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mo, n (D L U.B.r.,1 - A aI·! os nossos destín.is redunda
ri.rmativa. de que .a de�ocra�1 rá �m fracasso. A'mámos de
ela agonrsa, acceíta ate por maslado a Ilherdad» para
pensadores Idóneos, sempre concorrer para que nos &1·
nos pareceu sem nenhuma gemem. Os que falam entre
base na historia. aos em regimens de força

O Iacto d� tres grandes estão clamando 'no' deserto.
P?tenCl&S terem condescen. A democracia, em esmaga
dld? com a implantação dos dora maioria no mundo, é a

regimens de força, não ofIe· forma unica de governo que
Ieee subsidio ás conclusões .convem ao Brasil.
tetnerarías que andam por Depondo no Tribunal de
ahi.. . S':lgurança,

.

Harry Berger,
Dizer. se que a tendencia que veio ao Brasil para de-

moderna dos povos é para a HagnI' o movlmezto verme- UI}' 1°POS rl opnSI"tal"l·no 0111 BlrlltlOilall r
escravisação, prívaudose de lho, assegurou que, depois �. u Uu u' ..

'

Ui) UaI t \Ui : í ,--ausou prejuízos avaliados en1
toda liberdade, pode ser um de observar este. grande paiz

I

ponto de vista, mas elle, em sulameríeano, desacouselhou R
·

I b· t G I
· 100 contos de réis

absoluto, não expressa a ver- a revolução, porque recon- l�('� ]
..

l'e Je.t" & Te�t-uTI·C rI .< forte ""l·Q'.a "·,l�L,·tI·.1 que "".l.}·II·II
fi d h

kJ"-' Jl r-;: II .'lt... -"'- v., cu.. v Segundo informações colhidas por
· a e. eceu que entre nos não h a- honrem sobre a cidade fez-se sentir nossa reportagem esta manhã. na Ve-
Os phencmenos .allemão, via clima para movimentos c rm íu tensidade formidavelllO bairro lha, foram mortos pelas agllas 15 vac-

russo e ítalíauo são explica- extremistas. Desesperado, V d d
·

t
da Velha onde causou prejuizos enor- cas, diversos cavn.llos, 20 porcos uma

dos por uma serie de acon Prestes tentou, então, o gol
.

en i1. as.' a c f'e· I.o �l�:sdec�;;�aJos em mais de 100 con- ::!�I�i���1�es�feo��tl1���II�:t:Ç:��:o�"01��:��te-cimentos, eontradíotoríos pe, cujo resultado todr. s nos
.
A agua subindo assustadoramente cornpletameu te destruidus.

entre si. Mas não cremes que ja sabemos. fez cahir em toda a extensão, ás 2
a't

-

d
. !l1 tã t d

. 1 I h No Garcia ruiu uma barreira ím-·

SI uaç�o es"es pa!ZeS pOSo <l OSCOU es a gas an o
í ü ü- iorns (a man ã, a ponte da rua Ja-

sa etermsar-se. tilmente O S{{� ouro, Se os Tome informagiíBs sem Gompromísso do pla; o espeüial raraca, que medeS metros de comprí- pedindo o transito por uarias horas.

A Russia, qae [á comme- outros paizes l'á 5e de rilndí
� mento. A poute proxima á escola O sr, Prereito Municipal e fiscae s

"Nova Velha" tamhem cahin em um da Prefeitura dirigiram-se para o lo-
morou 4 lustros de tyranuta ram, ou vão se desílludíndo

II que temos para Vendas a uredito II
dos lados; o grande transformador da c.al onde foram observar pessoalmente

eomeça a inquietar-se eSta' dos govGrnos de Iorça, elles Força e �uz, sito nas suas proximi- 08 enormes estragos, afim de serem to-

Iin, para manter SE' no podt'r que têm problemas que po _

dades foi cumpletamente damnificudo. mudas as uecessarias providencias.
tem redobrado a sua politica dem ser explorados pelos
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terrortsta. sem que, até ago propaganúisla�, calculem o

1'a. tenha lograúH romper a Brasil, paiz 11e formação rló'- Gonferennia de Paz do
rêJp :1as conspir'ações que o ll!giosa é euj') povo na rea

apavuram.. !idade não conhrce certos
Os despotas sempre tive. aspect?s qUE'. tflI'Uam um _in

Tam urna existencia prectI.- remo l!ldeSCIl t veI a VIda
ria. A suppret-são total da Ii dos pobr'es nos grandes cen

eerdad6 creia um ambient", tr08 ela Europa.
de asphixia çue o tempo tOI'
ná perigoso. A explosão col IIec�iva, üJ.exora"JeI quase, é
o -resultado do aecurnalo des
sas oppressões.
A democraeia não se des· O MELHOR E MAIS MODER.

prestigil)u no mundo. E' um
erro ju)gal�a em decadencia
P. um crime consideral·a em

Hgaoia. Os que aItirmam o
contrario obedecem em re

gra á força de certf's inte· O gal. M·a·ckenzl·eresses e niio ao impulso de
Sl1as convicções.

