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RIO, 19 - Uma euríosa
estatistica acaba de ser feita,
com dados úfIiciaes e da
qual se conclue que a mor-

�ndade. oceaaíonada
...

pelo
....... commumsmo nestes Ultimas
auuos excede de muito a de
vastação de vidas resultante ca e vão ser processados ele
da conflagração européa. IDe Iact« eEti de aecordo

accordo COln a ei.

con os catculos mais appr«.
ximatívoz, foi dê dez milhões Situ a ra- oe meio de vidas. ._} ';
O

.

morticinio da peste ver.
melha foi sómente na Russía escura Na-o fO-I vetada a candi ...sete milhões e nove centos
mil pesscas. A este numero RIO, 19 - O ·'t.)orreio dadevem se addicionar· mais

NO.i.te." publica dec. 13. rações d··atura O ".w·aldo Aranhacinco milhões e meio de !eltas pelo sr, Maurí cío Car- !:). ""
mortos a fome, em conse- doso a um jornalista portoquencía da r - voíuç to hol- aiegrease, dizendo l) �pguinchev��ta. ..

.' .......•. te: "Á situação é muito e·

z ,En !m::; vae a �a.�s. d� qum- cura � 'ti tá1'feação é o maíor

G

. mllhões .de ,1 dIVldu�s. o I m. iiI da R ipuhlica. D:ga que.esfalque feIto 11 humamda·, r.ós gauchos brigamos tão
)...i ,t1e peja. loucura rUDIa do I facilmente quanto fazemos as
�..·commU;llsmo,

p .zes"
.

As intervenções federaeslli
Uma phrase suggestiva ...

liy RIO, 19 ..

_..... Está sendo O 81". Pacheco de 01iyei-
muito commentada uma ra nada mais (juiz adean
phrase do senador Pache- taro Entretanto, asna phra
co de Oliveira. Fallando á H9 encerra enorme rnalicia,
reportagem e sendo-lhe per- CODhecída de todos
guntaâo se acaso seria el-
le o relator da intervencão
no Districto Feueral, o' sr.
Pacheco de Oliveira disse:
"Ainda é cedo. A B in

tervençoes são muitas e eu

me guardo para a -maior."
Foram effButuaüas

mi-stas.
Ü mesmo vespert.ino ade

anta que os detidos trama
vam contra a ordem Publi-

•
i

Intentona Communlsta
no Estado do Rio

·lllnumeras

.prisõesEstatística

apavorante
RIO. l!j - Informa [l

"Globo" que a policia d«

Segurança e Ordem l::-ocinl
effectu u no Estado do Rio.
a prisão de vários ex tre-

Politica

RAID
IdGlltavideu - Ria de Janeiro
Seguiram dia 15 do cor.

O MELHOR E MAIS MODER
fpnte os volantes cathctri- NO SYSTEMA DE FOSSAS
nenses Clemente Roveri e

R8!�el Linhares, quP, pela Da MUNDO.
U IaO doa Chaufft'Uf8 Cath !ri. --------

DeDses e pejo bom nome da
dasse, irão tomar parte no

grande raid "Montevideu-Hio Domingo de Paschôa rea-
dp Janeiro" ii. realizar se no liza-se no Clllb Nautíco Ame
proximo dia 4 de aoril. rica um chá <lansante com
Aos no!':sos volantes alme-. i lido as 20 bor8.s e abrilhan

.�
. jam s um feliz su: e soo I tado por um optimo j:lzz.

Soirée

,:
I"
'.

n
I.

t� Victor
t:

Distribuidores

cidadãO preso B um homem
doente"

pr ccu ruu OU\iI' o sr. teíto então .Iísa :

- Eu sou um cidadão �l'�
; 80 e um aomern doente. Por
isso -xcueo-me de dar im
pressões a quem quer que
seja sobre politica. E pago
sou a faiar do SUl estado
de ssu íe, respondendo ás

índi'gações do repórter.

llPl
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Unicos depositarios fUU BlunH�nau:

ii Rischbieter & Gestwicki

IIVendas a credito
f i Tome informaQêes sem compromisso do pl no r BspeGial IIII

;l_� que��!,ra VB�dj8�a�itu _Jf

Pedro Ernesto, sobre a iate r

d'l I ve nção :10 Disr+cto. O pra-

RIO, 19 - Na diligencia
I p lictal errectuaua na Casa
ue Saude Pedro Ernesto fo
ram presas numerosas pes
soas, que Ioram ouvidas' a
Delegacia Especial de S gu
rança.

Algumas rellas j iraram
postas em liberdade, depois
de suas declarações terem
sido reduzidas a ti r.no.

Liberalismo inglez.

SURPRESA (a mais f.Il'te)

ADEN, 19 - Aniões inale
zes lançaram bombas sobre
as tribus arabes de Al Gia
ber, porque a população r �

CU80u-se a pagar uma multa
da cem cabras, 6 camelos, 3U
fuzis e 4.000 tháters imposto
pelo governo britannico,

A, ordem. foi dada pelo re

presentante briianrdco que
substitue o sultão Sakem Ben
Awad.
ROJfA 19 - Heferindo·se

ás represalias inçteeas sobre
as tribus arabes, o "Giorna
te d'Italia" acentu.:. que eslas

Porto Alegre, 19 - '·A Federação" publicou a

seguinte nota:
«Estamos autorizados a desmentir, como inteira

mente destituir de fundamento, a noticia vehiculada

por um matutino local á respeito do véto que (> sena

dor- FrancisLo Flores da Ou Ilha teria opposto á candi
datura do sr. Oswaldo Aranha á sucessão presic1encinl.

Não só o illustre presidente honorario do P. H, L.
continua a merecer estima e a mais absoluta confj;mç.a
da agremiação chefiada pelo eminente general FI ores
da Cunha.. como a direcção do Partido Republicano
Liberal não cogitou ainda de n0mes relati\'amente ao

problema que empolga a nacionalidade».

