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EDIÇÕES ÁS QUARTAS E AOS
.

SABBADOS

retiraria o seu apoio Ir
ao govarno hespan�ol
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Presldencia Republicada

f )�u j ed:':"li_�i: (J�

frn;lr["g�lt: 110 ,.;eu !Ji""!)(lru
C' uzdro (50/_;

as ;lfamüdôs farinhas

Surp�eza (50-/.)
e n resulttldH jlH:'.� sClt:sfal') pkmlmeme.

dois operarlos
da E, F, S, C.. Um desmoronamento n2S obras

II Vasos de guerra inglezes alvejados por
.

um avião naciona.lista
o "HaVilUr' B o roGipse" responderam aos ataques

ordens para protestar junto
ao governo rebelde.
O communicado diz mais

que o avião, que tudo indi
cava ser um Junkers. fuglu
na direcção das Balleares .

Os navios britanicos prose
guirarn viagem para Malta.

COMO SE DEU O INCIDENTE O commandante "slr' Ro'
. ! ger Backuouse telegraphou

Londres O Lommutllc,ado a
ao consul britannico em Pal

propc-srto do l;omh�['delO d� ma pedindo que proteste ele
d0l8. contra· torpede.I_ros, b1'1. forma euergíca contra a oc
tannlcos pG� um aviao iasur correnca.
recto, precisa que o tacto
se deu na costa da Algeria,
a 20 mühis do cabo 'I'enes,
O avião deixara cahír seis

bombas e as bello- naves ti
nham resDi,nrlir}D com a artí
lhana autl-aér e 1, sem a.tta
gir o alvo. O eU{�aT'reg':'l.jo de
uegocios da Grã-Bretanha,
"aír" Henry Chílton, recebeu

Confol'mf' íôra amplamente
anuuuciado deveria reali
zar :oe, hontem, ás 20 horas.
na Soco Gyrnuasuca, uma As
sernhlêu Geral da U.B.c.s.e.

�ão haveudo curnlJal'ecido,

DI". V eter l!O�l!lep porém, numero SUmCle�te
\h n.' IJ. U }� I pura a abert:.;.ra da sessao,

. foi d(�terminada pelo sr. Pre-
I -

Heçisiru-se, amanhei, tio- s.dente no "a couvo caçao pa-

minqo, () annlrersario noto 11';] prluctpio de março pro
lido do Si'. dr. Victor EUII xímo.

Londres- Annuncia-se om�
cíalmente que um avião re

belde hespauhol bombardeou
os contra-torpedeiros britan
uíeos "Havock" e Gípse".

.\s unidades não foram
attíngldas.

!rÉ,3\DH !J3�aria denidida a' repatriar todos os russos que J

.

GOm�atBm nontra o gen811al Pranco

I ,iP :\R:S .: .A P;?xiI?1t retí

I �Iidja, chefe da .lu ltd. de De· ('
!,ada do apoio e,Ie�tlvo qu fesa. d� Madrid e Kleher, r

vem sendo prestado ao go chefe uss forçdS corm.ruuís
::erno hespanhol da Frea�e tas que defendem a capital; I

?OVI�t� - ��sapontandG oorn nas do gpuer'n! FJ'lIDCC em

�. f.elça� milltar de que se I MalBgâ, cidade que os sovíe
leveste.r: os aconteclII�cnt0s I ró eon-ideruvnm CO'IIO o uni
�� Madr!d e Malaga, fOI

pre-I
co reuuot., commul.lbta real

"\�sta h�Je pOl'. uma ímportan mente furte na H"1:lpauha e
t J �ecç�o da Imprensa nacio- em cujo porto os soviets
nalista rranceza

.

v·
• ,<CO, •.•

preLerIam dei3Carl'é'gar
.

ho
.

Os jorna-s nactonalistas meus e materiêll de euerra:

?;Z�!? que o Kominte!'u de q:l;H'tc, ,,�uet() dI} g�JveI'll�
.;J)t:iv()� teve conhecimento nl-lsDêlobol uão t"f pndidoí � revtravolta da politica 30 api;lar u"vidI:iIlH:,nte a culum
vIeirc.a, tendo. sido enCtlrre 'la íutern.ic id,lal vermelha
g'i�O de explicar aos. parti .jue def� FÍê iII i lrid. o que

:�i�� COmm�IlJstas da He�pft' e verüicuu espe cí a'mente
:'.' , n:ançd e outros paizes 10 rec.i.ite ataque do sector
0..::; ra�oes pejas quaes a Rus- lo riu ,Jar'uma.
SHl nao pode conunuar a em
prestar um auxilio concreto
H(I governo ll,>spaohol t'n:
BUi1 guerra l'IJJ){l'ti li Ju t
dó GeneI'aes estabeleci LJ
ma Burgos. .

A mesma Y II e Í'lr,lrllH1 Ique Moscou e"t:i decidido k

repatríur br'evernent>1 !o.bs I
!'U8�OS fI ue oomoatem COtltrô I
aa rOrçiH,i do gClll\rl:ll Fr.:lllco.
A principal razão cltada é ti
de llue li dispendiosa inter
venção da Russiii não lo
grou g01'ar um f,H'te movi
mentu ctlmmunista na Hes I
p�nh[l, assim C:OillO tarnoem I
m1,O I'clSUltOU 1m. uui[lo do::.
dlversos grupos allarchistas
cÜlllillunistas e bOlcn�visttl"
e"pecialm�níe na Catdlunh�,
oilde c9ntmuIi H reinar Uú'1'l
grande confusão, I,,,;:... i;�pre?sa naci!)nalist.dL ance_za Cita OOli10 p 'mel
p::les. fa�tOl'.e8. da d�ci';li') d':ll�ussla. bOVJBtlCa, no � :'1lje}{J ,

(
c:- retIrar,o atlxilio á H�s-lc.iflrl9 que o sr. Benito Mu�· i Moinho JOÍnvilll', Filial 81umenau
r:,�haryel.me.lha, os

.

.'<i:'.''::lilJ I· S(llil1.".i PHI.tíl'!:.i parti Tl'ipol1
em

" b; p.?UeIro,. o facto d.};::, �a narç') prox'mo.
Caixa Pl}"t" t. 89 Eod. te!. blLO�

tala,_s a�'Hchlstas e trt)lzkis- !�
!.'1� contlfluarem fi se J·.·(�U- í

.

-
---�----------------

";'.lr a ��>[]di!r su cl !Dl i'j i i Cündelnnados á morte .f'"'\ �
p�ra .os rr�qls.' cte �ab'g I e! �ote rt auOs
nlldnd, Of-l1xando a defeca PL'Kf,\!. 'Iq - c.eten'·' ."l·ctj'
da P

. .