.

Js. democracia não restda
ge o Cj.ffi po dOR pesquizado
rêS, �ermittindo

.

que se iiga
veldades e ab1mrdos, enquan-
to 003 EEtados totalitaI'Íos LONDRES. 5 - Falando'
amputa-se o penaamento dos �m. urna reunião o general
que investigam. Entre nos, Mackenzje disse que previa Ie?tão;\qualquer tentativa que uma lucta armada entre a
Vise a alte!'ação da Iurma de Allemanha e a Un!ão Sovie�
go\'erno que sempre nurteou tica.

.--------------------------------------�--

A democracia
•

agomsa
naol
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NO SYSTEMA DE FOSSAS

Da MUNDO.

Prevê uma guerra entre a

Al1emanha e a Russia

·
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KOlliintern-j 3
I mstslla-se na

da mencionada província
são verdadeiros centros de

propaganda. de acção C0111-

munísta, En tre os casos

apontados como graves. fi

gura a indicação de que a

localidade de San Salvador
ü o ponto das reuniões ha
bi tuaes de cornmunistas do

Uruguav, Paraguay, Bra-
A referida .infcrmacão a· sil e rhgentina, havendo

diarrta que diversas cjclac1es ali ver.ladoiros arsenaes.

Buenos Avres -. Infor
mam da província de En
tre lVos que o sr. José Ma
ria Rosa publicou l�nla in
formação num vespertino
local, na q uai se refere á

I existen�Ía de
. assoe. iarõesextremistas naquella pro�

vincía.

carga �ontem
de

s leic
,.

!t
o

Contantlo-sa os votos da ?eação �B LfJ�rdatle, que provavelmenta terá qua ser renovada!
venceu o nandidato mtegralIsta pela differen]a da 31 votos .� Novos detalhes

Pros3f'gnindü os trHbalh/)s I Para Vereadores
da npuraçFi.o da eleição raa- Julio Prett
fiZ!Hlr1 em Rodeio verifica-' Felicio GoUardi

r'am-se os rtlsultauns se"l'uin Te"cili? Longo.
t .

b AntOnIO Furla::u
t' s. Joaq'J.Un Rig ;)

5a. Secção - SÉDE (Km. 5Q) 6a. Secção - SÉDE

Para PREFEITO Votos Pare PREFEITO

117 Sylvio SC()l!:

55 Areangelo Tomelin
Para Vereadores

FeUdo G·)ttarcli
Julio Prett
Antomo Furlani
Luiz Bonezzi ( Integr. )

R�O - Na se,são de 2a'j prima.feira do -Senado Federal, o Após a oraç&o do repre
sena�or Antonio JOi"ge pro- senrante capichaba falou o

feriu um tliscurso em torno senador Waldemar Falcão,
da questão assucareira, e!{- que jUõtificou o seu Vl to cou .. .

Para PREFEITO

penuendo o ponto de vista trario li essa sub-emenda. ii��g�f�Zromelin
pa.rB:na�nse. Sua excellencia Por ultimo, o senadl)!" Tho-! Para Vereadores
relvlIld.lCO.U para o seu .Esta- �az Lobo requer�u prefe[·en· Tercilio Longo

.

do O dl mito de produzlr r.s .:!a para .i vQtaçao da emen.· Alberto Buzzi (Integr.)
suclir. Seguiu-se com a pala- ;1>\, que ap�nas eleva a pro Julio Prett
vra O 'senador Cesario de dueção dos pequenos 1::Stl1-' Jorge Schueiz jr.

Mello, que mostrou a nect3s dos d� 10 por cento. Submeto 10.a Secção - Liberdade
. sidade da liberdade de com tido a votilção, o requeri
mercio, e ccmbat�u a acção me lto foi ad�Rdo por já não
do Instituto do AlcGoI e do haver numero legal na casa.

Assucar.
O senador Genaro Pinhei- GONTR& n JOIlO no BICHO"ro, occupando a tribunuJ d�- li u" u

fendeu a sub emenda de sua RIO, õ - A 2a. Delegacia.
I ac.tnria que..

manda elevar de Auxiliar not ficou que vae

120 °/0 a prodqcção dos pe r�c'JmeçaI' intensa campanha
quenos Estados, quando o contra o "jogo do bicho".
aSSUl�ar exceder de 50$000 .' -'

no Rio de Janeiro e que au- Appre�endldo um.
toriza distribuir aos Estados Jornal marxista
productores o d�crescimo S. PAULO, 5 .� As autori-
ora verificado nos Estados dades policiaes de Santos
do nordeste; até que os mes� :lppreheuderam os exempla
mos reconstruam as suas la- t'es da "Gazeta da Hespanha",
voaras e c;)nsequentente pas jornlil marxista e clandes
gem a dispor de materia tino.

