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�_le::;la::;tJ(:·.l..:-:. los de uva,. '; çao, porem,

... surgm··.um em cho.quem a i>ua. mad;_U1ez.
paSlSe irnpá�vl�to "pOiS S, M. I-Ilustre' E essa a cOllclusao a qlW,

" �

�"""..!.Z:;;:::':='""",,'::"::""_"j _ d �W'" " .�_
Rei MoIno COc6otl'a-se impos S lOl'á de elwgnr 0. observador I NOVA TORK 5 - No-

.� n s!· ilHado, por .mop.vos impe 'm�nos apr�hen�wo, ao ,exa- [ticia,-se (lne o �o�rerl1o ame-

J.n f-;."·U· � e· ea. n'·'.a·. ra.s d.··· e' a' r. flOSOS, de

... c.u.m. p.arecer ao bai- l1/ll.wr a. Stl.UOÇ,.lO do T ellw

I.' '; .:-- '

..... '

.. '."-- - - � le de boje à noite. Ao contrario do qUE?, sup· i}iu!Ulo. . _ .'

!ll'ano .llã_? pelllllutua a 1e
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I RoJllolphu Radtke - GERENTE IN unE R O 37

Fuzila os os

tr-otzho-stas
do Rainha do CarnavalDilatado até

corrente
28

ás 22 horas de hoje, sendo
recebida no humuraí pelo
elegante bloco das "Bahíanas
Estílísadas' ('1) do qual faz
parte, e pelos srs. membros
da directoria do clube. Lo

go após será a eerlmonía da

coroação, feita com todo o

estilo e pro tocollo, pela pro
pria Directoria. Nessa occa

síão S. M. será saudada por
uma rlgura de nossa sacie
dade.

Foi eleita a senhorita Svlvia
Coroacão

..

notas
Eberhardt -

Outras

Dei1ositarios
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AdvogaM �t ti ADVOGADO I víncta de Ambéres, na HeI· dividuos desmiolados.
• .. • .. gíca, e o povoado se chama A historia da cídade de

l=:'. se -1-ea11'5:.. fazendo lISO I. ':::.{-: Alameda Rio Branco. 36 :.: Causas erímínaes, eíveís e ii Gheel. 3-h€'e1 retere o interessante ....
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Vamos entrar
na FOLIA
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�" Por 695 votos roi slBita RAINHA DO CARNAVAL de 1937 do

Club rialltÍco
.

Àmarica a senhorinha Sylvia Eberhardt
Reinado discricionario de Momo

o Carnaval está, batendo as nossas portas e hoie
mesmo em 'dezenas de salões btumenauenses uae ter inicio
o reinado absoluto de Momo,

s. li!. dirige discricionariamente seu 'TRinado e ordena
que em toda parte, neste periodo ephemero, SE' verifique
u mesmo enüiuziasmo, a mesma vibração, o mesmo sen

tido de irresponsabilidade. creando na alma da popula
çno Uma mentalidade nova. âestiourondo-o, eatcibintlo a

com outra physionum1a-- a physiunú'luia de quem se cria
uma nova vida, adquire nova personalidade pura as luc
tas poaães de um reinado, cuja ezisiencia acahu antes de

uar, mesmo, a impressão do teniposie seu predomínio.

A carnavalesca
Amarica

Pronwtte ser do ('barUlhf"'j coroação da Rainha Elo Cal'
a nnitada de hoje no Am.:r'i- naval, eernnouía que sé"'á

ca, em que nos-!i
. soc'�dadP.·1 f'Xec�l. ta. da por Rei aíomo em

vae se atirar íucouserente pesso '.
m=nte no reinado· da Folí. O "Blóco das Casadas"
I'ela animn cão que se

.... ver.ifi I.em .

interessante pha-itaaie
ca em todos os meios feltõps promette couürrnar o dogma

é de se esperar que o baile
de hoje marque o inicio da

alcgIia, do enthuzis.smo e do

O8.rulho com que este clube

commemorará a passagem da

resta mais divertida do !inno.

O Jazz America, que Hinda

gozu de toJo o seu presti
gio, esta se

o

esmerando em

samhás e marchas cal'Dava

lescas do "outro mundo" que
haverão de obrigar os mais

"gelados"·· fi. rodopiarem doi
. damenie .' .

Constituirá nota elegs.nte a

Dã0 foi

moços

de que 9 Caroavf11
feito só para os

solteiros ...
A séde do America, apre·

sentara um as�ecto espJ�n-
dido e interessante, com de
corações estr-ondúsl:ls que fct
rão grande pHrte do succes

80 dessa noite. E' o que pro"
mette o Paulo ScheeHer, que
6e tem esmerado a fundo,
embora a premencia do tern-

\)O impedisse m3.ior aeslum
bramento.

o Blumenauense
.

e o"CaFnaval
Na segunda feira á

...

noite
TIOS amplo:. salões dos·Atira
dores, terá lugar o iI'adicio�
Ilal baile carnavalesco.· di·
Blumenauense S. C. que,
como em toc!oa os anuos es

tá destlertando o maior. en�

thuziasroo uo nosso melO so-
. cial.