. 1.:.. .,. '.' ltu \

'. rOVI.:leFI. �os cornmllpís 'na" ii,: pntor'lJPcentes fOl'alJJ Ilas lo�ítt:s e as briga.da� ln (\,)rLl 'm'la Í'JB Ú lnlH'te senlto It�l'naCI<JU1'l:(��; segu ld.l, êS quo fn:'am nennneiadi's Rinda I
ulvergencIQ8 �·fllrt'. o) g,�L;eI'i:11 :na" de mil nOVdS victimas,' H.,ntem }ngo nas primeiras dos ai) Hospital Santll Izabel

�;:;-;;-;; .c-;.�� 'T,;-;;�� .:���:�.���� I ��age��o;����e���'í�����Ss� t��e��. medicad, s pelo Dr.

�: p ("' �} U � e. d g miCção de um bueir-o da. E. A nossa reportagem iiJtor-

11
t d -,' ,v Ca i11 aras e a r l�� ���mC'comPI6tameIlte soter- �s���� �E>e �c��tJ: d�sD��� i�l�

,; Fa brtcC11c:_a�o anema- � "lldllS os operdrios José.Goa- ielizes, foi·nos informado que
,.

_

[ti : çalves e Manoel Pereira, sen- já apresentavam melhoras,
)! :{ do o I,�itor da Turma o soro sendo que um delles sOIreu

n 81f<:
.

:l lríoeu Catharina, que tambem Il'aturação no braço.
?:

.

. ..

:�
licou um pouco ferido. \

.

>:
• H' : Acorreram {'m tempo grano ·I t· R

.

1 d S
H:..

' : de turma de operarios, que nSpBG Orla eglOna o ar-

L �{ conseglli�i m tIrar do, triste viço de Fomento. da
"

:) ,.'stado, alUda com vlda os

p'. d � À' 1H g ',cus compdnheiros. ro nogao mma

{; g Estes logo foram conduzi

é; �{ Rectincaçãc

;. :.'l
Nestor Scheeffer l Em nosso nume.'.'o anterior,

(: � sob o titulo acima, publica
;; Notieias de Flori&nopolis mos uma comrnllnicação do

g i'
..

� informam que foi promovido sr. José sotem Angelo, agru-
.,: � a 2u, Es-criptul:'ario do "rue Homo do D, N, P. A. que di-
!.. :< Z'Hlro do Estado, por m,>reci rige a dp.pendencía 'i:Ie Jara-
>� �� 1uento, o sr. Nestor ScheeHer, guá. Entretanto, ao tratarmos

ii :)
. ::::H11petent� e activo Col�ec- das finalIdades dessa depen

. �. :.:) tor E'5taduill deste municipio. ctencia, por lfm lúpso da re·

"
) Esta noticia veio alegr<lr vL;án, escaparam aos varias

!' H 1\ tüdos que couheciam o seu p<tlavras.
{" �{ JeJot'!mento e dedicação nu Assim é que entre as fina-

g ; c:umpl'imento dos dever6s, e UdéHü's temos o "51élhúra-
'.

... repreStlutn um acto justo emento zootechnicu do plan.
[: �:') elogia vel d0 governo CO Es- tel de anima�s leiteiros, fo-
v-·

{ tado. mentor o e:ISiDO e propaga-

�,; VictOr Probst & Ci a_ '.'i I q\;�Ote��' Si�Sr��itüsc��:;:,�r: f:�u1��1D�:t,�]e�::Vi;�ra��
,_ _} meDtado pe!{I,S seus llümero- <tgroato Ilg18, a constfucçãi1

D· �
�... "...

).\ j b h' t' 'dS. !s�r�Dt::uCO'i"es \ 'loS anng?s.. aprel:H::ntamo[.:. (.e ao elro�. C'lrrapa �?I 8;"
.?� .' :i, nossos ..·ffllsn'os par'abens SIlos e sarmclria.s, prolllax�'J
·c�:;.:;.:;.::; . :;...........; ,..:..::.;c:.;� ,_..:;:;':"::';':::':":_;.�_' :.::.";:::':';':;', �� '.::�.

I P H' Hio .i!J3.,J!d'Jsa �)r(>m(l�:â).· dl}s animaf�i5 cJumesticoH".

I RIO. 1!) - O sr. J. C. Ma-Iuos problemas nacionaes".
�f'do SOBre.':. l(ue regressou ReferiJldo se ao Sf. Flores
a Bahia, l:iLlocto á im!)l'cn I da Cunha, afl'irmou que este
a, dissE". "Falei com i) go 1 [w:1hum compromisso tinha
'erun,j{Il' ,Juracy. A Bl:lhiflj' anm o P. H.. P. para não ini

st� C'_I{]!1iciooada pa;'a (!om ü:"f convel sações sutre a

) RlO Grande tratt:.r dus mago I l�andidulUi"a ArIDlllldo Salles,

ler. tigI1.1'a do maior
i
realce

, pre,\tigio que?' r;0111 o politi
C) que/' co;;7o industric.l, com
UH ren<Jme fi1"ln�ido' em [1.17'
1a proj"cção liO paiz.
Esta folha qUJ' tem no ex

Jlinisil'o da Aniaç(lo um arni
gl) que GdfrIÍ1'a, eVlI.ía·[!t.e
muito:; 8/:nceIOS "/Jut08 de fe
1 i c i t a ç Õ I:< s. uss(JcianrJo-se.
assim, ás inten
;:;a$ mruIÍ(e,'ilflçOes de que se

rá álvo, mnflnflâ, pelns seus

imJ,mer(;'i (_ migos correligio
narios e ad'tnirarlores

UniãO BansfioisntB das Ghauf
feurs de 8ta. Catharina

Heun!ão de Inspecto
res escolares

I Na Capit::l do Esta;]o rea

llizo u·se qu:uta fúi!'a e nn!3'

'dias s\:'gn�nt('s, reuniõps dos
;:;1'8. Iu::;pcctores Escolan:s
ii fim de i'(lsnlv(�I'em proble
mas de jnteresse para o En
,.,in!) eIll nosso Estado.

I Por (::ste motiv., seguiu
para Flnripnopoiís l' sr. Cel·
.'HJ R.iln, t'slorçado Inspector
Esc\)lar neste mULlicipio

lPe�iu Ii�e��a o,

I sr. F�ores da (unha

PORTO :\L!::G RS, 1') - O

gaL Flor�s da Ct:nl1a pediU
6 mezes de lireaça á .<\8
s€'mbléa Estadual para viaj>Jf
�ura o extr';:lngsiro,

CÍrco Boa Vista
Deverá E'HfreHI' hújp a noi

te rJlJ r\bmpda Rio Branco <)

Circo HÔ'I Vista.
A c01Tlpanbia é c'.lmpO�ra

rle 11 �ntibtêls, figurando eD·

t:'e pIles () p'::11haç'J "Gil'a
Gi r·a". que promeue muitas

gargalba l<1s.