"O Globo" e

I !li

noticias denem ser referidas
s.srd Cruubune e seus eotle.
gllS, que mencionaram na

Camo.ra dos Communs a re

pressão itaiiana em Adais
Abeba, em c nsrquencia do
at'en'oâ; conira o marechul
Grazziaui.
O jornal em questão es

creue:

"Não podemos deix.ir de
perçuniar o que diria o re

presentante do governo bri
tannico se na c.imara iia
liana algum membro insis
t's e em obter informacõp,s
exactas sobre os 1neUu)dos
{JdJptaios peln administra
ção cúlonial britannica".

a Successão Appelio aos trabalhadores

RiO 19 - <'U Globo", ('m

mancjete diz: "PHra que
succes.5ão, 8€ I) m�ndalo pre
sidencial é uma these e a

COIl stituição é uma 'hypothe
se? )}

PARIS 19 - O Partido Commu
nista publico1l um apfJello aos tra
ba· hadores, para que compoireçlim
à reunião de hoje á noite no Ve
l!)dromo de Inverno, para um pro
testo contra a mllrte de operarios
mortos por occasião dos conflictos
verificados na praça de Cliclly.

integralistas em

liberdade

Dê prderencil3, nas su t� compras d_� LI!'iu!:WS, as in
superáveis marcas

CRUZEIRO (a mais branca)

Não entregaráiOs
ôs.�rm sque

l"'mp�r-4ou
Sem prejuizo do pro ..

J I cesso instaurado

---.-..-.�___..,_�-.,-.;,,-.,. �_,....,.....",.-...-..-....--�,__,_��_,_".......,..�::������� -

{.iCOMPANHU PAULISTA DE SEGUROSll
.

Fundada em 1906 :l
Seguros Maritimos, Terrestes e A:::ij 3,t:3 �t

t� Capital Rea�isado Rs. 3.000:000$000 a

!:.:: S.ede.'
Patrimonio Social, 'JiULÍS de Rs. 12.000:000$000 i.�� Rua São Bento, ,231 ... São Paulo -- Caixa Postal, 709 S

n • , B 'I b �irenmona passar :po_o raSl f� A ('Companhia. Paulista de Seguros" desejando installar uma Agencia Geral

:::\NOvA Y.ORK. ' 19 - A_ fa· i: na praca de B.LUMENAU procura fil'ma ou I)essoa idonea conhecedora do
n IS t aVIadora amer!Ca[l1l f: .,'. . .

'

S 'd
'

.

\meiia Earhart tel1CiO�cl, no si ra�o. E�tendlI�entos dIrectos com a e e. ou com a AgencIa de Flo-
.�

q�U vôo dn ci'cumnavega r nanopohs! Oalxa Postal, 94 - AOS INTERESSADOS GARANTE·SE :�
çã,), passar pt'lo Brasil, to· ��'" ABSOLUTO SI.GILLO DAS OFFERTAS. ENVIADAS. �:�

..
c:an'lo em Relem. N'ital e

t {
ajo· de Janeiro.. :��:;.:;:;,!;��,:,:.:"����:.:.:.:..:.: :':-." •..:; ••u ••�����:;.....�...:.,�:)

R'O :9 - Um Vp p rt'no in
ser'e a sFg!linte 'mauchet:e':

·t O g:>aer111 Flore:s da <;u
nha declar's que não ent e

�ará as armas que !mpurLOU
para a policia do Rio Gran
le rio Sul. Quem qui�er que
vá buscai-as'>. Palavras do

sr Octavio Mangabaira".
O "Corr:,io dã Manhã" no

tida que as outoridades Ie·
feraes arrecadaram mil car
'uchos de:;,! nados á policifl
bahianfl.

BOA VISTA (a m<1is bdrata

reforma do
bancario

systema
RIO, 19 - O sr, Horacio plicio, Húracio Lafer, João

rJafer, d",pntado gúcernista Guimarct(}s, Carlos Luz e JOBé
p)r' São Paulo, voltou a {!g'_ A
t

.

d .rt • ugustu.:tr, no sew a Ijomm'ts�ão
le Finanças, e Orprnenln
la Gamara, {{. questão da re

rorma do tWS';O sy ..;,lema ban
aro.
Na reud lo daquelle O1'g'iu

'echnico, depois de fazer al
O tlmrLS corurid€raçóes sor,re (J

a-;,run[o, o representan e pau
�ista 1'equPI'( u a nome lçãJ dI:
"ma comm'issão especial afim
d J Qrganisar um prujecto.
(j ST. Joãú Sirnplicio, pre

sidente da Comissão, nomeou
Jara fazerem parte dessa
JJmissão. os 81'S. João S�m·

l�IO. 19 - Tpndn sido ne

gado o pedi O de prisã;) pre
ventiva fei o pelas utorifia·
rles bahiana8 �nntra OR inte·
g::'::Jlisbs envolvidos na tra
ma pela pprturbiição da oro

d,�rn, verificada na Bahia, os

p trtidarios do Qigma que se

(,ncuntI'Rm presos nesta ca

pital á requisição do Tribu
nal, serãü postos em liber·
dade sem preju:zo, porem,
do processo contra. os mes·

mos instaurado.

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



Serviço
Edital

Militar
dede convocaçao

sorteados

(Classes de 1915 e 1.916)
ta .. Chamada

Frederico Hardt, Presidente da Junta de Alistamento
Militar de Indaíal, faz saber que foram sorteados para!)
serviço do Exercito, no primeiro domingo do mez ue Mar
ço de 1936, na Capital do Estado de Santa Oatharíua, sé
dp, da 10a, Oírcumscripçâo de Reerutamento Militar. os el
dadãos constantes da relação abaixo transcrípta, os quaes
se deverão apresentar entre os dias 15 a 30 de abri] do
corrente ano (r937), e os que não fizerem. Ilearão sujeitos
as penas estabelecínaa no regulamentos militare 3 e Codl
go PenI do Exercito.

Os reterídos sorteados. nara obterem os meios de
transporte, deverão se dirigir a Junta de Alistameuío Mi
litar em Indatal, no edificlo da Prefeitura, afilll de sererr

encaminhados para Lages, or.de será reíta a inspeção dr
sande.