Os salões dos Atiradores
a1>resentam-se com opUmas
e bem ,escolhidas decora

.. ções que muito abrilh�nta!'ão
.... o baile d@. segunda feIra gor-

Por informações que tive
mos, diversos blocos de fo.
liões foram organizados e

accorrerão as mais variega
das e curiosas pbantasias�
E' nota elegante do espe,

rado baile os dois "jazz.ban
dsl' que, ininterruptamente
tocarão as musicas carna
valescas deste anno, (:oncor�
renda para o 'maior sucesso
dessa alegre e enthuziastica
noitada, que o Blumenauen
se oifere-c€\ a seus associa
dos todos os annos.

no

infantil

No .Taboleiro da Bahiana
SAMBA-JONGO

eUe: Ko taboleiro da bahiana tem
ella: Vatapá, oi

Carurú
Munguzá, oi
tem nmbú
Prá Yôyô

elle: E se eu pedir você me dá
O seu coração
Seu amor de Yáyá

elle: No coração da hahíana tam

(bem tem
e11a: sedução, oi

cangerê
iltusão, oi
candoblé

ella: prá você
alls: Juro por Deus

Pro meu Sinhõ do Bomfím
quero você
Bnhiarrinha
inteirinha
prá mim

ella: Sim, mas depois
• o que será de nos dois

seu amor

é fugaz
enganador

elle: Tudo já fiz
fui até num cangerê
prá ser feliz
meus trapinhos juntei com

(você
ena: vou me passar

vai ser mais uma illusão
No amor
Quem governa é o coração.

llominguBira
As crianças tambem terão

seu dia de Carnaval que lhes
foi Dedicado pelo C. N. Ame-

l rlca. Será domingo á tarde a

domingueira infantil para a

qual reina a maior alegria en

tre nossa alegre petizada.
P�antasiflS lindas e orígt

tl8PS estão sendo couíeccto.
nadas e pur isso seria inte
ressante si o Club Nautíen
Arnerlca conferisse um pre
mio á melhor' phantasia da
domingueira. Despertaria ma-

I ior enthuzlaerno e Interesse
para ás crianças que atí vão
se dh'enir·

enfim nunca· GOillBU IDelado ...

li.' Lul z, Barbosa
e Jorge Murad

i g��:d�11��:e C��l1����l�;��O
Você,,,,
BrÍuca ba;;t.al1te
Mas não abusa
Quem annca comeu melado
Quando come se lamhu�a.
Você casou a trez mezes
Já haptizou o Cazuza
Quem nunca comeu lnelado
Quando come se l'tlmbuza
Você ganhou um beijinho
E f:ieou toda confuza
QUPID nunca comeu melado
Quando come se lambuza.
Você ganhou um V-8
Vive fazendo alauza
Quem nunca comeu melado
Quando come se lambuza
Você que andava de tanga l
Hoje já tem uma oluza f·
Quem nunca comeu melado r
Quando come se lamhuza, f

r

Salão Kirsten
Salta

Sabbado 6 de fevereiro
GRANDE

CarnavalescoBaile
Convida. a todas as exmas.

. ,familias

Arnoldo Kirsfen

o corsO' na rua 15
Nada se tem ouvido até

agora sobre o corso a reali
zar-se na terça-feira TIa rua
15. Aliás, o mesmo se vert
üca todos os annos, Agora,
entretanto, mais um motivo
está ímpendíndo os projec
tos de terça- feira: a chuva.
Temos a certeza, porem.

que caso a chuva resolva
"brincar de parar" o corso

s_urgirá expontanea e repen
tinamenta, e representara
para a população uma tarde
de carnaval animada e ínte.
ressente.

Os blócos é que devem to
mar a iniciativa.

- ..Assimfaltouseu"YonÍcoUnderherg�
Se o veado tem sêde depois da corrida,
No fresco regato procura bebida.
Os homens preferem cerveja gelada
Que faz muita gente ficar resfriada;
Mas tome UNDERBERG antes da cerveja
E contra os resfriados garantido esteio,

Um calicepordia.-dásaude e alegri«

flnnosde
exíto mundict!

8Tí3

: ;,

o'

\."

Salão Brückheirner.

o beijo dado na mão
E' beijo de ccrtezia. o.
R' pura tapeação,
E' um beijo de mentira.

O beijo dado no rosto,
E' um beijo sem sabor, ..

N,ãO tem [2!raça, não tem gosto,
E' um beIJO sem valor, I

':>o_O_b_�_iJ_'O••d_a_d_O_ll_a__bo_c_c_a'. �
lti.Num recanto a beira-mar

Dá uma sensação louca,

I
E nos deixa a delirar.

DOMINGO 7 de fevêreiro
DOMfNGUEIRA e CHUHRASCO

TERÇA FEIRA 9 de fevereiro
GRÂNDE BAILE CARNAVALESCO

P�l\RA O QUAL CONVIDA A TODOS
Rodolpho Bürger � Conjunto Animado

Velha

O beijo é como o samba.
E' uma verdadeira coisa 'louca
Todo beijo p'ra ser bamba

.

Tem que ser dado na boccu.

Caixa Registradora
Ci1mpra.se uma, nova ou de pouco uso

Offertas á Caixa Postal 53
Blurnenau

�_
o._

A5SIGNEtJl JORNAES E REVISTAS
e. DO PAiZ E DO EXTERI�R

• Dirijam-se A ECLECTICA, para toma�ou
reformar a assignatura do jornal ou revista de
sua predilecção.
Daremos valiosos brindes. além dos que são offe
recidos pelas Emprezas JúrnalisticOIs. Economise
tempo e dinheiro. Consultem-nos hoje mesmo.