Espantem-se!
Desta vez os Estados Unidos üedBIEill lagar á Turquia

RIO ._ A policia turca à,as I nos b;:Hl("OS Gma verJ",dei:'H.
cubriu a existencia de urna, fortuna. Levava uma vida de

poderosa organisação /lllony.1 nababo, percorrendo jlS "ca

mil, com um capital �mpe["ior
I
burelil" dos Estados Unidos

'1 400.000 fl'ancos p�I'a expIo· P.ID companhias galantes. Só
rar a mendicidade. Um nu bebia champagne e fumava,
mero espantoso de mendigos á noHe depois de exerc�r fL

fazia parte da m�3ma, que sua. actividade, como mendi.
dava. a08 seus fflizes acc:o' go, charutos fíois�blOS.
nistas, dividendos fabulosos. Não ha necessidade de se

Não ha muito a pOlicia de ir muito longe.
Paris fazia uma descf1bc:.ta Aqui mesmo, no Brasil,
não menos seu9l:lcional, lo na Cnp:tal da RepubHca a

ctllisando numa de suas ar- policia tem detido mendigos
terias, um escriptcrio onde 8ârregando nos bolsos pe

fuocciollaV&, com absoluta quellas Iortuna�, cadernetas

prospp.ridade. uma sociedade de Caixa Economictl. e livr9s

de falsos cegos, Em Nova de chellues d� bancos.

York, cel';:a vez. os pOliei A Turquia, no assumptu,
aes norte-americanos deti. evoluiu muito mais do oU;'\

ver':lül um indivhl:o (lue os EstRdos Unidos, que âi,a·
upE:'llava para a (�:,:!'id.ide da não possuem sociedades
publíC:I, f'xhibindo dbliJI'ma- lln�mymas para explorar li

ções h ,níveis. Conduzido ao meudicidadt'.
P'Jsto policial, C'ODs1atnu-se O paiS dos recortes ceJeu

í:lu.e elle era
_

um hemeIll per, desta vez (I primeiro logar ri
fE'lt<lmOiltc sao e qae Unha t6!l'U de Kemal Pach6..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'l'rUlt. 'lDOI <:Je IUOOeuo

do omelhor 1"et:.lamtl para
preterir JUY:2NTUDE
ALEXANDRE para tnt·
tal' e embelleaar oe ca:�,\...
loa. Exting\le a c:aspa. ou
.. a quéda dOI caballoa,

.

rotando • ealvíeíe, Fu.
'YOltu ii o6r naturàl OI

eabeUos braDCOll,
dando-lhes vigor
e mocidade. NIo

....�.."
oontém Na de
pra ta � usa.,.,.

como loç�
__•

............(

3 P d de grande utilidade -da moderna

repara os "Oaím.ca Veteríuaria Italiana"

"Salferrol"
para a. sande de seus anímaes.

"Sana-Frieira"
cura radicalmente a "frieira" do!' antmaes.

"Linlrnento AHemão"
Turceduras, ovas, sínostte, esror çn dos tendões, etc

- MUITO UTIL PARA CAVALLOS DE CORRIDA --

GRATIS!
Enviaremos immediatamente um lindo almanack par:x

I93'! a todas, as pessôas que nos devolverem
, este' coupon devidamente prehenchido.

Laboratono Sian. - Rua São Carlos 21 - RIO

NOME

RUA.

CIDADE ou MUNICIPIO . . . ESTADO

Indicador
Profissional

ACLvcgad.os

�edicos
,.

F

,.

Passivo

Balanço Geral
da

Com.pan�i"a Salinger
S. A.

em 31 de Dezembro de 1936

Activo
Mercadorias
Mercadoría p. exportação
Moveis e Uteusílíos
Automoveís, Camínbãcs e Carroças
Semoventos
Conta de tabaco
Secção Marcenaria
Seoção Oíücína
Secção Fabrica de uharutos
secção Fabrica de Charutos 'I'Imbó
Estabelecimentos índustrfaes
ClJ8a filial Fo taleza
Conta de Machínas
EstflbelecimeI!to Itoupava Secca
Diversos Terrenos e Bemleitorlas
Secção C9lonisacão
Impostos e Seguros
Caixa
Diversos flevedores em conta corrente

Acções caucionadas

291 :870$580
1:434$400

10:076$00(1
15:( JOO$OO(
1:910$000
3�6ól$OO()
44:506$91. O

1 :n:600$600
36:031$000
4:77i.>$30()

115:937$770
36:423$450
102:672$OOC
330:915$QOfl
129:75UOOfl
883:734$980

2: 16(1$000
2:715$210

117:934$880 -----------
40:000$000 HOTEL HOLETZ I

Rs. 2.294:J98$060

fCOiTEE*ffiT"UHll
ç: professora formada péb: Clcreditada Academia Rio Gron- :}
>: densa de corte e co!.ÚecçÕ:o, de Porto Alegre. ensíncreé :{
(! este moderno e pratico systema de corte. habilitando :1
t: suas alumnas para serem diplomadas pela Academia acima ;j
H referid�. No: mesma residencia. crcceitam-se ccsfurus sobre :�
H qualquer modelo :{

r Dna. Alinda �it� Rua Dr .. Amadeu Luz:I 25 �j�; (ANTIGA TELEPHONICA) l{
�:..::��.��z.:.;.::,:..:.:,,:..:;.:�.:;..:;:.::.;�����

Oapital
Debentures
Diversos credores em c onta correu te
Letras a pagar
Secção Oulontsação CGDta velha
Juros sobre debentures
Fundo de Reserva

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
I Caução da Directoria

Companhia Salinger S_ A ..

P. c. Feddersen R. Klein e

Geral Ordinária

1) P presentação e approvRção do Ba'anço e c'!emais
cont[lS relativas ao exerc'cío findo em 31 de Dezembro de

1(}36 e parecer do COUS(,1[1O Fiscal. 2) Eleição do Conselho
Fiscal para o anno de 1937, 3) Aseumptüs Ueraes.

Blurnenau, 17 de Fevereiro de 1937

Director, Presidente
P. GIz. Fedde�'sen

Cia. De EstuDos e Construcções S. A.
Àssembléa Geral Ordinaria

São convidados os srs. accionistas a se reunirem "em
assembléa geral ordinaria, no dia 12 de março corrente,
ás 14 heras, á rua Minas Geraes n. 10/2, para os fins de
tomar conhecimento do relatario e contas da ciirt'ctorid.
referentes ao anno de 1936, parecer do conselho fiscal e

eleição deste e Sf'US suplentes.
Acham-se á disposição dos Srs. accionistas (IS docu·

mentos de que trata o artigo 147 do decreto n. 434, de
L de julho de 1891.

Blumenau, 11 de Feverei�'lJ de 1937
.A DiTeCto1'ia

QUE NÃo fALHA

).
r

A caminho
da sepultura

Com prezer immenso scieI;
titica e Vv. 58. que a COIH�!!