Chamo a atenção dos abaixo relaoionado s ps ra pro Icurarem no cartorio das ZOJH:lR onde uascerurn. as
.

carta"
de DOlificl1çã(l. E, para coustur lavrei o prt-sente edital,·
que será afixtl(.>o á porta principal da Prefeitura e Das sé.
des dos dístrttos, depois de asstuad« pelo Prealdente

Junta de Alistamento Militar de Indaial, em 18 de
Fevereiro de 1937.

(Ass) FREDERICO HARDT

Presidente

Classe 1915
Continuação do numero anterior.

Ewald, f. de Richard Block; Ale este f. de João Bertel.
1:; RiclHWI, f. de Richard Voígt; Bruno Ricardo Preílípper,
f. de Heinrich Preilipper; Euehides, f. de Manoel Luiz de
Nascimento; Antonio, f. de Giacomo Zermiani; Florindo, t'.,
de Antonio 'I'omaslní; Giovanni, f. de José Formarí: Warte.r,
f. de Carl Zosohke; Oscar, f. de Wilhelm Gneths; Richard f,
de. Rlchard Bcyer; Casimir, f. de Joseph Mutschaewski;
João, f. de José Geraldo da Veiga; Arthur, f, de Bruno Ha.
dlicb; Walter, f. deWilhelm Busch; wuu, t. de Wiihelm It
tner; Lucas, r. de João J. de Souza; EmiUo, f. de José Hi
Iario da Veiga; Edmundo, f. de Carl Líndner; Bonifacio, f.
de Severino Dai', gue I ; Wl'lter f. de Jouann Essíg; João, i.
de J(!ão Schoen; Augusto, r. íe Gustavo Zick; citpfano, f. de
f,ltefano Ozlsíelskí; Willi; f. de WilheJm Zoschk«; Alexandre,
f, Gluseppe Raíaellí: Alexandre, f, d� Estanislau Wrzesins
Id; Arcangelo. f. de Basíli-: Potro; Virgi!io, f. de José Torne
Jín; Re innld, f. de Hermann Gro58; Pauline , f. de Antonio
Feancísco Cardoso; Arthur, f, de Relnotrí Keifer; Vaseltno,
f. dR Manoel r:mndro de Pinho, Fl'an�isn(\, f; de José Cor
r e a Nl'gl'f>iros; Luigi, I. de Oarlos MO!3Pr'; Vida}, f. de Feltp
pe Martim; Artbur, f. de Herrnann Doege: Vlctorlno, f. de
CocRtantr. Z.-foell,,; .José, f. de .João de Andrade; Paulo, t
d.e Rjchar,} Ff'u.stt l: Fdedrich, f. fie Fnlnz Gf>ssner; Er'jch,
f. de Gustavo Kf1f> p."'" 1; Oscar, f. AUg'us!o KJug; QUintilifl, f'
df' tJ0116taIlte B(>nHtti; FeJ"03rd') Corlêa, t d,· [).,rvaI C!;rrêa
di-' M,>oPzPs; l-turlnlfo, f.' de Gius'?ppl' l leI'; Lpopuldo, f. de
firll .. o Jnsé da Silxa e Walh·r. f. de Em:1 Y!ait-l'.

Cor:'inua no proximo nUUler.).

�
_, .�
,rrtnta annOJ de aucceuo
s40 o melhor I'etJaroe para
fjreferlr JUVENTUDE
ÂLEXANúRE para tra·
tar e embellezar OIS oa�
10lL.Ext\nguEI li. caspa, 0.",.
P III quéda dos cald1oa,
evitando • calvicie. Fu.
voltar é. CÔr naturãl os

tabelioa branCUllt
dando-lhea "i-gur
e mocidade. Não

��� contém a.ae8 de
prata e uaa-e.

r.>---ori
como loçAo.

&ZU22$2 H -
psscs::I: ::o.e. .

Olympiudas ee Munich - 1936

Raul Charlier (Brasil)
x Raud (Esthonia)

1. P4D, C3BR; 2' C3BR,
P3B, P3CD; 4, PJCR, B2C; 5.
B2C, DI B; 6. C3B, B5C; 7,
D3C. P4B; 8. 0-,0. PxP.
Este ou 8..... BxC por cau-

sa da ameaça C5CD. [
9. DxB. 03T. t
Ganhando um tempo.
10. D3T, PxC; 11. DxP, 0-(1: :\a séde da ASFOCÍ1Jção

i 1'2. P3C, P4D; 13. B3T. Athll'ticu Banco do Brastl, eh;
.

Impedindo o isolamento do P. S. 'Paul«. no dia 6 deste mez
13. '" TIR; 14 TD1B, PxP: I eríectuou-se a entrega d(li5

15. DxP, DxD; 16, TxD, P4CD.! premies a que Ilzerum [üs
Fraco. As brancas, assim, os jogadores que 10m l:t !'I;HH

limHi.lUl ainda mais a aeçao : parte IlO torneio especial (Ir·
do C de 3r.

. ganisado por aquella soei.
17, T2R. TRID; l8. THlBD. dade, em disputa da Taça

B5f{, JH, ('[iR! "Philidor", e cuja classtnca.
Provuvelm-nte, quando 8S ção final damos abaixo:

lJf'e�ll� jt'gnT'Oill B5R...: procu Equipes - J. lugar, Club
rindo t.rnr fi pr e ssao exer de "São Paulo" Taça de pru
cidH pt'las TT llU COl!WI[}H ia "PbíHior", de posse traa·
f{l) r:lo coúsideralll esta l'or

1.;;.itOr'ia;
2' A,::sociaçã? Athlr:.

1:P re,po!,la. tlca EHoco do Bras)!; e 3',
19 ." BxB.

I AS8[)eiação dos FU::lcciona·
r-<'(!!'(:"t,io Se 19 ''', BxT; 20, rins Publicos dJ Estai_Ío de

BxT, TxP, (ilfio 2(). .., BxP! �·ão Paulo.