,A
.
E C � E C T I C A. e ,.SAO PAULO, Rua Sã", gento, n - (:<>1':<'0, 539

C ;tiO, Avenida R.io 8rQn�<>, 137 - C"'xa, 2392

Beijo bamba
Marcha de André Filho

As orchestras no

Carnaval
o Maior sucesso da

folia carnavalesca é a
boa orchestra que toca
sem cessar, numa resis
tencia Iormídavel. Os
foliões querem sempre
mais, e o classíco bis,

a animação

COLEGIO il S. Familia "
Reabertura das aulas dos Cl!rsos .Iardim da Intaacia e

Preliminar no dia 15 de Ievereiro:
d,� Curso Normal Primar!o, Pin.Ílu·a, Pi.ano, Bordado. Corte
1lúbalho. de ugulha, Datilografia no fila t de: março.

A matricula esta aberta. O Colégio só aceita meninas.
O exame de admtssão ao Curso Normal Primano será

prestado nos dias 25, e 27 dI'! fevereiro.

augmenta
dos pares.
Porem, o musico é

sempre o esquecido de
todos, A' sahida houve
se dizer: "Boa musiea!
Dansei tanto. Tres 've
zes rodopiei ao som' do
Lig-lig-Ié; quatro vezes
com O Palhaço o que
é?, e o meu par erd da
pontinha!
Os musicos tocam, to

cam, a noite inteira; os

pares olham�nos e nem
ao menos, multas vezes,
querem saber o nome do
jazz ou da orchestra.
A musica é a alma do

Carnaval, o mais baru
lhento factor do sueces
so das festas e é, tam
bem, o maiur anonymo
do CarnavaL

I MULTASl�rlifJ!ff
OFISÇOOAD-

I
VOGADO DR. ACHILLESB1U.
SIMI. COM ESCRIPTORIO AN-

I
NEXO AI REDACCAO DESTE
JORNAL •

Latv;a Perfumes, Serpentinas e Confettis
A

Varejo e por atacado
POR PREÇOS BARATISSI:\IOS SO' NA

CASA PEITER

; Rua 15 de Novembro Nr.· 45

.'h���*:r#;:?;WW:ID;,��;wzz.."'IE"���l��

A ti es ta1 {) d {) dr. Geo ;.0'

I'
WS""J&ld"!Mil@#i# ::;;;g;;;;;;;;g ,�

RichteJ" mt'dico formado Il�
Allernanha t' ürasil, �helf'
do Hospital São jGS� - Ja, Iraguá -_ Sta. Cathal'ina: ,

APYRETiNA, EíG ansge.!zeichnetes Praepara t beson
ders in Migraeneftil:en,

{As�.) Dr. Ricbt�r
(Trad.: APYR.ETINA, uu:

remdio indicactissimo n"
dor de c:,.jbeca),

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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e mata sem fazer lance?

A concentração de
espirito, o calculo e a

pacíencía nelle exIgidos
são o

.

mais poderoso
freio a todos os acessos
de tenção nervosa.

DR; P. CALLADO

:'ir. 5 ., Problema

(Recomendado por Francisco
Runze)
PAUL ROSENBLATT, Berlim

.

1920

Pretas - 5

Partida nr. 7

G; Simonson x T. Scheve

PARTIDA PONZIANI

Brancas
1 Pe4
2 CfS
,B PcB
4 Bb5
[} GxP
6 Di:'A
7 CxC
8 O - O
9 Tel

.

10 TxP
11 Dc4
12 CaS
13 Pg3
14 PdS

..

Brancas.
1 Bb4

�' 2 Dg7
3 Dc3

Pretas
Pe5.
Cc6
Pd5
PxP
Dd5,
Cge7
CxO
Bd7
O-O-Q
Dcu
Do-õt:>

Bb3
The8
Dh5

Pretiis

Pc5
PxB
PxD xx

CORRESPO�DENCIA:

FRANCI8GO RUN7. E _'- As
soluções remet-Idas estão
correctas, quer as de 2 lau
ces como l1 de exerccio nr.

L Como sempre, pOD Lua'.
Nossos L uinprtmentos.
nos pr« blernas que ex

trahlu de um jornal bambur·
e;:H'Z, aprovettamos o fie 3
Lmces, Um optíruo trabath«,
anezaz ua idéa rnatr.z It e

ma) ser bs stante sovana.
Jh9ye excr Ienn- p riois me

tes de gran-te ( f lttl

Q.lanto ,:lOS ou.ro s vere

mo� I

�
Pennas de Gctnco'

,

À
rI11 I-I'. T.'1o Forr:ece-se grôn·

.L\ -

de quantid.;de.
Pedidos com offertd de p",o;o para
Elmonic!e Bdlsini - Tubariío - Santa
C"narina. (Citar esta folha).

A maior Descoberta
PARA A MULHER

'Fluxo S8datina
o Regulador Vieira

A mulher não soffrerá
dores

AJivia as colícas uterinas
em 2 horas...
Emprega-se com vantagem

pura combater asFtores Bran
cas, Colícas Uterinas, Mens
truaes, após o parto, Hemor
rhagias e dores nos ovaríos.