!ho do meu ptlrtículaf (:llni,�·.,
Benedicto Ftrreir::l, prvp':;.
gandista iDéBllsavél do Vf)f'f'O

produdo "Elixir de �oguei·
ra", do Ph, e (h, J(lão eh
Silva Silveira, D(:'S'a zona, ijz
uso somente dr .3 frascos <l'

lim de d<:'bE'lIar a terriv ... 1

!
'O'illel'mi.:h!de que me acabn:
nhava. porque Boffda 1!;1
mais de 6 acnos de u{ceI'< h

p�lo corpo, re6ultantes (1,'
aDubas e dI:' uma gonor-rhé"
chrouica que de momEilto;,
momento me apontava o c
minho da sepultura.

renal e deve ser com· Mas, graç!:aG a 18.0 r'ldl';
ba;ida c:;por mei� das roso UH dicarnento, ltlt: v!:l:
PILULA_ DE �O;:,TER, 'hoje n�stabeieelij(, I,� c, ,!, ,

Dores reumot':<ls nos I minha sauile d� outr-'é\rr.,
tIl � seu los e ] uni as. . -.... T -II � fi'f. " 4 1-... i"-i� lo.: .... , ......

_

.•

cansaço. verilg""s, loBa de animo, � 1 a •• aS ....alf'ü.J, 5, ,-".p ·_',.L,v

irr;::qularídades urirrnrias rusu)lor.J Francisco B()! ;;,.,; df> ,lESU:'

---------1

Parecer d0 Consel+o Ftscal: Os Fbl:lixi) aF;l"ignad)�,
membros do Conselho Fiscal da Companhta �alí;:;gel' 8. A

Wl+lht��_t+l��:t���'" ��4lôltft$_�<Gt3't!lI>fm'�ti� tendo examinado !JS livros e demais no cumentns relativos

�•
') r- �.

M I ;��: .. ao exercício findo e achando tudo em boa adem, filo de

1 Dr, Freitas e ro :�}� Dr. Arão Fa Jello I »arecer que sejam pela Assembléa Gel'al approvados o

!i -;. ADVOGADO -i-

!i�:' S' b danço e demais contas apreseutauas.
$ :: .lL. Advog"'do - til

t Causas civei:=;, ,commerciaes :: E' t
. • ! ([,<'s.) Curt Herinç Walter Scltmidt Arlliur Staluner

{: e, cnnnnaes i, �� scnp ono-

;
�;

,

Alameda Rio Branco 11 f;, Alameda,
Rio Branco S A b I

r

� ",�$_<ll+t��� �$I&<l»'i4ll!t�fH�Hl�$f!t��,)�E+e< Ssem ea
�� Dr. Oliveira e' Sifva H �l DR. ANTONIO BASTOS DE S
t! ' :} �: ARAUJO ! São convidados os snrs. Accionistas desta Sociedade

f� AdDOgltdO �{ 'i ADVOGADO ! Anonyma afim de comparecer-em á Ass embréa Geral Or-íl-

�; Alameda Rio B-anco, 16 :�: Oausas crímínaes, cíveis e i qarir. á realizar se em 12 de março a. c ás 16 horas no

í= '".,'. ,:,{ í:, eommercíaes, InVeI,lLariOS � esc ríptorlo da mesm,a Sociedude em BI,Ullleoav.{�
Blumenau E� f� lNDAYAL - STA. CATHARINA ! ' ,...' rJ -

'_' _

'OiittM�_",,,�@"4Jt!UI__� ��<ll+t"'.fUliH*HW.HJ+t_..� O_Cl9:r:o. -.O D�=-�

! DR. A,CHILLES BALSINl l�!� 2'. ��b_emao NOB:mG.z\ ��
ti

d :'1 f: -,
EdifíCIO da Pr,efeltura - :5

S 'Advoga o ::
.

' .{
�'"

.,' : : Escriptura, contractos, procu- :�• riavessa 4 de Fevereiro n.7: : rações, protestos �e letras :
S '. - :1 f: Compra e venda de lmmo\'eis. :j
l1li1

",

(REDACCAO) �l l� conl'issôes da divida, etc. ��
�_�_�__�������--�-�����M

Situado no melhor ponto
da cidade

l
1.?OO:OOOS000 R. Ssebert & Cia. l
500:000$OüU I45 t02{)$830 Ouartos contortaveís e cosínha t

15:4:65$OOfl de primeira ordem

!5J'"l:1.�16<:t2noIJ -'li \'J Absoluta mot alídade lo.
1 b:O�O$OÜO maximo asseio I
14:44ü$03{, I'R.30$OOfl B 0# C 1tun.enau - odL ;j,f uirina
4(1:CO( 1$/ 1(0 '

. _

Rfi, 2.294:098$06Ú

AS

'REf EI ÇÕES
DA' _?AÚDE.
'REGULARISA.

EVITA_50ffi-<IMENT05
COM8A.TE AS MO!..ESTtAS

DO lHERO
E OVARIOS

iri1qu�iÚel!lento de' mau iunciona
menl� dos rins,

fu, PILULAS DE FOSTER li,mpcr;r
e fúr1aleceffi aos rins�

E' O melhor para a

.tosse e doenças dQ pei ..o.
Combate as consupaçóes, Iresfriados, cooueluche, i
bronchite e asthma, ,
O Xarope São João t

pretege e fortifica a glY'-

·1'ganta, 05 bronchios 4? oa

pulmões. Milharea d�
curaa all8cmDrollalll �!

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

Imposto de "Industrias e Profissões
I semestre

OSNY MELLO
'Escrlvuc

Paulo
Blumenan

Heríng
Santa f�atharina

Tintas e Vernizes. A\ateriaes para

pinturas em geral
Tintas em" bisilâoas para artistas

"Horarlo "Condor"
"Cendor-Lutthaasa

Pennas de Oanço
ÀrmInho _ fQrnece�SC!:. griln�

de ejl,l"",tHhde.
Pedidos com offena de preço para
Elmonlde B.1I5ll1i - Tl,lbardo - Sahta
C�thtl!rina. (Citar esta Ielbe}.

----

"'If eNfRAQUéClEU.�f:·t

I '::'lnO. t_n" to... , ';Ór n••

i c.oll1 .. " - �o ... tto 1

f u., o I)oCi.rl.>.O lO7\tt;o

a partir de 7 de Dezembro
de 1936

LINHA PARA O NORTE
fechamento das rualasem Blumenau
Segunda-feira até Riv de ,Janeiro :

Q uarta·fcira. até Belam, c�m líga
Çao para Europa.
Quinta-Iejra até Rio de Janeiro.
Sexta·feira até ruo de Janeiro e

Recife.
LINHA PARA O SOL

ttHHO CREOSOTAdO

Fecha'ncntodas malas em BIllIDoeona\l
S Ü,.uado :lté POrto Alegre, BUenOSjAyref> �. -::"lotiago.
Quarta feira até Porto Alegre.