BUENOS AYRES. 5 -' Rl:;U- ",.

il!U-Ee hoje novamente a CJn
íerencia de Paz do Chaco.

f=p;;�··�;··'·�;;·;=d·i
..

=;� Proposto � ftugmBnto da. producçãO as-

.� Fabricação aliemo - II SllcarBlra nos pequenos Estados
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Distribuidores
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NaCionalização dos

armamentos

PARIS, 5 -- Proseguindo
na sua politica de naciona
lisação <1as fabricas arma·

mentistas o governo incorpo
rou mais uma falJrica de
ilVIOes. .l"s companhias de
,18.vegação aerea terão o

mesmo destino.
Ar'cangelo Tomelin
Sylvio Scoz

Farinha de Trigo? Unicamente

Cruzeiro - SUrpre13 Boa -Vista
mar0as insuperaveis

Moinho Joinville Filial 81 umenau
End. tel. SILOSCaixa postal. 89

es
•

10

114
52
2
1
1

bre R qual foram apresetlta
dos vhrio<;l recursos para a

sua 3 anulaçã", Ioi apurada
em separado. 0 Tribunal Re.
gional úpcidirá dos recursos.

Pelas informaçües que co·

lhemos em fontes dignas de
credito soubemos, porem, que
a sua annulacão é quas! cer
ta, de\Tendo nesse C3EO ser

renova<1a a eleição naqueIra
secç9:o.

xox

Hoje mesmo a junta Apu
radora do 3' circulo E!eitoral
prosseguir'á seus trabalhos
afim <1e compilar o mappa
geral das eleições. Logo qUe
e s s � e�teja concluido
será calculado o quociente
eleitoral e em seguida a

Junta expedirá os diplomas
aos eleitos. Terça fflira pro
vavel:nente os candidatos
já receberão seus diplomas.
Por ultimo o gvverno do

Estado designará a data da
posse.

(Km.12)
Votos

125
77

572
411
324
243
184
lU
88
55
47
46

119
80
4
1

7a. Secção - Benedicto Novo

Para PREFEITO
Arcangelo Tomalin
Sylvio Scoz
Para Vereadores

Jorge Schuetz (Intem.)
Tercilio Longo

-

Emilio Hein (P L C)
FeUdo Gottardi
Luiz Bonezzi
Julio Prett

180
34
20
1
1
1

Votos
181
40

8a. Seccão - Be.a.edicto Novo

Para PREFEITO
Arcangelo Tomelin
Sylvio Scoz
Para Vereadores

Jorge Schuetz
Tereilio Longo
Emílio Hein
FeUdo GoUardi
Luiz. Banem

IS9
50 Resultado Geral

(NÃO OFFICIAL)168
30 Para PREFEITO17
1 Arcangelo Tomeiln (futegr.) 1053
1 Sylvio Scoz (P L. C.) 1022

Par� Vereadores
Jorge Schuetz jr (Integr.)
Antonio Furlani (P L C)

190 Tercilio Longo (P. L C)
38 Julio PreU (Integr.)

Felicio Gottardi (P L C)
Joaquim Rigo (Integ.),

las Luiz Bonezzi (Integr.)
34 Willy Hafemann (P. L C)
2 Emilio Hein (P L C)
1 Alberto Buzzi (Integr)

9a. Secção - Sto. Maria

266 Novos vasos da guerra
14

Para PREFEITO
Arcangelo Tomelin
Sylvio Seoz
Para Vereadores

Jorge Sehuetz
Julio Prett
Emilio Hein
Luiz Bonezzi
Joaquim Rigo
Tereilio Longo

110. Secção - Forcação

Para PREFEITO
SylvioScoz
Arcanqelo Tomelin

Para Vereadores
TeTçilio Longo
Albeno BU2Zi
Julio Prett I

223
3'5
10
3
3
3

LON'DRES, 5 - No corren
te anDo serão cnnstruidos 48
novos vasos de guerra para
a Marinha, todos eUes obe
decendo aos ultimos mode
los approYiidos pelo Almi·
rantado.

53 Nada de novu.15

54 Burgo, 5 - Transcorreu
10 sem novidades em t(\dos os
3 "fI' Jnts" a lucta pela liberta

A secção de Liberdade 60- ção da Hespanha.