E' poderoso Caim ante e

Regulador por exceleneía,
FLUXO-SEDATJNA, pela sua

comprovada eíãcacíà é re

ceítada por mais de 10.000
medicos.

.

FLUXO·SEDATINA encm
tra-se em toda a parte.

����F@8�

I� A V_�_S O i
Estad Ua I�: nEDIMOS a todos os $

?E jt'"nossos assignantes �

:� de nos scíentíücarem �
: .
: de todas as írregulari- �

:1 dades que occerrerem ;,� com a entrega desta *

1 folha.
-

�
� �

,

:5 A Gerenciá t:

lndustrias e Profissões �{M * J
�f�����

���
_---

- _.-\ ��( ��
As pessoas afligidas \� 1\ i;�;ír'\ �

de umo c o n atcmí e Xít'\) ,p, .,� '.

d "')\\ � �.t:jr.� \dor nos ccstcrs. � t'LL'. -'_('-i,:S�:� .
"

dores reumrnicrrs f1�� i�Y
nos �llSCu]OS ou . 1I�!I!Ill::
nas juntas. d a II!'
dores de cabeça
e umcr s enscrç

ê
o d e pe.r rn crn e rrte

fadigcr� pa:reC�I!l �oiahncnte verrcíclcrs.
As PILULAS DE FOSTER. entretanto.
as ajudarão ct reagir centro eSSCi5

acabrunhadores enfermidades.
Em pouco lenlpo o orgc:flismo estore
livre dos ven en o s ur ico s e os rim,
estarão funcionando nozmctrnente.
}\s P ILU LA S D E FO S TE!:l são

garantia de scrude,

A cura das
Sezões

Infallivel ern pou cos
dias somente com

as aíamadas

PHulas Dr.
Relnaldo
Machado

r;.;==l
�� caminhão �l
t� Massarànduba �l
f�:_ Terças, quartas e sab- :.=:J� bados sahida de Massa- �

t�:' ��3�d���a:e A Niiz as

'.;,}t Sahída de BIumenau �

t= do Hotel Bôa Vista as :{ t.

�: 1,30 horas. :j Iü:: Acceíta também via-

'.::·.i} gens especiaes de casa-
meatos etc.

l� ARNOLDO NITZ l
............. ,,_ .

���._.....���

_ ENFRAQU ECEu-se 1

Ainda tem toua. dôr nas

coat... 110 peitú 'I
U.) O pOderoao \oruco

VINHO CREbSOTADO
.. ,un-.-ddaJ.

_ 14 l!Ln ªR1Sj
-

E�.dt _II II1II-

'l5�il CINI !lU 11181111u •
II IItIIYI'''Ctft{IU

TOMICO I08ERJ.1IiO
DOI PULMOE8

Colectoria
de Blumenau

Imposto de

.� I semestre

De ordem 00 sr. Coletor de Rendas Estaduís nesta cida
, de, toroo puulicn, pu ra o onuaecimento de todos os iate

I re- sados qu=. dUt'/Fite () coerente m
ê

s de Fevar etru.ern to
Situado no melhor punto ] I dos os dias un-is, se arrcca-ía nesta C.JletOl'iri e em todas

Ida cidadr as Culetortns de RGnd>J� Esta.Ius.is do Município, o prí
metrn S.'L1P�,tre do Im uosto d e Iu Iustriàa e Proússõ es re.

R. S,ebert &. Cia. luuvo ao corre rue «xerctcío, I

IIOTEL BOLETZ

As brancas abandonam

SOLUÇÕES
Do problema nr. 35 (Bar.

t1:wg): ! Da7.
Df., problema nr. 36 (Sei

dernan}: 1 Fc4.
Do exercicío nr.. 2 (?et

chning):

1 XEIiCCIOS

N". 4 - l-'hantasia
{Ar'ranjo)

«Cidade de BJumcl18 L1»
..

Primeira p1ibUcação.
Pert::t -2

QWirlos confortlJveis e cosinha
de primeira ordem

A hsolvta moullidade t

maximo 81'>seio

BbJ.iJ,P1WU - 8ta. C;O!tharina

HOLL�y�WOOD

De que tnod,' é possive'
admittil'; nesta po�ição e S( IIi

girar o taboJeiro, IDtÜe em 1
iaIice, mate em m(�in ! ancE'

Um beIlo par de recem-c:;t;;:aons em vil-ita á
Hollywood num dos magnificos carros Buick

larga-me...
Deixa·me grilar!

XAROPE
S. JOÃO

E' o melhor para 8

tosse e doenças do peito.
Combate 8!l couaupaçôee,
resfriados. coqueluche.
broaehite c asthma,
O Xarope São João

protege e fortifica a g!......
ganta, QS bronchios c os

pulmões. Milberes d.
<curE" asscmbroaas l �

"Ilorario "Condor"

"Condor-Luíthansa

a partir de 7 de Dezembro

de 1936

Os F:rs. contribuintes q11f> df'ixúfE'm de satisfazer o

pngal1lPllto de Ruas cnnll'!blliçÕGS dentro do prazo acima
dt'lerIuiuí:ld(). pudi'rilo f.lzd Q nos meses de março e abril

J
com !li; multaH de 5 e 10"í. respetivamente.