I' pnl'qu.
e, 21 87L:. g iIlh'1ria um;, Iodivid:.ml - l' lugar, Emí·

P' ç�::!L TxR, l:lE'l-egu'8[Jck lw C. N:_lcif, Taça de prata

� t () gJ' ht. de um P. d":Hias as "Pltilidor", miniatura; 2', :\ ü·
_____�t- >ln:' tiç:�s de T68 (lU ('68. i toni() de SaBes Oliveira, me·

m:� �o, HxB" C�D; 21 C3D.
_

dalha de prata; 3', dr, Paulo

Y!�\' PMl'a eVItar _:t pen trl:!çao R. Duarte Filho, medalha de
t$f;, I i '. um C ('fi Dt D. bronze.

. 21. ." f5e; 22. 82C, C38; - F&IJeceu em Curityba o

123 H,;B, TO IB. prof. Guido Straube. cunhe-
faLiI CI·m e.·te lanel' as cido amador de xadrez e BU

pretas estão i 'I'21l1ediavel- tur ()pexcelente livro "Promp'
i men:!:' pt'rdidafl. tuario de xadrez".

re- . �_�. �x_T� TxT; 25. TxT x. SOLUçA0
l x r, .c.:.6. lA D. Do problema nr. 405
O ?orrecfn. As brancas (Goldscbrnh'dt)

C!lDQU'f,td, TIl um P e o ganho 1 eb') tH:; 2 Te5 xx

a" p.lI I 8.
EU 2 DgL,,-6.. ", C3D. Bf:) 2 'I'd8i\i:io ha possibilidn1le d�'
Cl7 2 DxTI, fl'n :"1' um d',s dois pp pp. ')')'_)

i:1 ameaça B:3R seguida dI:' i
O Escrivão Eleitoral da segunda zl)na <B!umenall), 82[).

.

I
faz pliolico que, por despacho do M, L\'1. De.•Juiz Eleitoral 27. BxP, C4C; 2t\ B3H, Cl)B; I L. Heinsful'ter, Rio de Jfi

l'oram qualH'icudos eleitores. por despacho de hoje, os se- 29. C1B, l'se; :ia, R4R. H!B; i neil'o
- Registralntls, ('üIn

'tlintes sms 31:.. R3D, R?fi; 32, B�D. j ptazeI": o recebiment? de !';u-
g ,

,!"ara fiaIS tan;e fOfça� o·as uHwJas cartas. Escreve·
,

RIO DO TESTO - Herta Ziehldorf, Hedwi;I Agllste P5C iI' a OT. tomando o in ,1, remos directamf'Gte, junta[l�
A!wine HackiJarth, Henrique Passold, Hemique 1íauske, svstl'ntélv ..'l. d0 algum recortes da secção.
H!:Irald Mar.ske, Gustl:lV KoeniTlg, Erna Koening, Emmal�����������,:,,:,:������������,

füds, Ellima Kre8sin, Ernesto Koenig, Ema Konell, Bruno,'
. .

.

R}J!r', Bpr'lha Porath, Ber-tha SabiD, Bertha IIornburg. Ali·
J••I�'I·mJ����mrmC�m��imB.�,ela }laí,lo.ki:', Aiex VoU{.mano, Alfrüd Volkma::.n, Ahvin Oes .', < "�.•.

.

tl'\-'ieh; J\ ug'ut"to Lehn, Baila Fischer, Alfredo Romig, Au

gusto Luedtke, Adoll'o BueJ'ger, Albprt Porath, Anna Sie
vf-['dt, An:anda Buerger, Arnoldo TI'ibeRA, Augusto Wintert
A,rlbl;r Glatz, Alwin Glau. Adolfo GIMU, Alex Augnsto Ber·
tholdo l\()C!�. BLUMENAU: - fielnrich Schossland,

Paulo
Blamenan

Herinç
Santa Cafharina

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas em bisuagas para artistas

do

Capital: 4cOOO�OOO$OOO
St.dl-; l\l\) UE .J A':JI.:rRU

Suet'ur�íd t"',l H1umn'\HIl - C"IÍ\:i PI\>lI·d

PAGA JUROS. EM COi�T�-CORRENTE.
ATE. 'i ·í. AO ANNO

N. 5

HeeE'!H: e!ll "1). p!):-it.1s P\lpllliH["s" (j(',<:(ie ti

qu<wUa (i(� 21!$ij{fO ,tté !O;,j�)j$UUiJ pa
gu:.d(J jlH'C::; Je

diaria a

o § 5 do arte 58

Lei Eleitoral
fere

que se

�
ua

CHtorio Eleit')l'al da ::3egunda Zona

Blumensu, 15 de Março de 1937

Jo{io Gomes da NolJrega
'Esc;livão Elfi1()rv.l

Redactor: DEMETRIO SCHfAD
"CIDADE DE BLUMENAU', 20 DE tJARÇO DE. 1937

o Brasil nas I 32.... , P3B; 33. B2C, H3I::
• r 34. R2B, C6T:,. 35. Bx�, pxr�):

Olyrnpiadas
. 36. R3B, R4B, 37. C3Dx. R31 ,

38. C4C, C4B; 39, P3B, P4R;
40. C2B, P4C; 41. CxP. P4R.
Nesta posição. a partida já

pratíoameute definida em fa·
vor das brancas, foi su- peu-

Duas expressivas victorias

partida nr. 10

Olympiadas de Munich - 1 931)

Trompowski (Brasil)
x Saurón (Noruega)

1, P40, C3BR: 2' P4BD. P3R;
3' C3BD. B5C; 4. D2B, P4B;
5. PxP, C3B; 6. P3TD, BxPB;
7, P4CD, B2R; 8. R2C, O-O;
9' C3B, Pi:SCD; 10 P3R, B2C;
11. B3D, P3TR; 12. D2R, TiB;
13. TI D. DeB; 14, C5CD, DIC:
15. EtC!, P4D; 16, PxF, CxP;

117. D2B, P4B; 18 .D3C, '1 D! D;
i 1). C(5C)4D. CxC, 20. CxC,

'I T.1B; 21. 0-03,
T31J; 22 P3C, P4TR; 23. CxPB

I 83B; 24. O?Rx, exc; 25. DxPx
R2T; 26 BxB. As pretas aban
danam.

o lance secreto d as bran
cas foi 42. C4Bx.
Mais algumas jogadas SE'm

interesse e as pretas a bl1 n
donaram,

(Commentartoe de RH 'J�

[Charli i')
EXEHCICIOf:-;

Nr. �l ,_ Prol-Iema
Dr. Z. MACH

1· uremio - IS31
Pretcs - 10

Partida nr. 11

ECHOS

.. �.