�.
-, ,

Redactor: DEMETRIO SCHEAD
"CIDADE DE BLUMENAU". 20 DE FEVEREIRO DE 1937

Quatro miniaturas de autores catharínenses

PROBLEMA PROBLEM.A. NR.42NR.41

por GItSERTO CUNHA

1925
por eYRO MASCARENHAS

1925/26

Em torno de uma �ata

pnOBLE::'VIA NR. 43 PHOBLEMA NIl, 44

Mate em 34,,1 4xl Mate em 3

Reminiscencias do primeiro
inter-municipal catharinense

match

��
l�
f�
li se realisa fazendo uso

��
��
í�
{i

tf.i:1 Que limpa, conserva

cutis .,:.111,1e rejuvenesce a �H � f

o sonho de toda.s as

:mulheres

Ser bonita e predilecta

DO

Crem e vitamlnoso
Procutol

EdiG.ãO espeaiaI Gmmnemorativa da passagem do decimo
p� Jrdem do sr. Coletor de Rendas Estaduíe nesta cída

(j.:, torno publico, para o couhecímento de todos os inte- primeiro annivBfsarÍo do primeiro match Inter-mnnícipal.
}"'i'sados qUf', durante o corrente mês de Fevereiro em to-
'l'JS os dias utels, se arrecada nesta Coletoria e enl todas
<iS Onletorlas de Rendas Estaduais do Municipio, o pri
merru semestre do Imposto de Industrtas e Proüsaõ es re
Iatlvo ao corrente exercício,

Os srs, contribuintes
. que deixarem de satisfazer o

page.mentü de SUBS contríbulçõ as dentro do prazo acima
dettrrnjlJflc1i),. poàfI'ão Iazel o nos meses de março e abril
oo m ItS multae de 5 elO). respetívamcute.

��ct>. (.licl.OS e.8t.e.8 prt;tsoa, serão extrahídas .as certidõe�'1de DlvldaAtlva e remetidas á Promotoria Publica da Co-
marca, afim de ser iniciada a cobrança executiva de acor
C!) com . .atl leis em vigor.

.

Coletoria de Rendes Estaduais de Blnmenau, 3 de
fevereiro de 19C:l7.

, ��

II Pha;;�:�t� naOríon �
�! BLUMENAU

8 �r
r ·-·'me=- ... L&tZ3!IitUTl' _.

I Bôa Sltids... Vida Longa.,. I
f Oblém·u UiaüO!l o {
fElrXllf DE N06UEIRA:

Seria de laatlrnar ('> to-nar. ligados a data na sequenc!a
se hía Iudeseulouvet deixar natural dos ucontecimentos
passar despercebi ia a data verifica-se no scanario trans- . GRAtWf [JFPURATlVO DO SAíi6UE
de 21 deste mez, que occor formações que confrange.
re amanhã. sem um pequeno
registro. l' urna data muito O cap, Alexandre GomeR

grata, que asstguala um l:lCOD
de Miranda e Octavin Sch- pelo seguinte schema:

tecimento ue repercussão ueíder, fi Parca em sua roo

hts torica. Foi em 21 de Ieve da fi'!!al já ha bastante tempo
reiro do anuo ue 1926 que St'

00 fez dorm�r (I som:�lO eter- A B C

realizou em Gaspar o pr! no na ruansao da (!Uletuci.e t' � �_j •
metro match inter-municír aI da saudade, As duaa

.
€:ntlda -.i §%-"\rZ3Eé �

eatharlnense de xadrez.· des de xad�ez. que v�j�hnm l{j;, II ._
Decorrídos, portanto, onze I �l;!ndo mauudss e cus.", de

_''''
�h,.? rti.fif/,@t.� r/%.�,

�

annos ! tngentes estercos, também _ ifg� �
O encontro eHeetuou, se desa pareceram na. vorêlg':H�; i �� "'�.i.

et:;tre representantes do "Gru. tragadas no rod<:PIO vertlt,n ííÇ..,Ji. � d
I po OasparensEl: d8 Xadrez DOSO do sorveuOIro medonho Um lance 1!2 lance Sem lance. I

de Gaspar e do "Centro lt�� do abysmo. Desse aby��o IJ'abyeuse de Xalre.z;" de Ita. que s.e .

tlbl'e num, domlOlO MATE EM 1 LANCE (pflsi-
t t d t>ão A): pxP "en D. I1SSeilt" XX,",jaby. Jogaram pelo "Grupo" �ue .ufl.a, cal"�. e�lzan o .o y

<Ioc jOSar....-_-
o bacharelando Emmanuel 8!llblente enxadll:tlco cathh MATB eM 1/2 LANCE (posi I

,•.•
� b SMi ª'llij Fontes, seu presidente e doa. f!llenSe e de mUito.:' outros ção B) As bl'Rn._;as já .toma-I IMPORTANTE

. Estados da Fenerul'ao ram o P pr'eto e. p. e só filI
ll'fl"'*"'�l �1I1t. _. dor do taça "Amadores". Luiz; ,

Y'

I t \ àirew'áo de (Cidade de,.. -,.

F ta eomp f ar o lancg, jogan-, v
j C8HC nu ."eml&' I Franzoi, ritz Amann, Paulo A não ser São Pauto, Rio, rio Pd6 XX,' Ij

Il manau> não assume re�-
,

�.nvlljU""GU Fil i�tjke e Otavio Schnei.
'I pr nSll.biJidtlde pews apreciá-

, IC"'''C ..,-.,w, .."" MioHS, Ceará, Pernambuco, MATE SEM FAZEH L,\NCE·. ço-"s emn1.tj·d·'<, em not"s ou

[
(..,,' """,.;, ..,.., de. r', pelo "Centro" caJI, Ale· .

�I
" v. "" -

ooa PUI.MÕf8 G
Babia e Rio Grande do Sul, (p(lSição C: As bmoeas túmc:;.- ! al'tigos assignados

__ OXandJ e Lomes de Miranda, os den;:ai:3 deixam-se cobrir ram o P preto e. p. jogar.do 1_- .....

enesio ins, Dr. Argemiro I"Stmc -elm t p s (Noronha,. Tum J. Sch�ad e
Lo IV en e (Ir es a Pd' o lance já roi ex('cuta

��r.§f;.ll�..�.:lEJEJBIi1 JOE:s�lp·�J·�f�e�'e abnegados,
r::����í��;�lf:d� a��Ot�f:t� ���toe qrue�i��:�:������� ��b:'���i, i que nos torna mprecedores leÍl'o.

B S '1 d r:I numa demonstração extrema' de censuras. Em SU,1 fainB, Do exercicio D1'. 5 (Rosen

I.
.

.,- a. n. .C.O U
,

.

O UM �nao dee d;���lti::e��)e; :��e���;� �������sd�sa��t!��(:=��� p�; blatt): I DiaI ,

li)
unicomente na força podero- cOffi?leto, num paradoxo gri· Si Cf5 2 CXC x, etc.

I B -I
sa do seu idaalismo, grava trnte, das h0SanOf.iS que Bt: Si Cd 2 DxB etc.

_

ra5 I rdfi Das pBgÍt.:as dúcurnenla- t\h:em e se sommam por mi· SS!l Be5 2 Td8 x. etc.
,

.

.

�
rias da historia, B".'ffi se im lhar(1s-

'( ? ? 2 DdG x, etc.

portal' em medü' a 811lJ.'litudf' CORRESPONDENCIA

li
Capital: 4 ..000:000$000 &l do gesto, a rota futma que R€memMando hoje os fae LUIZ CABRERIZO' "Cor-

Séde: RIO DE JA�EfRO norteará ás gerações dndoi tOF, nOs traus;:lOl'tamos áquei- I'eio PauJistano" - Ultimos
.