Excpdido3 flstes praso,:;-, s·'rão extrabidas as certidões
oe DiviJa·At:va e l'emetidlts á Prmn,;loria Publica da Co
l1HH'ca, aüm de Sel' iniciada a cob!;ança :::xecutiva ce aCOf-

I
GO com as leis fill vigur.

Cnldoria \1(> Rendils Est3fI1mis de B1llmenau, 3 de
I fevereiro de 19\7. Fechamento das mal(l.s em Blumenan

�'aLlbaào até POrto Alegre, Bueno3
A;nes e Santiago.
f.Narta feira até Porto Alegre.

LINHA PARA O SUL

OSNY MELLO
EscrivllO

LL."'1HA PARA O NORTE

fechamento das malas em Blumel1iiU.
Segunda-�eira até Rií) de Janeiro'
Quarta-feira até Belem, CfJm liga
ção para Europa.
Quinta,feira até Rio de Janeiro.
Sexta-feira até Rio úe Janeiro e
RecUe.

Seccão �v1ed�ca
.

BOa S�uds... Vida Longa... �
}

.

Obtêm·n uSilmJa 9. i
EliXIR UE f�B6UElnA�

/:to PIl. eh.

Jpilo d!'l Silva Silveira

fabricação d.e

compeosibwl,R!§ras

adei-

Typos de luxo folheados CI'IU
Imbuia do araná ou CillPj';-j
escolhida.
portas de Cedro. compensado
para pintura a oleo. .

portas com almofadas, foI '1 j

das com Imbuia ou CaB'., ,;.

Chapas compensadas de Cedro e Pinlw pí!.ra fa

bricação de Moveis etc.

linio do

Bmpngaâo com real 'l'anh'lleUl.

nos e&guinte. C1U05:

...•....... Rachl&mo.
. ahelUllilU.mo em gtlr;21,
Conimeato deli ouvidolS,

. bllla�m;IÍQõn do I1tero•
.. Afl'eoç4ell, do ff§!'uio.

. ]nanÓhllll ... p<aU�•.
, (lGlterrhêu•

.

Çapialuw, ..

.�... ,

t1klerü•.
EStlI'Ophw,...
DiU'tliF..,
F1litu1.ae. ..

,

�
.a.llha.,
Boa;bou.;
D�Nft. nO . petto,
CarbWICW9B, &te.

Jl'ODl!!.WO�O'

A li T 1- S Yfi'nH. 17 J C O
A PI T1- 67 H'E ,')i g_!!ATiCO '.

A N T/� E.5CHOPt.fULt:)'!:'H{)

I !.Is�c. ra ;!m.t'll UEÚ"., '.;i!m�. Uilll€Ui fiJiL!gLa.g 5 Qrande. Prf""!'R.Io: - � ?:ie(h.Jbe& d'!l Oure J
'li 6RMmf ijFPIliU TlIiO 00 SMH�UE �.
�.�-,� :'

ale

Andreza Campos da Luz
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'Risos • • •

"Le rire est propre de
l'l!{Jmme", disse RabeIa
rs ha vartos seculos nu
ma das grandes satyras
do seu genro escenoaío
SQ.

Hoje, avança-se mais.
O riso, diz-se. não ê ape
nas pruprto do homem,
senão essencial á condi.
ção humana. Todos riem.
Até os selvagens, como
dizia Pero Vez de Cami
nha que, ás graçoílas do
gaiteiro Diogo" "riam e

rolgavam muito" ... Todos
riem. tJretiOças. Moços e
'. elhos. Doentes e sãos.
No mundo rebôa eterna
mente uuia imensa )lar
b dnada, desde que' de
risos e Iagrimas é o mun

do" como diria João de
l),F!S, desde que, na BX·

pressão de Shelley, "não
1l<L riso sem tristeza", ..
Mas se iodos riem,

,

nem todos riem de modo
egliuI.
Graça é como mulher,

re:ígião e pulíüca: não
se discute.
Cada homem, cada ri

so, como anil'mam os

psvchnlcgos modernos
consultanrío os tratados
que rebuscam as som
bras do .ineoscieute hu.
mano.

Eu conheço um SUj0Í
to que acha uma graça
infinita em Boris Karl E
E é celebre o caso
contado pelo eirurgíão
Lange do homem que fia
gllzosamentç, .ínsopita
velmente, ante o solIdo
mente humano, mesmo

que Iosse o prnprlo ...
Os ingleses se servem

do "humor" que éo riso
ervtllzaue, por vezes

amargo, reflectido, supe
rior. para piadas de in
tamerrímo -gosto.
É conhecida a aue do

cta do cidadão que teu
do. num restaurante pe
dido um bife, é apanha
rio pelo garçon, estre
gando-o na testa,
- Como?! pergunta

este, assombrado com o

gesto ínespererío do fre
guez, - "O senhor esa
passando o bife no 1'08
to ! ! ! 'I
-- "Oh! desculpe, diz

o Inglez, pensei que tos
se salada de alface" ...