COHRESPO.\ DENCI.-\

Para o comp 'a 101' exigt�·}t'�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o sonho de todas as

mulheres
Ser bonita. e predilecta

Pt
!

113' r>mn�OlL I
h 'h.CLsUt.i

pharlnaCÍa

larga ..me...

Deixa-me grifar!

Orion

Sem prescripção
Medica

Estatutos Da União
ticos �o Val[e DO ltaÍaby

XAROPE
s. JOÃO

ç,

E t

o CDelho!' parn !Il

tosr;e • doenças dt) peito.
Combate as constipações.
re5friados. coqueluche.
broochito ct asthma.
O Xarope São João

protege e fortifica a PI
ganta. os bronchioa c: '01
pulmões. Milharea da
�la& Aa!ombro8as! (!J

HOTEL HOLETZ

R. S,eberl &. Cia.

A cura das
Sezões

QWU10S ('ontn)'(aveis e cosiuha
ue priroeirli ordem

I
maximo �sseio

.. BllhilfWW - Bt!). CJ.tharina

Blumenau Estado de Sta. Cathan.na Brasil
HBi� Empreza.

Industria de Madeiras ml��

:

� f�b;i����;'��iM�d�i: �i
;
.'

. ras compensadas
� (hapas para portas:·

.....

Syndcato Condor
Ltda.

\ partir de 2 rle Março
l!U7

AOS SNRS. AUCIONfS'rAS
TendQ sido, em AssemlJléa üerl11 Exlraor-dil)aria dt'

13 do corrente, resolvido o augmf'nto do capital social
1esta Empreza em mais quatro mil contos de r-::is

I
(Rs. 4.0

..

00:000) pela emissão de qUat.fc, mil títulos de Rs.
1:000$000 cada um, e tendo ricatlü estabelecido que os ao·

I tua{'s ac-ciouistas teem preferencia, oa proporção de suas
acçõilt:>, a subscripção dús DOVOS títUJljS, até a data de lo,
de JUIlho do a. C., são convIdados todos os nossos aceto·
nistas a US31em óesse ,Ureitr, dentro do prazo.

A subscripção I1ch<i-se aberta no escriptorio da Em
preza, no l°. andar do .t�dificio da Caixa Agricola, onde
os 2cciooi.Rtatl devem comparecer, munidos de suas ac·
ções, e onde tambem lhes serão fOrnecidos esclarecimen
tos detalhad'i&

..

soLre as condições da iutf'graUzação dos
títulos.

.

Es!á no·maior interesse dos snffí, Accionistas atten.
der este nosso convite, sem perda de tempo.

B!uulenau, 17 de Março dt> 1937
A DIRECTORIA

".

II P }l. 1: .-\ 1.1 "t'!1 ).!JllnLl' 1'" :;"1. i\ IIi

I!ill.í()�l]l�(,;d U�(:l c>i, q I;,.:tn.;" <it�

«Carbolina»
insecticida

CAPITULO PP.I\'lEIRO - Da União e seus fios - A
União dos' Pharmaceurícss do Valle do Itajahy tem {'DJ'
fim defender, dentro dos limites da lei, os interesses da
classe pharrnaceutíca no V311e do Itrjahy.

CAPITULO SEGUNDO - Da Directoria - A Directo
ria será composta de um presidente, um vice presidente,

. primeiro e segundo sr-cretarios, primeiro e segundo tb.w
! zourelros e uma cornmíssão de preços, eleitos anuualrnen .....__..,...._..��.........,._

! te em Assembléa geral. Ao presidente compete: pre sldír
I as sessões, dirigir a ordem dos trabalhos, apresentar na

: primeira assembléa geral erdínarla um retatorío de tl.tdas
i I as cccorrenclas lo armo, relatorio esse que será »compa-

II
uha do do relatorto do "I'hezoureíro, Iudlcar no relatorio
lOS pontos ornmlssos nos estatutos; rubricar tortos os Iívros,
balanços, ordens de pagamentos, fichas para descoutc coo
cedidas pela Oommtssâo de Preços; submetter á díscussâ«
8 approvu ção da Directoria a admís-ãn, suspensão, de-
missão ou exclusão de socíos; asatgn ar as a otas com o

secretario. Ao "ice presidente, compore: tomar parte em
todas as sessées; substituir o presidente DOS seus ünpe:}i·!
mentes. A)s secretaries compete: tornar os apuntamentol'; I

precisos para redigir as actas, que serão encerradas em
livro prnprio, bem como esstgual-as: e mandar a cada Sü
cio uma c/lpi� da mesma, proceder a Ieítur a das a ctas e

experli-nte. tomar parte em todas as sessões, auuuncl«r
as sessões com hora e local desiguados- pelo presídent«;
organizar o registro de matrícu!a de socios. ,\0 segundo
secretar!o compete substítuír o primeiro D08 seus ímpe
dlmentos. Ao T'hezourelro compete: zelar pelos fundos da
União, receber toda a renda, realizar todas as desrezus

Eduardo Marques Peretra,
- utortzadsa, registando as DOS livros competente". oJ'g'1I1i·

Gt ar la Civil (e Ia' claBse.
zur 08 detalhes dit tnezoururta; apresentar annualrneutv

l'esÍ(j,'.nle Ú !tua do La vra d ío
os balanços que irá annexo �o relutorio do presídente; to.

nr. 138 -

SOI.)l'H.lú nesta Ca I
mar P8.r.te er;n todas as sessoes e assíguar tort.HS as 8,Ct;.�S

pÍtl-iI: das �ss�rub!eas, Ao s;guud� t.hezOUl'('íro compete SUStltUl['
Altt'st{) que le:1f]o feito U�Oi') pI'lmelrO I�OS St'US lm.P'edlment()�. .

.