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



Uma ooníríbnição á Juven
'iode Eterna

A ."Juventude Eterna" tem e absolutamente. puro.
sido a aspiração da humauí- Este no-vo oleo prolonga
dada durante gerações, e. já grsDdt'mente a vida utíl do
se .. tem conseguido notave! motor.. Eis porque milhões
progresso nesse sentido, .não de automohllístes em todo o

somente para a humanidade mundo já apontam o Novo

��fn�s. também para as ma., Jl�ha��eM�:�te�il JgVm;Mt<�
Devido a uma notável des-lmotor!"

coberta, encontrou-se um
---------

meio de se augmentar mate- --j
rialmente a vida utíl do mo BOI Saúde;,. Vida Longa... ,
tor do automovel. Desgaste j]. Ditêm·•• uuod'i1 II �
excessivo; velhice prematu ELJXIR·· DE· N06UEI·RA'ra (perda de íorça, perda de I· ·..1· . .

'

compressão; consumo exees

sívo), contas elevadas de con
certos, são devidos príncí- EDlpr�.® com UI"l �lIllh'il�1/l
palmeute aos óleos ordína lIo'''e-uinle�,ca.o.!·
rios que ãeam "sujos" de
pois de centenas de kílome
tros, formando borras, depo
sitos gommos )8 e carbono.
Este novo processo usado

na fabricação do Novo Te
xaeo Motor OU resulta. em
um lubrificante mais puro.
mais resistente e duravel l
que retem a SUª, oleosidade
durante muitas centenas de
kilometros addicionaes, man-

o

teado O motor livre de dspo
sitos e carbono e protegido
centra o desgaste.
O Novo 'I'exaco

.

Motor OU
é DISTILLADO, isto ê, é feio

. to-pele proccs8o mais segu o

ro, e que a propría natureza
nos ansíua, para purificar um
liquido - pela Díetíllaçãu.
Cada gotta de�te 1I0VO oleo
é primeiramente vaporisado.
corno as nuvens, e depois
condensa em um 01€:0 rico

D. Ph. Ch.

Joio da Silva Silveira

ilacblüsmo.
.!le_ati.mo «,UI gerld.
ConimentQ dos· ouvido li,
IBfi.J1IDai.Q�htl! do Qt�....

Aff.ecç6.... .,. .do�.de.M'mchU iii. •

C,1$.CIniII....
Eaplall.aa,
SanaM.
�
�
O.rtJuooa.
Flstulaa,
C........
u'_uba..
"alto"..
i)6�. aC pett.,
GlUbnnculo•• etc.

"OD'S,",oaol

... liTl-SYPHILITJCO
A N TI. RHE UIfIIJ4 TICO
A N Ti - ESCRÚPHUtOSO

1lIIl;' ,.. ItnUQ� j!rUH!I'�lg. JI! li.OS 'flI1IJ;'
S Ora:o.l1:er rt..w:mJN � , !lI..,daU.I·tui d. Qpl"Ç't:

•
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o sonho de todas as

tnulheres

Ser bonita e predilecta
se realísa fazendo uso

DO

Creme vitaminose
Procutol

Que limpai conserva

e. ejuvenesce a cutis

Vende-se na

pharmacia. OrÍon

«&;JUADi; p� BLuMJ::NAUJt

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíssemanerío de absoluta
'Independenela
-

Et.:i'iões ás quartas-reíras
e. aos sabbados
-

Director:
DR. AClIlLLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKE

Redllcção e Qfficinas.
Travessa 4 de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - 57
BLUMENAU
Santa Catllanna
-

\SSIGNATURAS

Carlos

An::!O • . . • . ., 15$000
Sene�tre. . .. 8$000
Nt'�'1l. avulso . , $200
Nu,n, atrazado. $400

VENHA CONHECER
o runio Ford V·8

para 1937

• UNHAS ln.TRArMODERNAS
EM ESPECIAL DO

• tAg;:;r:EGDA CARROSSERIA, QUE
�IM'NA RUlDOS

• MARCHA-COM.-APOIO-CENTRAL

• MOLAS ESPECIAiS, COM_NOVO
S:/STEMA DE LuaRlFlCAÇAO

• ViDROS DE SEGU RANÇA, EM

TvOAS p.S JAMELLAS

i\t DHUl.CÇÃO MAIS EfflCIENTE

� COFRE TYPO "ALÇAPÃO"

$ AC{.U v.ULADOR S06 O COfRE

$ 0015 MOTORW v-s. Á ES<.OLHA

PELA belIeza inedíta de suas

linhas aero-dynarnicas, pela
acção prompta e segura de seus

freios, pelo conforto, amplidão
e segurança de sua carrosseria

inteiriça de aço, pela vantajosa
opção entre motores V-8 de

duas potencias, Ford inicia uma
era nova no automobilismo.