E dahí por deante,
Para mostrar ao leitor

até que ponto pode ir o

crime de lesa-graça, to
mamos a liberdade de
contar outra "piada" d�
muito sucessc

:

na In
glaterra de hoje:
Uma senhora num ci

nema, volta-se e pergun
ta til} vizinho de traz:

- "Cavalheiro, a pen
na do meu chapeo está
porventura encomodan
do-o ?"
- "Não! - responde o

gentleman, quem sentou
aqui antes de mím já a
cortou .. ,

Essa anedocta conta.
da numa roda brítanní
ea teve grande exíto
tende sido bastante
aprecíada,

:Nós por aqui, selva
gens ainda, por certo
não sabemos como apre
ciar o iino humorismo
dessas piadas. Estamos
ainda no periodo paleo
Itnthíce do ríso.:No pe�
riodo . da gargalhada es
caudalosa, maluea.mee ...
gozada.
A s vezes PoU fico re

zamlo p'ra· ciVilização
não chegai:' ..•

LINHAS IHEDITAS • AVANÇADOS APERFEiÇOAMENTOS MECHANICOS

DOIS MOTORES V-8. A' ESCOLHA

;::;;;c/Vcf?arC/ 1937
NOS SALÕES DOS AGENTES

85HpM"J.IMA•

.. Eff. I&\EN&I"
•

s\\ANOt:
.

. ECONOMIA

Novo de ponta a ponta - em belleza, em segu
rança, em conforto -- o Ford para 1937

offerece-lhe, ainda, opção entre dois motores V-8:

linhas ultra-modernl;;is
.,

Carro5seda de eçe inteiriça
•

'" idl':'s de serigr-oc->ça -ern todas as

janeUas
.,

Montagem e""edd que elimina
rui os

ê
lVtGl"cha � com • apoio � central e

mcíejo &uave
•

Novo systema de freios
•

Dii"ec�6o mais efficl,pnte e de
.

fa:::J.mQ maneio
e

Cofre typo lLolçapão" � pratico e

Jeguro

as H. P. - MAXIMA EFFICIENCJA - Melhor systema
de resfriamento, operação suave, carburação
aperfeiçoada, invulgar rendimento de combustível.

40 H, P. - MAXtMA ECOII!OMIA - Replica fiel do
famoso "85", desenvolve mais de 100 kiíome
tros, crexndo uma nova concepção de economia!

APPAUNCIA � Linhas novas e attrahentes. No
v0S interiores. Pharôes embutidos, Cofre typo
"alçapão". Maior compartimento para bagagens.
Eobresalentc occulto na carrosseria, Parabriza

EM EXPOSiÇÃO
3 Preparados de grande utilid�de. da m.odema I Registro de firmas

II.. "Õhitulca Vetertnarla Itallana'

"5 If I" A Junta Comercial do Estado de
a erro Santa Catarina autorizou o Snr. Joa

quí,n de Sales li tratar do REGIS
TRO DE FIRMAS COMERCIAES e

! lNDUS I'RIAIS, para facmtar o cum

nrimento da Lei Federal n. 187,
do corrente ano.

Portanto todos o>: estsbeleelmen
tos. fabricas, olícínas engenhos etc,
que amda não estíve rem regularl'I'oreeduras, ovas, sinos: te, e�r0!'o;'l dcs tendões, etc zados. neste e nos municípios vístn-
1,105, poderão faze-lo desde já, por
íutermedío do Snr. Joaquim de Sales.

Rua Dr. Amadeu da Luz, n. 16
BLUMENAU

para a sande de seus anímaes.

"Sana-FríeiratJ
cura radicalmente a "Irielra' dos

"Linimento AHemão"
anímaes.

- MUITO UTILfJ>A,RA CAVALLOS DE CORRIDA --

·U MAIS CONFORTAYEL

Paulo
Biumenan

Herinc
Santa Gatllarina

UM
CAI..! C E

AS

'REfEiÇÕES
DA' �AÚDE..

.

l<EGULARl.SA,
EVITA50FfRlMENT05
COMBATE AS MOLESTtAS

00 IlTERO
E OVARIOS

Tinfas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas 81D bisnagas para artistasi

i!.--_ - _

D ILIS D

typo "V", que se abre nos modelos fechados.

fREJOS - Novos freios de super-segurança, de cabos
de aço protegidos por tubos f'iexiveis, 1/3 de

pressão a menos e o carro pára instantaneamente.

CARROSSERIA - Nenhuma parcella de madeira!
Armação integralmente de aço, coberta de paineis
de aço, tudo soldado numa unica peça de aço.
Vidros de segurança, sem encargos extra.

CONFORTO Ia SIUNCIO - Carro grande e espaçoso.
O conforto da marcha-com-apoio-central é refor

çado por mol as longas e afiladas, dotadas de novo

systerna de lubrificação. Novos methodos na mon

tagem da carroeseria e do motor, eliminam ruídos,

FORD

GRATIS!
Enviaremos immedia:amente um lindo almanack pc;:�

1931 a todas as pessôas que nos devolverem
este coupou devidamente prehenchldo.