Succurseyl em Blumenfiu - Caixa Postal N. 5 raso Mustrando: O caminho é lIa epi)cha tão dist��dte, re· recortes recebidos. uastantê
..

PAGA JURQS, EM (,O�'ITA-COBP..Eh"TE, �!%3 este! Uuico. Sigam; couftall- embr-ando cem nIlI ez }lc:; gratas }leIa genWezR. Ob�e.

I'
. ATE T"/. AO }\.W'iO

(I
tbS Das dirl3ctrjze>; e expeli. conversações iniciaea, ü faus quio apresen;ar DOSi:iQS �Uill
encia. do passado. A victorili to da ltlta. e a cllmaraclsgem prirnentos ao T..Icd.

Recebe 13m "Depnsitús Populares" dt·sti'e a é certa e o triumpho de yos- cavaJheir€s('fI, deixando-nus

Dl
qu€tüU::: de 20$i)OO até 10:000$000 pa 5a causa é justo! arrastar embalados pelas

glludo jures .de

Dl
Vencendo a indiferença de HZ B tregeis do embeveci

'uns e a descreo<!a de outros, mento docó de musão."

_

:CY I conseguiram tornar (;'fi rea-

I " � lidade um� Justa a�p.jraçã.�. SOLUÇÕhS
O

Dl
Mas ... Ni:Io vIda sempre eXltl

CAPITALIZADOS SEMESlRALMENTE te um limas". Tudo passa! Do pxercicio nr. 4

Dl
Faz tedas operações Bancarias Demolido pela força. impla Ap. pret�s tinham 0_

D.J
t:Ei-:�&J/:&J &l

caveI do tempa: alegrIas ou em d7 e Jogp..ram Pdn.

��: : {; � tristezas. [Cada süluçilo. volte f:8 a

���: ; I: .� I Réstringinéo-se 008 elos i3íÇão pr;n,it!v8.

O.. PIl. Ch.

João dI!'! Sllva Silveira

Rmprfocaítt, com reli �ant"i'em
ll!1).lI IWguinl", <:':1101:

R.eh itlslIlO,
Bboeumatblmo em geral,
tCf'I'i,,!D<!)uto doa 01lvtdOIl,
ID.fh:mm ..w.çõea do utel'Cl,
A.iiecçõ81i do fl(a4.o.�' .,duw" ��.

Osalllrrhóaa..
E1'phlh&a.
SmfiN,
U!ceM.,
B$çroph�
DartIu-o-.
Fl.tal....
O-�
tl9Q!:re..
Doul:tc�.,
Dôref 1110 peite.
Caroullculol. etc.

11"'00>:5"'060.

AHTI.SYPNILITICO
A N TI· e ne UMAT!CO
.A II 11- ESCROPHUl..O$O

\. ... �'_ �r'KI_....__",,,,,_II':!,�,"

Posições dos peões

-\SSIGNATURAS

'Ponche deSian é para
o. vida dos Pulmõe:,
O que os Pulmões são
pa.ra. a nossa vlda.
.�....,. -_.._ ...�

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíss emauarto de absoluta
independenc'a

ELiçjes ás quartas-retras
E. aos sabbados

Director:
DR. ACHILUS BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt

Pedaeção e oHicinas.
Travessa 4 de Fevereiro rr 7

Caixa Postal - 07
BLUMENAU
Santa Catharina
-

Ar 10 • . • • • •• 15$000
Se H�,,·tl'e . . .. 8$000
Nt u. avulso.. $200
NI n atrazBdo. $400

W1U.CI

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



O. H, JIedeiros

,Exposição de automoveisl
Teve lugar quarta feira, ás I ahoras e senhores present.C8!

17 horas, u inauguração oUi- As novas tnstatlações dt!·
cial d,�

.. E.-'XP.OSiÇãO de .lil.ltl�- \ "cas.a 110 Amer.icaoo", r,el?r� Eu não. t'omprehendo essa "caridade" ostensiva das
moveis da Ca68.. do Amerlca. sentam UIDa grande Inlel,atl- aamus eleoarües. Caridade que anda em cima de quatro
na. Como preVlr�rnO&, este va que vem ele�a.r ? nível pneumaticos de um automovei de classe. Caridade feita
acontecimento marc?u uma c?mrnum em no. 60. commer- ouast sempre de remorsos ,_ E Que quer transformar umnota elegaute, attrllhlU�o n�\ CiD e demoDs:rar o.<dto gra� desgraçado em balcão da graça de Deus. Caridade atron-

�p.rosa� senhoras e .flgur�.s de desenv.ulvrlleoto ..e. cultu tosa, que. deprime e t.umitha,
.das m�ls repreeectatívas da ra dos btumenauenses o�t!;"n- Caridade que esconde, em S!, desejo de receber "cem

nossa lndustría e commercio. I tt!nt1_u o .apurado_ caprlcho por um" e to1'lW contrapeso, "O reino dos céus" ..•
Em salões amplos e espa-

fe rmas íustallaçõr-s. '

çosos toram apresentados ao
O sr ,}�)bn L, Freshet, a

dístíueto publico OI'; recentes quem OUVImos, .no .

momento.

modelos Opel e Oldsmobtte rnústtavtI. se sattsteíto com a
�.

..

I tes de Chrlsto, uma terrtve l
de 1937, constituindo nota acorreucra presente, e res.r « nnlversarlOS

epidemia de peste llagelleu
sensacional o novo t y P o poncleud? ao� !l0s�os rdra· I Completa hoje mais um Roma e as autoridades pedi
Opel Kadette. b�rs ,

roí �xphca?do: Isso
aODO de exísteucia. a meni I ram aos sacerdotes de Epill-

nao e senao o. reflexo ia da Dutce Zereuo, ctilpctr. Ii- dauro, que lhes enviassem
grande sympathla com qu .. lha do sr.. Manoel Zeredo, uma serpente sagrada. Essa
sempre me rodearhl_n os blu- commerciaute re::.idente nes foi enviada, como era então
menauenses, premIando. 68 ta praça. costun;e, amarrada em torno
meus esforços em sE'rv�:-c I - Domingo. auníversarts- de um bastão.
sempre e ,s�mpre melhor. : se o .nentuo Marilí üllk'en, fi Mas quando abriram o E'VO-

Ma�, telicítsmos
. Sl-'I�pre ? !lJ.O da. Sra. v-«. Dna. LUy lucro, nas margens do Tibre.

sr. John L, Freshel peio br� Ooken. ú serpente tugiu,
n�() alcaucado pela expost- _ Auníversaría-se também Coincidiu que, justamente
çao e augur�mt)� lhe as malo'j domíugo, e sr. l�iH"l'}s Web- entãu, a épi.:Jemla '.lessoa
res prosperIdades. muth, re�idt'ill� t'ill Gaspar. como por ::m�anto. A vista

_ Fará annos na terça disso, os romanos erigiram
feira, a gillante menina, Gil- um tt:rnplo a Escul8pio, no

da HeusJ, rHlla tio sr, Nestor lugar onde o animal havia
Hcusí. deSRtlparecido.