Venha conhecer, em nossa

agencia, o Ford V-8 para 19371

Agentes Ford nesta cidade:

·IMPORTANTE
.\ dírecção de <Cidade de
B!dmanau> não assume res

ponse.bilidade pelas aprecia
ções emettídas em notas ou

artigos aasignadoa

Hoepcke S/A

Pennas de Oanco
J

Àrminho � FornecaNeo gran
. de qUilntldõde.
Pedidos com ofFerta de preço para
Elmonide Bdl�jni - T'Jbarão - Santa
Cltharind. (Citar esta folha).

. O infra. assignado, doutor
e)n medicina pela Faculdade
de Medicina e Cirurgia da
Univers�dade do Rio de -Ia
neíro, diz o seguinte:
- Attesto que prescrevo

com resulladr s satisfactorios
em !odos 08 casos indicados
o prodncto APYRETINâ, do
pharmaceutico Carlos Hen
rique Medeiros.

Ass; Dr. Plragíbe de Araujo
Rua. ..15 de Novembro 82 -

Blumenau.

- APYRETINA? - Um 0f�
timo remedio na dôr de ca-

beça.

ENFRAQU�CEU-SE ?

Ai,UI. tem to..... dOr """

coata•• no peito 1
u. 'I o poo.roao toníco

Iechameúto das malas em Blumenau:
Segunda-f""ira até Rio de Janeiro .

Q.;uarta-Ieíra até Beiem, com liga.- ;WUll.UWJtWIJ}JJJ!YuwmWJI.YillLiJUJW,ill1
çao para Europa.
Quinta-feira até Rio de Janeiro. I I)AUAM () '"

Sexta- feira até Rio de Janeiro c
Recííe, I CT4 EII s:..a II!
LINHA PARA O SUL .::D 4? LL;"�

t

Fochamento das malas em Blumenau

I
t:omb�te toddS C);!) dares.

Sabbado até Porto Alegre, Buenos:;"\ >

Ayres e Santiago. BnlmiTt!llmmli1fi1í1iftnmnmrrtfrrrtílirffi
Quarta feira até Porto Alegre.

.. pa....... -dHa.

li u Ir�n 1!J,nlU

tlllpr.".do � ....
�.... "lU! IlIsmhu I

I!On.,.!••",,�..
10!ílCO 808EfWiO
008 PULlriOES

"florado "Condor"
"Condor-Luíthansa
a partir de 7 de Dezembro

de 1936

LINHA PARA O NORTE

Exija do seu fornecedor
Somente o

Sal "Alas�a"
I
L

Hefinado para cosínha

Esterílíaado para mesa

Paulo
Blumenau

Hering
Santa Gaíbarina

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tuts em bisnagas para artistas

A cura das

Sezões
Infallivel ehl pou cos
dias somente com

as afamadas
@S€

I&liBE1fill:IEJ� .

iS

Dl Banco Sul do m
I Brasil Dl
r:t

.

Caf:'��I�I�'��ll!;���$OOO r:t
� SuccUfsal em Blumenau - Caixa Postal N. 5 �

m
PAGA JUROS, EM CONTA-CORllENTE.

i� -----------1AtE 'J 'I. AO ANNO

Si"tuaOdTC)fDoLmHe,Ol�tLorETpoZnto 1.'
..1..Recebe em "Depositos Popu1ares" d(-!sóe a

,

Dl
quantia de 20$000 até 10:000$000 pa'

.

.

. gando juros de

p
dá cidade i

I

m CAPITALIZADos6S·EMO.'EÜS·.TRALMENTE � �:'rto�,�;��;;�����::: 'II&:I M Absoluta IDütalid�de (; I:
M...

Faz tCdf:::S ope',':.!í[if",::i5J.B.:&.ii� maximo asse.. iii
= ti. f �

Blu1íienaU - Sla. CJtha1'ina III

Pilulas Dr.
Re)'naldo
Macllado J
--, ............_... ' _",,-

r: "

.,

> ••

�- .

, ,

:-. -_o' �-�

,

�

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



Redactor:
.

DEMETRIO seHEAD
"CIDADE DE BLUMENAV", 6 DE tJARÇO DE 1937

DE
4UBREY STUART

Não emprestem os seus livros.i.
Pelo menos, quando tratam do xadrez.
Eis (} que me aconteceu outro dia - e Iaco

votos para que caiam estas linhas sob as vistas
d'um tal Lalonde, "pirata" que daqui zarpou em 1916
para não sei onde nos Estados Unidos ...

Tive um manual de xadrez bonitinho (Chinn's
"Handbock of Ohes"); era a menina dos meus olhos,
levava annotações preciosas e me auxiliava muito
nas partidas Jlôr corrcspoudencta. Coisa rara! o

.

au

tor tinha feito uma tentativasingela para explicar
a theoría de cada abertura, o "porquê" que as mais
das vezes nos deixam adívínhar ...