Lc:boratorio Sio:n. - Rua São Carlos 21 - Ria

NO �lE

R U A •

CIDADE ou MUNICIPIO .. ESTADO

li
i

CalcehinaC1DADE
DE BLUMENAU

Bíssamanarlo de absoluta
índependencla

ELlções ás quartas-feiras
e a08 sabbados

Dírector:
DR. ACHlLLES BALSIN1

A SAUDE DAS CRIANCAS

ESPECIFICO DA DENTIC}�.O

Já deu CALCEHINA ao vos

:0 filhinhc?
POlque. não experimenta?
A CALGEHI)JA evita a ln

hercutose fi. as illfecções in
testíuaes e [iãu nerrnltte a

proliferação dos vermes 110S

I
intestinos das ertanças.
Vende-se em todas 88

! pharmaclas,
I 13 x 13

C/I08 nossos prezados
JJ assiqnantes, desta

cidade e do interior, que
ainda ntlo saldaram aiS

S1!as assi{lnalul'as na oe
rene ia ou com, os nosso,')

representantes au.torisado;�
JJ(igando as assignaturaiô
em a,!l'UZO, pedimos que ()

façam com bl'ectdade, fi,
neza que multo Ggraüece-
n1.08.

Gerente
RODOLFO RADTKE.

Pedacção e oilícinas.
Travessa 4 de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - 07
BLUMENAU
Santa Catharina
-

�SSIGNATUf{;\S
Amo 15$000
SeueQ,tre. . .. 8$000
Nt: n. avulso .. $200
Nt:n. atrazado. $400

IMPORTANTE
\ direcção de <Cidade de

Bl.1mimau> não assume res
pcnsabilidade petaS aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos assigDados

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



Náutico América
Carnaval de 1937

Clube

A -Diretoria do Clube Náutico America, reunída
para deliberar ii respeito do Carnaval de 1937, re- ,

solveu o sagutute:'.

BAILES: - Realizar se ?O dois bailes á Iantasia,
sendo um no dia 6 de Fevereiro (sábado) e outro no
dia 9 (terçà-telra). No dia 7 (domingo), haverá uma

vesperal infantil, das 15 ás 20 horas.
VENDAS DE MESAS: - Os preços para venda..

de mesas numeradas, com direito a 6 cadeiras, obe�
decendo á disposlcão constante da planta exposta
no Clube, serão os seguíntes:

Asslgnatura para todos os batles 20$000
Mesas avulsas para um baile 10$000

Às assinaturas para (IS dois bailes encontram-se
.. em poder do zelfl1lor do Clube e poderão ser adqui
ridas desde ás. 19 horas do dia 30 do corrente

_

mez
até ás 21 horas do dia 5 de Fevereiro, Fóra desse
prazo só serão vendidas mesas avulsas.

Na venda de mesas a Diretoria não atenderá,.

absolutamente, solicitações por escrito ou pelo tele
fone, devendo, portanto, os pedidos serem feitos pes
soalmente pelos 81'S socíos ou peSSOHS de suas ex-
mas f:::inHias (com excepção de crianças), desde

.. que exibam o talão da. mensalidade correspondente
a Janeiro correnta ou o ingresso respectivo que a

Secretaria está. expedlu-ío para os bailes de Carnaval.
Cada so cío só poderá adquirir assínatura de

uma unica mesa, devendo o _r..agamento ser feito no
áta da aquisição.

INGRESSOs: -,-- A todos os srs. socios quites
com a 'I'ezourarla até Q mez de Janeiro corrente,
inclusive, serão entregues f elo zelador ou pelo co
Lrador elo Clube, convites eepecíaes para (JS bailes
osmavalescos

E' obrigatcr:a a apresentação de tal .ingresso
ao porteiro do CJub�.. '

Os 81'8. Socics nã« poderão levar em cua com

panhia pE'ssoas qUe não -façam parte de suas Ihmiliás.
CRIAKÇAS: - ��os bHlles de 6 e 9 dt' Feverel:

ro!. fica expressamente proibida a entr<lda de cr!ancas.
CONV1TBS: - Não serão f'xpedidos convites

f>Iém dos especiape aos srs. socios, que podem so

licitar ingressos para as pessoas ue suas relações,
em transito.

A juizo da Directvria, serão fornecidos essp.s
- ingre.;sos:- mediante pag�mento hDtecipado aos se-

guintes preço&: .. ... . .

Assinatura para t(ldns os baile.:;, flor pessoa 30.$000
Ingresso avulso para um baile, pl,r pes�oa 15$C�OA v€Iida, tanto de mf'SIlS, COOJO de IDgrpsso as

pessÔas extt'anha8::"0 quadrou s?cial, cp.&s;�rá, lmpre. I.

terívelmentE·, ás 19 horas dü dia da tl'allzaçao de

,cada um 'dos bailes .�A Dírí:::toria appla parn f)S sra. Bacios e vi..;itH"!J-
_

tes, para que acatem, c�mpr.a� e füç'lm cumprir e

Iresp :Jitaras pr-esen tes dlSpC SIÇO es.

Blumenau, 27 de Janeirf) d0 1937
I

..t.: DirectOr·la t
;.:: EDITAL

'�J;�-;;;;;s;�t11\ Begunda-fe,,'u B de Fevereiro

!l
1\ GRANDE BAILE GARNAVALESGO !l

I�tl::- SOCiedad:- d:S Atiradores !:::-lJpa73 o qual se convida todos os srs, socios e
exmas, faroilÍas

}� TOCARÃO 2 BANDAS DE MUSICA �i
t:.':. A· Servirá de ingresso pma os socios

.,=:.JtV ISO: - o talão do �ez d= laneiro. O socio
ou sua fCIJD.llia nao podem trazer

t'
em sua companhia pessoas residentes nesta cidade a

:�I .. ;:,'. titulo de hospede ou parente. Só é permítddo o ingresso =:':a pessoas estranhas ao club. não residentes nesta ci-

f dcde. quando acompanhadas do socio e munidas de

1; I cÇlnvlte. Ainda sob pretexto alçpun terá ingresso o con- ;:

I
víte.,

:

}: Pede-se observar este convite para evitar contra- :�
f: rledadee.