; AtiTI-SYP'HI1./r/CQ
do. de·,·.ur<lli\'<j "j':ll'xrr', 11<...1 SAPITLLO TERCEI,RO. - .D<}s sorlOs:- Os. 8oc,081 ANTI.,"if'}�{j;�1.l.TlCO,

'd 1 l d 1 I ri O A N TI.- t;:·' .•-'{4'f'l0,1i'· OSO tNogupi!cl". do Phann .. cl'ut'cl, pO ��:al.) ser p lar�.naCt? 1�')8 lp umaóos, lCenC\;,uos. u. ,,:>v .. , ..•J'
�

t' Cllirtd,'o J"a-o (Ic'� .'-'I'lva 1..:,'1' _,hublhtadoR..So temo dJ.relto. de votar e sere.fi vl)lados osl LlC!fic..;'tlaIH�MO!:�'.',!'h·,lu-it4Igp�rG��ltJ�
:.J �t> .) �:J

h t t h b S OUj,Ott"·,, ?"t('O'iIOt �I M�cl.bJtI.' Ul':' Ouro [-Vt'!r', St'm pr' Rcrípçã'j m:'dj I P �!'maceu ICOS e prüprle 1:11'108 de p .arl1J_!lcws_ ('u .es�? �'.
6RAIH}f O,f'tH4T!VO 00 SMHJU�

'�a. Vt'llho por' rn!�i(J lÍe:,;'e hy ulemClmvoe�otosC'jCS�ong,/;r'·nnerrrleesm· ·bCI':"o·dda aPhDUTt:m aCt la. so Ute1d'aa dC\I;ell'lhIl011'sfl \ ..__"""""""'_.
...>othl'car rrll'us "grad, eimell _

'.' . r�c orla o

'os vi!"t.) t"r l'!C&lin billll. ist(J SilO de. preç.:ls vl'll�er a pharm8CIa (1t�Dtro do anue em

e, CI m,'I\ t [Ilpnte C Ir (1:) d que !Ol, elelto,. sera forçado a abundonar o cargo �� ser

"yphJlís qLie me <l�(!CUU '!lu subshtu:d,n, Iole faltarem .mAnos de tre8 mezes Dar� nnd;�r
'��[Jte !(lugo (( ffiP.J.

o B:ll�O. Se faltareI? ID'ilS de �res IDezes,. será feIta, u,T_1la
iüo de .Janei r'U, 3! 5/ l�nL I'

clelcao suppl:::ID�nLar e. {) eleltl) occu;:>Hra 0. car?o 8te fln-

,.

Edu:H'cj(t Tvhu'qllPS I·'t'rpin, dar o �nno. A DI�e�toTla p.�d�'.rá l'.p.: re.el�Ila, b(:',m .. c:)�OI(FIrma r·eco;;!1·'cíd:.l pelu 1'<- os seu", car�0s Erra0 h�>norarIúS. �,.da SOClO pr(,plleta.10
belliâu FI.JLseca HetlIllsJ, re pha.f!IJaCla sera obrigado a asslgnar um tet'mo de l'es-�

pOIlsClbliJciade no valor de BOI8 CONTOS DE REIS (2:000$000) I Dice 'cor:
para garêlDth o perfeito cumprimento do que for e!;ttibe DR. ACmLI.ES IL\LSIN'
Iecido pela Commissão de Prêços, Pura cooI'ir as despe- I�:.:i·"·"�:-:;';'::"���.':.�!zas da União, caJa. 80UJO proprietaric será obrigado á Gerente Ch'<I11de depn�ito de

,. d d t nODOLFO RADTIU,menSlL;tUal€ e 10$000 (dez mil rei�) e os não proprie a-
.• HAiDIONIC..-\8

rios a. de õ$OOO (Cinco mil reis) Os socios que não I:'siíve· ,�� :� S/A. \.1. DA 1,1 A PE' & FTLHO :J
,ff-ID em dia com as mE'nsalidades Df:O poderão votar nem Pedllcçlio e oHicinas • .�·m.\ !lEI.LA iTt;;li;, �

I
serem Vtlt:.idOR. Trüvessa 4 de FevereirO n' 7 d �!Gaixa Postal - :)7 l' •

CAPITULO GERAL - A' Directo!'ia competp; ddibe 3 L U M E NAU . t� ;
I
rHr (juunti' á im!H siçãu das ;:Jenalidades t:'t'tabt:ll'cidt'.s pe Santa CatharilliJ.

�::.: :::.:1; los pr'espotes estatutos, tomar as pr(lvideI1cia� I!eeesstuia!" -

quanto ás Detiç6€'s e reúlama"ões dos se cios com ['elação \SSIGN:\TURAS
aos interesses da clasfe; coniéccÍooer 0S estatutos jnter- I tl:. �:.jnOR que julgar necessarios; procmar hccordos e entendi Ar 10 •..•• " t5$O(lO

t '. � ,-

° D.....
Se 'le"tre . . .. 8$1)00

��EÔ�S�O� �:��u�t:� �eio������or���p�i�MJy!����e:cce� m �. :����d� '. ���g I �� HanJiOllkas d� luxo. Gnlll(lp �I1 S pI'E'�Os das espt cialidades e prepiLrações magistraes 1l1tLn.a univ· r�;.l. Ultra pjt'�.,"an·pharmaceuticHs. Para tal haverá meIisalme lte Hma I'('uniàG I�'IP()!{TANTE ::� Cf'S. 1'€\.""1 eat;!)rogos 'lo conces- .=.=ida citada commissfto. Esta selá composta da D!r'{�ctol'ia e \ direcção de cCidade de l:l ",iQlwrio e:xc]nsiv(J JlO Brasil $
de tres sncios eleitos em Assembléa gÜl'a). 1\ .manauc> não assume res·

l�':" Li'.ll.1JaG.�·rnn".,.\,Sllallrllto(]r,��,tl:l'lOIO ,la .:.)Novo Horario para fechamento Blllmenau, 13 ne Janeiro de 1937. p('usllbilidude peU.LS i1preda·
,.' � �� c 1d I BI çõcs emettioi'ls em lIotas ou·, •. 'Jas ma as em umenau GottUeb Ellinge'l' - Presidente. artigos fl.ssignactos �: s. P"ulol ��Carlos H. Medeiros - l' Secretario �� S. JOÃO DA BOA VISTA i�Reynaldo Pfau - 2' Secret.ario � .