Pois bem, um beIlo dia deu na telha do Lalon
de ser lJgador de xadrez, inspirado por meu exern

plo ...
- Stuart, meu caro, empresta-me este seu

"handnooca" até sabbado. Sabbado devolvo, sem fal
ta. 8' um favor. Ainda hei de ganhar de você ...
Você vae ver ...

Rum! Tive lá as minhas duvidas. Da tua. estu
fa não se faz jogador de xadrez, meu rapaz .. Mas,
"por la bonne cause" ... Entra a complac euoia de
mlssicnaric. Talvez ganhe est t alma rude, ..
Toma lá: mas não se esqueça, ouviu '?

Veíu sabbado. Nada do livro,
Soheeveíu domingo. Nada do Lalonde,
Segunda fejra, fui prccural.o no esertptor!o ...
- Lalon íe? Embarcou sexta feira para 08 esc

tados Unidos.
O' patife!
E as minhas cartas Iicarú até hoje sem res

posta ...
Raios o partam!

DOIS OTORES VeR § li ESCOLHA

maxima effidencia 111
maxima economia �oHgrande economia grande efficienda U

Esta é a sensacional novidade Ford para
1937: motores V-8 de duas potencias,

:para um unico carro, um carro inteira
mente novo e moderno, sob todos os pon
tos de vista - esthetico, mechanico , ou

de conforto.
Se deseja um consumo de gazolina menor

do que nunca, se procura um maximn de

eC"onomia, Ford lhe proporciona o motor de

60 cavallos, menor, mais leve, por preço

mais reduzido. ;; e coro. O mesmo funccio
namento suave, efficiente, garantido, que

sempre caracterizou o V - 8. Se, p o r ém •

necessita de um maximo de efficiencia,
de velocidade, de força, de- poder de acce

leração, escolha o motor de 85 HP, sensível
mente anerft'içoRrJO e tradicionalmente eco-

• nornico : Só o Ford para 1937 offerece esta

vantajosa e liberal opção. E, além disto.

Belleza, Modernismo, Conforto e Segurança!

Problema Df. 45

(De "PAN")

Soluçõss Serviço"'0 problema nr. oH (Gilberto)
1 Od6.

?��?blema nr, 42 (Cyro): Edital de convocaçao de
Do problema nr. 43 (Tuifi( sorteados1 Pg4, seguído de 2 Uf4, etc.
Do problema nr. 44 (Arcary):
!Cg7,seguidode2Cr5,etc. (Classes de 1915 e 1916)

Xadrez por telaphone Gorrespondencia
. . .

I
w_� .........�__��..��fJ+t�

HAAS, "Diario Allemão" -
Roberto Grossenbacher da Junta de Alístamento MllI I t= D -t M I ;� f: l

A direcção dos Corretos de Ficamos-lhe agradecidos por l�r, faz sal?er .que iOI'�m sorteados para o serviço do Exer- � r. Frei as e ro :1 fE Dr. Arão RabeHo I
I

.

• CIto, no prrmerro domingo do mez de Março do anno de· -:- ADVOGADO -:- :

f=
\tiLondres procura poput-rrzar tudo. 1935 e 1936, na Capital do Estado de Santa Catüartna, sé- $

. . .:S: - Advogado - �
o ocstum- de jog&I' xadrez F. RUNZE, Blumenau, dp. da 1Oa-. Circumscripção de Becrutameuio Milita!', os ci- i Causas Clvel�, �ommerClaes :J : S
por telephone. Já não ha Temos recebido sua. corres.

. e cnmmaes

i �.
Escriptorio: Inecessidade de lazer uma pondencia c.om po.ntualidade,

dadãos constantes da relação abaixo transcripta, os quaes g AI ed R- B ;: Alameda Rl'O Br........se deverão apresentar entre os dbs 15 a 30 de ABRIL do �: am a: 10 ranco : : ....nco Ilonga viajem para jogar, pos- o que bastante nos conforta. corrente anno (1937); e os que não o !izcrem, Ilearão su- �_.._..._�_��...� ......._4iMt �
to que p-iüe S� fazer o mes- Como sempre, certas as 80 .•

b 1 id t T t· .� f'
�

mo atravvz dós Iios telePho-lluções enviadas.
ieuos as penas esta e eCI as nos regutamen os militaras e :

D Oüveíra e Sílva
Í .: DR ANTONIO BASTOS DE •

nicas. Racentemeate, em Nor- Corligo Penal do Exercito. Os referidos sorteados, para ob- � r. I I 1::' ARAUJO I
foI", reatlzou um campeona-

terem os meios de transporte, 1everão se d!rigir á junta. �: Adoogsao ;l �: ADVOGADO !" de Alistamento Mtlítar em Blumenau, no edifício da Pre- : :� �:
to com xad resístas de outra •

R B
. ,. . . .. �

feitura Municipal. Chama a.tenção dos sorteados abaixo: Alameda io renco, Jó ; ': Causas c�lmmaes, CIVe!S e ..

parte do paiz. relacionados, para procurar�� n� correio das Zonas o,nde t;.� Blumenau
....