Chronicas seeíaes

Caridade

O· que
,

e

A tachygraphla, metagraLruetrós quadrados de; papel
pbia cu 'stheucgraphla, é a pode-se, tachygrapnando, es

arte de escrever pequeno crever o que na escripta
(Sthenos) e ligeiro [Tachy). vulgar, encheria toda uma

A tachygraphta já tinha sído tolha de papel almasso Aio'

inventada antes de appare- da boje, o d,Hicil alcance

çer o papel, porta-ito.. em dessa arte, deve se á f�lta
epocha remotlsaima, Tuchy de protesaores que seJ�m

gra.Ph.Os. houve, que

... s.em C.'O-' ta.CbY.IH�PhOS, Em zeral, SIm

nhe cer o papel, apanharam ples cunosos, arvoram-se em

discursos em taboas encera professores, o que influe
das. A arte é muito remota, muitíssimo tiO animo dl··s alurn
não IH, pode atribuir a sua nos, que descobrem cedo de

invenção a esse ou aquelle mais a incompetencia d«
inventor de methodo, Du- mestre .. ,

ployer, cujo. methodo esta
sendo abandonado, por ser

primitivo e' i fi completo, tot
um dos primeiros taohygra
p!:los; (O tacbygn:lpho prati
cante do ruetbudu DuplOyer
soUre

.
freqG.entemellte a de

. sillusão de José BonifacÍG:
escreve tiras e tiras de pa
peI, depois, tenta ler e.• não

consegue.)
Stlcunda-o Gahél::;berger, po

rem, com um methodo aper
feiçoado, lDtere!-lSal.lte e, por
aSFlÍill dizür, IaoU de apn'o
der. Com a. metalSraphia, ap-
pIícada ao systhema GabeIs·

Iberger, o tac.bygrapho pode
.

obter uma mecHa de 180 pa
lavras por minuto, (E' sum
ci'3nte,

.

para o apanho de um

aiscurso rapido, uma media
de 120 palavras p m)

O autor dt'stas linhas, con
seguiu apanhar uni diSl!urso
CUj&B paJavras Unbam a ve

Lorillade media de 165 p. m.
A tachygraphia. é uma ma·

teria impoj·f.antp; deveria SN

obrJgatoaia nos cursos secun

darios, assim como é hoj�
nos cursos oflicializados de
commeruío, haja Vlstl' a sua

utilidade e necesshlade fl

todo mumeuto. Em 10 centi

SI L PE

[Convem saber ..•
E!ltre os beris, povo Íi:lui·

1 gena do Sudão é habito con-

sllgrlldo que as mu'ht'res in

I cumbe a constl'uccão das
easas, ou mell.lJ)r . das cho
C IS qut" alU são If!itas de pa
lha, e bal'rn.

Os hUIllt':m: levam aLi, um�
v:da de iO<ictivitbde qu!'\si

Esportl-va· i intfgla�_ Dedican.l·se a pe�-
-

I
car, plJlS os peIxes Coostl
tuam a base d-,: bua dlimen-
t"ção, Fóra disso úada mais
fazem. sir:ão perllla.QPCerClub - sentadcs á porta ue suati pa
lhoças. sem nada fazer, SPID

incuillUlodlH'-se (�OW coiSa al-
Teve logar no dia 17 cO:-1 ferecp- para apres�ntfH á V..I guma.re te no Theatl'O FrohsioG R. os illf!HS mais

l'inCE'rOE-1
* * *

uma assemblea gtlre.l do S.I protestos d� eJ�vafla et;;tima ,

1 C. Blumenauense. em qut' ê cODsidl-'rHção. PORQUE E A SERPENTE O

I compareceram alem 1'08 ,,0- Pelo Blu!uen'lUf'nS8 S C. i SYMBOLO DA MEDICINA.

i cios, graLlde numero de pes Guilherme f!Vi�leeic I Na Grt-'Gü!, desde "'8 tem-
I soas,. l' Secretl.ll'lo pos mais remotos, eram os

! Aberta a sessão p:-Io

pJ'e-1
.

X{·x
. sacerdote!'; u8 pncarrt'gadm

sident? e lido a acta ?"'lo Se Df'vprá seO'uir am<mhã pa- \ de CUI'ar os enfermos e llà

CI'e�arlO, foram po,,>ta::; em vu-: ra vizinha c�lilde de Itajahy! viam erigido em Epindtluro
tU9_a� a; propostas �ar,a ad-

o forte esqu�.dI"ãC) do Blume I um templo a. E�-culapio. �I s

�ll1�sao Je novos_ SOClOS, que nauenst', que irá enfrentall:::-e, tt'UlP.!O éI'1éI"'Ulll sel'pente.s
rOJ�m em �ume�� de 1? naquplla cidade o Cip F. C .

I cUJa peIte sec.::a a molda, tI
hm seguuia fOI elt:;lta 8 I nha - aC:'\;'t,it:!vam €lles--

nova directoria deste (,;lube I' (1 vit-tuue de CUl'eH to.Jas a8

Pharmacía de plFmtãu i��od��e��J;�ger durante o

T 8 C
I; �\Hl r a n. h i a molestiaa. No UiHlO :::99, an

"', ,

d ·1··· t- . h- I Da Secff'taria do S. C, BJIl II J Y II It
.

d d [) :\,

l'.Js.t8I'a e p an ao. anHO .�'. me-oaueme nos foi dirigido o
' (>8f.a (l o r. dilO Sfll-

domlOgo a PharmaCHl Glo ri <L ; seguil.ite oliicio: da!1ba F'rtlnCfl, medico IcllrL
_____________.;.._�------ Systema GacBls�ergBr do Hospüal de Timbó.

B U· S· C H
SDr Attestú que pt'éRCfevo eill

....
.

.

.

Redac'ol' da "(.ID.\ DE" Cfl1'los Ilmrique i.lledeircs miJlha clinica, com optimos
l:ilumenau ex-professm' de l'/lchygmphia resu1tlu!os. o preparadõ

Amigo e Senhor': (.,,·thenollTl1phia) do Instituto "APYRETlNy", em tonos 01>

T6nho a subida honra de Polylechni'Jo de Plo?'ianvpo- casos indicados.
.

'V· S ri E l P AbS. Dr. ;\i1o saldJnhacommumcar a . . que �m li.'!, bem como .(1 {seo ara·
,

1" 1 FrHhcn.Assf:'mblea geri! ol'dmana e- tica de Cmnrne1·cio. avim aos
'(,HYRETI:-IA"'! _. C�s�avada a é"Jeito no dia 17 de ':.1dmirudo1"és da (Jrle de es

f
.

d l!