Herbert Boehm - l' Thesoureiro. .; ........._._.. !. ---.._.__---...,..,.,...,......,__".."..�

LINHA PARA O NORTE F 1 �. .� IIII I' •.... 'R' 1.5
. rilz Haure -2' Theso/,ueiro : CONCUR�O VEND. E-S E :. -

íIllJ"·'W·!IIlíI.WJWIIllIWI·1If1lill1fllllllm erça-lelra ,ne \10 (e .lIllelrO R h d d
' .�.

.

G l'
. : 1 . :I.W w I.W

• u.LI_ Qlw:rta-reira até j>i3tal p Europa eCOD �ço "er a eiras a� llrmas de at }eb t:l1mger,: I � o precl!", per' ;),
,_ IA.A. CAl. ILMO· 'ii Õuimu·fel:·a até

RiO.
com Iigncão

I
Walter

finure.,.. Carlos
n. Medel.ros, Reynaldo Pfau, HerDert h - tenceme ao :�.lL1 ��I"'. [até Recife Boehn e Fritz Haufe do que dou fê. �: "Th t d M'k

. :� I

C�.:& I1·E.LEN·.a'
.

sa.bbadO até Rio de Janeiro Em testemunho da verdade. �. ea Br-Un U81 verem �jJ pa, LINHA PARA o SUL \ Blumenau, 19 de março de 1937 .1 froJ-sinn!1 �Jcombdtetod4$ A:!'. deres", Terça feira até Buenos Ayres aUO Abry . :'! :�lttmtríilftllrntllftlllffllttiltrtUttlltttllJtl1l �:::���e�I�� ��e��!t�;�re 1: Tabelião 'h sfl��aá d�I�llll��fn�r;.r.��lll����U ��- I idem
"

idem e Chile

�
ser demolido. '}

10$ ou mais diariamentlt poderão ganhar em :sua propria casa, quan· ; �1do dedicarem �uas horas vagas â original, artística II: rendosa : Pede·se entrf'gar as offertas
;�industria "M. A. N. L S." P ..,a informa�ões, escrever a "M. A. N. I. s.", 1 :1

até o dia 31 de :i.\Iur.:;o do

�lR, do Passei!), S6 - Salt! 141 - Rio de Janeiro. Receberá um folheto gratis j : 811110 corrente em mãos :
explicativo. Se dll:5<:jar amostra do trabalho a executar, basta remdter Rs .• : deR. KAULICH, Predio :
3$000, mumo em sei os do

.

correjo, O mais extenso e

v.
aríado sortimento I

f: Caixa Agrícola, l' andar :�de calcomanillts, indu�triaes 11: artisticas. Catalogas gratis.: : :
• que dará t a m bem

. f= illformações. ijF L � f� 3xl �Jorça e uz �anta
����:;.;,;.;;.:; '�.'.. :.

Catharina

Infallivel ew poucos
días sonlPnre COIU

as af"madHS
------���.�_.�- .----

Pilulas Dr.
: I Rel naldoSítu'Hlo no melhor pouto II. nl1aCI.1adoda citladr , I lYl
-----------------------

se realisa fazendo uso

DO

Creme vitaminoso
Procuíol

Que limpa, conserva

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na

BLUMENAU

........_---------------_.� �

5ú.:d �alila ... VIGa Ll.lllga .•• !
!!I:Héill''JC l!.!i{·;(!CJ fi ;

El. v!u r,,, A,J'n";rJnn
i

jl1dl ue NUiJUi:anx,
j

o .. Pio. <.:". ;

1
Joáo d,,,, Sllv�_;j:IVf'i.�· I

Jern"tf."1'I(1(' :�(tro !t:L',;i ",I:HH*'tle1t, I
boa !"tt!UI�let'l t�aJlr.H�·

..

Raci:!lti"I1!i�.
P.be�fIlai:i4m? 'Jm �er;tl,
C�,rnf�H'JJH� �j\)5 UI';:'..·::1 ��.

ln.Utlmr..l "ç;"e� a o Rt", r::.,

�Ty" ..'VÕQr. rlQ rll,lilÓg,.
'" • .....1163 és ",.',!.tOo.

(haH:; 'T;\"'�"
e:�t"IIHl ....
SW'!.l"''',
Ulclllrl!!!,
E!I!:rDVi;uiea"
DItE'lbn"...
f'l.tul,u,
C_oro..
".llbaa.
n�lIboaa.
t>lIJflll DO petl..,.

L1DAuE
DE BLUMENAU

Biss�manllrío de absoluta
independencia

ELiç:5e� ás qual'Las·reira�
E. aos salJbad()s

nas costas conHnue

sem lralamenlo é expf>r
se a ume doença greve.

Ela denola fraqueza
renal e deve ser com-

ba1idCl por meio das

PILULAS DE FOSTER.
. Dores reumaHcCls nos

musculos e iuntás.
ccmsoço. verliqens. faUa de anima.
irregularidades Ulinarias resultam
Irequl'n!emenle de mau funciona·
.nentô dos rins.
As PILULAS. DE FOSTER ljmpa!ll
e lortalecem aos rins.

N� C)' ,

If�03Sa i\0v:sta
I

.

11 A tndl�S nS;I1'1s,o{JS aSSJg l:in·
{"S f> J ltqr'l'S, e:-!amos e ntr '.

I gau
iii h"jt:> UI'". 23 de "NO·

':..'-:.l\ HEVI-3TA" (I expil'llili,h
'lu:nZfI!HHio edita(!o em Sã,

1·
f>iddu p,'la Uniill) J0!'nalistie'1
Hr!lsif,·ira.
';-';05:3:\ HEVhTA", que é

Ilirlg ua por' lI1en�jiti Dd. Pie·
ebiü. Arrhur C. Moatc'lro e

'lAZ'll' ki\"\'lI!, aprvsenta se

I COUl (dto pagifHls IUlJgnífic:I-

I
'llt·nte im pre ssa« em I'otogra·
vur.: P ló de texto, co m iua

[r..tere ssuute e uni.