�l �� commer�aes. Inveu.tanos I.
.

nascer'tID, as cartas de not!IlCaçao. E, para constar la t: :� f: INDAYAL STA. CATHARINA I
vrou se o presente edital, que será affixadü á porta prin· _0G+9...._�_�eliJ�__� � e+lt__iM_�
cipal. da Prefeitura, nas sédes dos dislrictos e publicado I DR· ACHILLES BA·L·SINI .�� .�� 2.. Tabellião NOBREGA ��pela lmprensa. I . 1 :i f; _ Edificio da: Prefeitura _ :�

Séde da 6a. Zona do SIR. em Blumenau, 1 ·3 - 1937.! Advogado :l !: . :l�
: : Escrlptura, contractos, procu- :

ROBERTO GROSSENBACHER - Presidente. • Travessa 4 de Fevereiro n. 7 � � rações, protestos �e letra;, :
I -:i �: Compra e venda de .mmovelS, :SCLASSE 1915 .. (REDACCAO) H f� co�fissões de divida, etc. �J
L��_�_��_�__�� ��__M��

por ERVIN GOLI)SCHMIEDT

"Diario Allemão"-8. Paulo
.1937

7x7· Mate em 2

larga·meí.. )

Deixa-me grilar!

.

XAROPE
S. JOiO

J

t.• c tn.dho� para a

lesse .. doenças do peito.
Combate aa· wnst:paçóea"
resfriados. r.cqueluche.
bronchite e asthma.

O Xarope São João
protege e fortifica a p.I"'.
ganta. QS bronchioa c OI

pulmões. Milha.rca da
c:uru iUIaOmbro!as t •

Durante sete horal'l o tele
phone transmíttíu as peripe
elas do jogo, tendo os clu
bes promotores pago 10 lí
bras esterltnas.
Mesmo assim, a despeza

roi comparada com a exigida
por uma viajem, por modica
que seja.

Na cura do rbeu
rnathismo e da

syphilis
Dr. joão d'Aguiar Silva

Ml:iftins, medico e pharma
ceutico pela Faculdade de
Medicioa da Bahia. Intenden-

Tte rio municipio 'de B:!'ejo.
I Esb:tdo do Máraahão, Ex-me
I dico de Bygiene do mesmo

un!Oõcipio, ex-interno do Hos·
pital de MiEericurdia da Bahia:
Sob.a fé do meu grão 8t

testo .que o "Elixir de No
gueira'" do Pharruaceuticfl e

Chimico João da Silveira {;
um optimo depurativo, para
o hatamento na cura do
rheumatismo e da syphilis,
com optimos resultados.

Brejo, Maranhão.
Dr. João d'Aguillf Silve

Martirs �Firma reconhecida)

r,,'l O T O n COf..'iPANVF O R o

MIlitar IIndicador
Profissional

.â.d.vogad.os

(Continuação do numero anterior)
8 Alfredo MicheJs f. de João e Martha; 42 Angelo de Pau.
ia, t. de Bertolinu e Maria Roza; 45 Ricardo Apredeman,
f. de Augusto e Wilhelmine; 46· Oscar Birr, f. de Adolpllo
e Luiza; 49 Ferdinandü Paul Weiàlich, f. de Ferdinando e c:x�0>Jç:...�ç:,,_,����� �����t«J�t«J""Ó�""Ófr'»

Emilie; 50 Bertoldo Alberto Reitrr, r. de Antonio e Anna; � Dr. med. H. Pape 4 4 Dr. Alfred Hoess §
51 MarC'Jlino Pasta, f. de Glibriel e Mirar:da; 52· Arthur Il. � � u-

Hermenegildo Cardoso, 1. de Hermenegildo e Nardsa; 55 a Cllnica geral. Especialista: a � Méaico do Ro,�piI81 Sia. lzabel (t
Alfredo Ribltck, f. W!:lHer '9 Id-':l; 56 Mariano Klosowskí, f. (t emmoleslias de garganta. d (1 O P E R A ç Õ E S <l
de Francisca e .Marciana; 57 José Jagielski, f. de João e l