',.
•

l rap:dal11Pntc a dor de cabe-
ev�reJro o Cl1rr. anno, _OI C1'eYfl' por siplla'!s � TafJU a

el.elta e .empnss�da � .n�n,:a, mente, que faro hwc'tOnal' ça e nevl'algias e não per
DIrectorIa que aevera omg!r um Cü.1'SO nocturno, nesta turba a erúwrgia espt'CífiC/l

h os destinos do Club dur-anle cidade. do organismo.
M. o anliO de. 1937, a qUtil ficou Esse curso que durará cin-
"

assIm constitui da: i co a seis mezes, terá h{ga7' CPresidente: Otto Abl'y; Vice: numa depertdencia do Gym- omn�nPresidente Walter Meyt>r; 1'! nasio 8t(l, Antonio e será ·.a li� LI
secretario Guilherme Wille. iniciado em, pl'imezJ'o de I

.)

c'l<e; 2' Secretario. Wal�er J11arço pr. Os intere<;sadot O i -.-. i-io d
-

.,....... 1 t�Frankp; L 1'beSOUl'elI'O FrItz deverão matricular se antes)
:;_.... '-" O 9.. .......nc se J.v' ::�

Kre'tzschmar; 'l' ThESOUreil'o dessa data.
Hellmuth Hacklaender-; DiTe- f}. PQ1'a o l'eferi
torja esporliva Carlos Rengl, UI50 do curso, só
Lindo!fo Natal e Hartwig von serão acceitos adultos.
Altrock. - Orador olicial.
Paulo Celso Jflores; Patrono :.-------------.
do Infantil Helmuth.. HaCkla.·1.MUlTASl . ENCARREG.A-ender' (.:1nselho Fiscal: Felix SE DAS DEFE�

,
. ,

I" b' E't 1
.- ZAS PERANTE

Kieser, Matbuts i a l':Ill, 1 e .

OFISÇOOAD-
Meyer Fritz

He.nSCh.ke, Her-.I
VOGADO DR.ACHILLESBAL

bert VfiUeeke. SINI, CO"!,! ESCRIPTORIO AN-

Sem outr? particular sirvo- ro1fi?Af: REDi\CCAO DESTE

Domingo a noite Pvltr, Num, me do ensejo que se me úi- .

Muitos foram os que pret=n
deram aprender esaa tão utíl
arte, porem, desistiram por tal
ta de pacíencía haja visto que
aprender tacgygrapbia ass·'

melba"se a ter o alumno Que
apl't>'nder novament2 a escre

ver e a ler. O c8ndíd:.to a

bchygr!ipbo deve possuir
estas tres qualidades, Pacien
cia, perSeVtH'ança e.,. õôa
vontade.

Um pouco antes das 18 ho
ras o sr, dr. Luiz de Freitas
Melro proteríu o discurso
otüclal, com palavras elo
glosas á brilhante iniciativa
do sr. John L. Freshel e em

seu nome declarou aberta
of!icialment,� a Exposição.
Lr gL) após foram servidas
taças de chumpagne ás se

**""

Triguilbo para as aves

fareliHho

A, cura das
Sezões

Infal1ivel elli poucos
días somente com

a� afamadas
_-'---7�<I8Sl&:;--'�_.-

'Pilulas Dr.'
Relnaldo
Machado

ADOPT��OE�:;����'NTE i I
ELIXIR "914 I--
Com o seu uso, nota-se:: II; Notapoucos dias:
l' - O sangue limpo, de im.

purezas e bem estar geral.
2' - Desapparecimento de

Espinhas. ECzemas, Erupções, I \. nuva directoria rio BILLJ.1fna�ense Rflort
FurunculoB, Coceiras, Feridas Ü BJumenauen�e irá a lta jal1.vbravas, Bôba, etc.
S' _ Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO. di
res nos ossos e dôres de ca

beça,
4' - Desaparecimento d'ls

manil'estações syphiliticas e

de todos os incommodos de
fundo syphilitiea.

5' - O apparelho gastro
indestinal . jJerfeito, .,pois, ()

"ELIXIR 91.!» não ataca o cs

tomago e não contém iodu
reto.
g' o unico Depurativo que

tem attestadús dos Hospitue�,
de especialistas dos Olhos e

da Uyspepsia Syphilltica.

Moinho Joinville, Filial
Caixa postal, 89

Blumen8u
End. tel. SILOS

A agulha é de origem mui
to remota. Os mahometanos
crêm que foi inventada p4ll'
Heuoch, filho do patriarclJa
Janed, Era já conhecida na

épo,'ha das cavernas. nas cio
dades lacustres, no antigo
Egypto e na China. Os agu
lheiros fabricados em ROIDa
eram de madeira, mal'lim e

metal artisticamente traba
lhados. A fabricacão de agu
lhas de aço polido data pt. u
co mais ou menos de 137();
esta industria fo! introduzida
pelo. J:)J'Ímeira vez em LOI1-
dres, no anno de 1543 e em

França na segunda metadt'
do secuI'o XV:U. Em alguma s

igrejas consel'vam-se ainda
a8 grandes agulhas de our·)
com que se tocavam as relí
quias,
Cem annos ...
- Dig8 ruf', doutor: aCl't-di

ta que chegarei avs cem
annos ')

- Bebe?
- Não, aoutor.
- E fuma '?
- Xuncd ! Que esperança!
-:- J(Jga, ao menos de v\ z

em quand(l ?
- Jamais! Deus me livre 1
- Tem algum outro vicio'?
-- Nenhum doutor.
- Mas, então, porque pre-

ttluue cbegar aos Cf'm anno::-?

para o gado leiteiro

farelo para os porcos e animais de tração.

Exija, sempre, estes productos, porém, do

CINEMA
Amdnhã - Domingo
Um bellissimo film
da Cine Alliallça !

LIANE
HAIDE

WILLY FORST
e

OTTO WALLBUJ tG

EM

Aca�ou
A
Canção

Hoje - Sabbado - ás 81j':!. horas
- ás 5 e as 8 1/2 horas

Inquerito na Delega
cia de Policia

Está se procedendo na DE'
legacia de Polícia rigoro;.;o
ioquerito sobre o serio inci
dente verificado entre püli
cil:les e integndistas na Sl-'·

mana passada. e df.J qual H'
sultaram rerida.s numerOSi.JS

pessoas,

Um mm com .um
romance enú,liuta.
dor cbeio de im

'previstos e situações
,Entradas do· Costume

da aDno nas escolas
l";a terça feira, dia 16, to ! sobretudo ambientar nova

das as escolas primarias do· mente o espirito do aturon (o

mUfiicipio iniciaram o anuo afim de que. comprometido
lectivo de 1937, de seus deveres inich)s!'l-

Est� prime!ro dia de aula nos dias seguintés, com afi�:·
representou, em qua"i todos co e decisão os estutlos dts
os estabelecimentos de ensi- se anuo,

no, lima data de confraterai· Que o novo anno lectivo
.loção entre professores e se desenrole com a mait·r fa
alumuos, depois de um prOD

I
cilid!lde são os votl'S que fa

logado .pfrio(Jo de lerias As zemos a todos os SI"i'i.-.proIes
prelecções iniciaes visaram sores.

o sabão

(''\'irgem Especialidade))
de WETZEL & CIA ..

,. JOINVILLt: :1;laJca RegIstrada)

não deve faltar em casa alguma

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