'}

li L A Directcria lll�.=-�:.;..:;..:..�..:.:.:..;..:,;.:,;.:�������:;.:;..:;..:;:.:.:.;.:;..::,

t Cultura.
Gozando de numerosas e

Festeja hoje seu dia de justas sympathías em DOSSO
anncs a Senhorita Annita meio. S. S. será muito -ium.
Kuch, gnJltil rilhu do sr. Ru- prímentado na quinta feira.
dolpho Koch. "Cidade de Blumeaau : ante-
- Aluda ho ie transcorre o cípaôamente apresenta-lhe

anniversario da sra. D. Emi- lelicitações.
lia Navarro Lins. - No dia ]2 festeja sua-
- A srte , Erica Gau1ke data natallcía o sr. Nestor

testeja seu anuíversario l ltlargarida, Director du Gru-
amanhã. po Escolar Pelydoro San ti a-
- Amanhã faz annos a se- go de Timbó.

nhorinha Maria dos. Santo�. - Cidade de Blumenau
- Na terça feira passa a cumprimenta a to�os os an-

data natalícla do sr. Antonio nlversariantes. .)1.Veiga, funccionario da E. F.
S. c. Corrvem saber ...
No día 9 commernora seu

anníversarío o sr. Antonio
Rabel, operoso gerente da
Gasa Globo.
RODOLPHO RADTKE

Festeja seu auniversario na

proxírna quarta feira o sr.

Rodolpho Rad tke, esfortado
gerente de "Cidade de Blu
meuau",
- A srta. Elírida \Veiúlich

Iaz annos na 4. feira.
JOÃO MEDEIROS FILHO
Nu dia 11, quin ta 1eira.

proxima, transcorre o ann:
versarto do sr, João Medeí
ros Filho, Director gerente
da Empreza Industrial Oar
ela e Presidente da Radio

Chronicas
Anniversarios

do Sello

socíees

Segundo um estatístico ín
glez as moças de nariz arr e
bitado são as que se casam
mais facilmente e BS - que
têm mais sorte para aCPl'ÍlH
com bons ma ríuos.
Isso é o que aíürma o tal

íngtez. Si Iór verdade ou
não que o affirmem as jo
vens que estejam ness e ról.'Cidade de Blumcnau'

Nova Lei
Encontram-se á ven ia fi es

ta re.Iacção, pelo preço de

i' 2$(0), exemplares dO. regula� rnento da Nova Lei do 8elIo,

i
uma publicação inflispensa
ver a todo commerctsnre, in

J
dustríal úa pêrticular.

Pharmania de plantãO

xxx

Uma dama iuglezs, do tern-.
po de Crownell. levava a
tal ponto o seu puritanismo,
que chegou a CE'DSurt r o seu

btbllothecario. por este te r
collocado, na estante, 08 li
\'fOS de autores do sexo mas
culino com os de autores do
sexo remínlno.

Na rua

N C I· Dá consul-

a 610nl3 - t:IS gratui-
tas todas as
quintas-fei

ras o advogado dr. Achilles
Bcdsíní,

'Ponche deSian é para.
o. vida. dos Pulmõ�5
o que os 'Pulmões são
�"para. a_���ida..

SANG.UE! SANGUE! SANGUE!

Em virtude das restas car

navalescafl, "Cidade de Blu
menau" como e annos

ante-lrtcre s não circulará na pro
xima 4a' feira, dia 10. -------------'

SANtiUENOl
(formula P.l!emã)

E' o unico fortiHcante no
mu!}c!o com 8 elemento!' io
nkú,,: FhospÍloro. Calcio, Ar
seoiato, Vanadulo etc.

1.0 - Levantamento geral
das forças e volta immediata
do appetite.
2.0 - DesaPPH-J'ecimento por

completo das dôres de cabe
ça. Ínsoillnia e nelTosümo;

3_0 - Combate mdical da
depressão nerVUSll e do em

magrecimento de ambós se- .'

xos:
4.0 - Augmento de peso va·

riando de 1 a ;J kilos.

;:nraI ca Registrada}

BUSCH
Domingo, dia 7 de Feyereiro - Amari}lJ

As' f} e ás 8 1/2 horas
U III programma earnavalêsco

A ultra - desopila,nte Comedia do celelne
BOCCA LARGA

Gen8ralissimo da gargalhada

Pilherias da vida

No mesmo progranuh ainda

PESADRLO DO DESRITRIST li
DeRenhos A nimadc-;;

(}alel'ia 1$fiOO
Não haverá poltronas Nl1lllenHl1!fl

sua
Quer v. s. auterír lucros compensadores com a
crlução?

Alimente-a cou,

farelo
Farelinho

TriguUho
co=hecidos {> ineu perave!s produtos 00
MOINHO JOINVILL E

Eilícl Blumenau
Calxa postal, 89 -.- End. tel. SILOS

Lavan.do-se com o sabão
-

Irgem
de .WETZEL & ,(IA... ,.

poupa-se tempo, dinheiro e aborreCimentos

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