nariz. ouvidoa' e o�os h n n

Francisca; 58
o

&ilhelm Martin Karl Krutzch. f. de Oscar e � Blumenau - Rua Plauhy d � Clinzea G8Tal �Joanna; 59 Erich Reinhold, f. de Oswald e Anna; 60 Adol- r;::>.Je<:ó���<:<ó"'<:;;J<:<ó���� �����������t<d
pho He<,kert, f. de Baptista e Luíza; 61 Helmuth Blunk. 1. <l •• • � <1 d
de Gustavo e Alviae; 64 Gilb�rt Reinhold. r. de Roberto·n Doutor Plraglbe ArauJo

ana
n Dr. Antoo-Io Hafner(t�Antonio Zendron e Helena; 65 Victor Kaniss, t de Gusta :.\, _:_

u- I.\,
I

u-

vo e Olga; 67 Rodolfo Schroeder, f. de Jorge e Augusta; d DOenças do Coração, Pulmões,
70 Alwln LJo.k, f. de Max e Bmma; 71 France Morseh, r. de � Figado, �sto mago, Rins,In- 4 d Medico do Hospital ?Nicolau e Anna; 72 Rodolpho Krehnke. f. de Ernesto e EU d testmos e N3fvosas.

� � u..

fia;_ 75. Chri.stianú Passo. id, f. de Chrlstiano. e JOtl.D
..

na; 76 n Partos, molestias de Senho- n::J Santa Catharina \1,
d E�· - (.\, ras e Crianças. u- � r.

�\llIy .Mohr, �, e Hermano � �ma L�foh!, 78. Jose Sera- 1 RUA 15 DE NOVEMBRO n' 82 a n Cirurgia. Partos. Clinico em �fim VICente r de José SerafIm VIcente e ..MarIa Angela; 80 �, Telephone nr 255 :J � Geral. \)
Erwin Leite, f, de E�i.nello João e .Maria da Veiga. P.· � u- (!, .

,.,,_..'f,.,J{,�
(Contmua no proxlme numero) 0>J""Óç:,,_,�""Ó"'<:;;J������e<:ó <"Ó�ç,w����-'_'O-""'��

�eéLicos

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



No CoIlegio Santo Antonio
CIDADE
DE BLUM·ENAU

EXa:Tl6S de admissão Chronicas soctaes

marechal Grazzíaní

Eu não sei o que ha dentro dos teus olhos. _. Só sei
que o teu olhal' é bem âitterente dos outros, desses outros
olhares que nos fitam por acaso, que passam, que nos

can fitam e�quivos ou demoradamente, algumas vezes distan-
tes, outras eomtemplatiuos ...

Uma 1/ez perguntei a um amigo se elte acliaun algi:
. ma cousa de extranho em teu olhar. E foi uma surpresaEscola mixta de para mim a sua resposta negativa. Disse que não, que

Gustavo R· h d teu olhar era igual a todos os olhares, eommum, sem ne!e ar i nhuma differença . "

F()i desde esse dia que eu comprehendi. Lá dentro
dr;s teus olhoz 6�8tia alguma cousa que tu. puurdauus
sõmesu« para mim '"

Bà denlro dos t.us o/Aos ...

Novos detalhes sobre os aconteci
mentos da U�is Abeba

A capital da Ethíopía foi theatro de repetidos ti
roteios durante a noite do attentado contra o

., Para exercer interinamen
te o cargo dI:!. Professora da
Escola Mixta de Gustavo Ri
chard, no municipio de Ham
tnouia, Ioi nomeada Maria
Bithmeonrt Hosterno.

ULPl
_.k.

Anniversarios lue contractou casamento.
no dia 25 de fevereiro com
a senborüa Érica Franke,
filha do SI'. Hermann Franke.
o sr. Hans Koehler.
Aos noivos, que se en con

tram na Capital Federal, an
víamos nossas felicitações.

"Conjunto
VerdeH

Este conjunto Iar á

se ou
vir mais uma VEZ, na proxí
ma ségunda feira ás 9 horas
aprentando o Icrrnidavet cun
tor (Gigi).
Das 12 paródias ja recebi

das, serão irradiadas as tre ís
melhores.
Sintonize seu apure lho pa

ra a P R C 4 para ouvirem
cada paródia ... do outro
mundo.

UBaile
PaschalinoH

....

C I·· .:··N E M A BUSCH
Sabbado e Domingo '.- ás 8 1/2 horas

uuna vez ..

._./

J:III

Dominador dos mares
DRAKE - O famuso navegante ínglez. devorando Q� ma

res em busca de aventu as e da hegemunia da InglatelTa]
.

.

sobre os mares.
.

J

Avançando sempre, com suas velas soltas ao vento, e der-)rotando os mais celebres almirantes de seu tempo, em
I

, combates tetrícos e vigt[\r08( S. ;
Preços do Costume. Domingo á noite 'Poltr. Num.]

�!����;$�������-���������
O sabão

('Virgem Especialidade)).

de WETZEL &: CIA. ,. JOINVlLLE ;J'![arca Registrada)

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