P��_ÇI.�A -�� I
PEDRAS APPARELHADAS I
�a Obra Tunnel prec;
sa-se de pedras sp pare
ilHiltUb em gruDito e eH�

3 tYí}uS
UdHth!'s e mais in

fllrmaç0es Cl)m ü Enge
ligpjJ'U na

Obra uGeobra"
em BLUMENAU

..; ENFRAQUIfCEU-SI! 'I
Ainda t•• to..., d6t' ".11

COlt.. • ne ,..Ito?
Ue) • ItOd.rollO to"lco

VINHO CREUSOTADO
.. ,...._- ......

.

iii li "" g,Rlll

f""IIf&d-;-;;" _
tp.,;�t11 eaJH Mil .",mIaI •

..nul"eM,"
fONlCO I08ERlJlll
ooa PUlMOI:'S

HOSPITAL SA.N'l'.\ CATHA
RINA
- Attesto que emprego

com o?iimos resultados O�

cachets de Apyretina. neste
hospital.

A ss. Dr, Hf1iner
"APYRETINA"? -- Um op

timo remedio contra dor dI}

cabeça e nevralgias.
(2)

.7l OS nosso.'i prezadoó
assigm..n�es, desta.

cidade e da interior, que
ainda não saldaram a
Sltus assignaturas na ge
rencia ou com os nosso f!

rep1'esentantes autorisados
pagando as assignaluras
em atrazo, pedimos que o

façam com b'rf;vidade. fi
neza que muito agradece-
mos.

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



o Recreativo jogará Dom o Cip, de Itajahy - O Rlnmenauanse
enfrontal'a' o Vatlco d!l JOI·nvl'lle· Âmerl'na x ··Saltn "StepneY" é o typo amoroso que serve para os casos de

II o , 1/
-

U U emexgenc!a. Quando o leão não apparece. por exemplo.
"Chronlco" é um "atiaehé" de olheiras pronunciadas. roman-

e f t d
. Ueo sem cheiros de poesia. que se contenta com migalhas no Ies-

ou orOle no Ielamos em e, e, sem duvtda, um eu - üm amoroso dos olhares. Faz parte integrante. carpideira do amor

nosso numero passado, de- contro de grande interesse e I da vida sentimental de toda a Ieôu que se preza.

verá realizar-se amanhã, DO ímportaneia ao domingo es '1ndifferenie" é o profissional do salão que segue as regras

campo da Rua das Palmetras portívo ,amorosas de Casanova no capitulo da melancolia.

t t
. O· , .

I As mulheres são loucas pelq tristeza orgulhQsa dos homens.
O eneon ro .en re as .eqUl�es qu�dro vls�tante possue �'�a doe�ça !e�!ninina chama�a.curiosyte. Diz Bílcc que a cu-

representatívas do CIp F. C, um optimo CODJUDCtO. com ríosídcrde e o rmcio da sympathia e o prologo de Amor. O "índií-
de Itajahy, e do Recreativo posto de elemenrns destaca ferente" tatJ?-,bem. ac;'!ta.. _ " .

Brasil, desta cidade.

I
dos no tutebõl joinviilense.

lia o pcrrtído", Ef!se e o typo I_?:1U1S ou menoz ldlotc;t. com

E�te encontro está sendo Pela primeira vez que nos ��:e:����. propensoes obesas, e ldeas aeanha:das. Da sem-

ancíosamente esperado, o visitam, tudo farão para 1e E ha os typos sem vergonha, que comentam a vida dos °u- .>-

que fará prever uma formi varem de vencida o quadro tros esquecendo-se �a propria. São 08 chronistces ••.

uavel asststeneia no gramo local. Esses nunca dao nada,••

mado do Recreativo. O Blurnenauense actual
D. MIGUEL

O quadro visitante é com- mente, um dos melh'ofes qua
posto Je optímos jogadores dros da cidade, Ainda domin- Annive-rsarios
que se empregarão com afio go conseguiram brilhante
co para a conquista da vic- víctor+a sobre o Amazonas
toria, por llil"g9 contagem. O� seus
O Reereatívo Brasil pos jpgadofP,s trabalharão para fi

sue um quadro optímo, ape conqulsta ele mais um trium
sar da Ialta de treino, mas pho.
que tuno farão para conquls- Haverá preliminer ás 14
tal' a víctoría Jínal. horas. O jogo príucípal terá
Haverá preliminar, com i- inicio ás 16 horas,

nleío ás 14 hor"lt-. O J'ogo ***

principal começará ás 16
bel'as'

CIDADE EsportivaNota
DE BLUMENAU

o mysterio invade as

aguas brasilcii as
Copioso e suspeito material bellíco, adqui
rido no Paraguay pela Polonía, está sendo
conduzido a bordo de um navio fínlandez

R,IO, 19 - Escreve o "0I Marítíma, foi feito o desear
Globo" que está para eae- regamento para transbordo
gar ao Rio o cargueiro fín- dos 430 caixões para o na

Iandez "Herakles", O re eto, vío :inlaudez "Herakles", que
em si, não tem maior impor- estava atracado ao arrnazem

tancía. .Vem elle consignado nr. 1. A descarga se fez em

á firma Wilson Som, que in- Ianchões, que transportaram
.
forma estar marcado para toda 3. carga, num peso tp
hoje, dia 19, o seu atraca- tal de 60 toneladas, conten
meato em nosso porto. Mas do metralhadoras, tanques,
o

..

seu csrrégamento.um pou- fllz';g e outros apetreches
co dTHerente dos outros é nen.cos.
assumpto Interessante para
uma reportagem; o "Hera
kles,t conduz _ armamento de

guerra, em grande quanttda
ue, procedentes do Paraguay
e destinado á Polonia.
E a proposíto, é oportuno

recordar 88 providencias 10-
madas pelas autoridades ar
gentina e os commenta;ios
da imprensa portenha, onde
surgiram as m�Emae suspei.
tas que começam a prenc
cupar a8 autorillades brasÍ-
·leiras.

As primeiras notic!as so

bre o embarque desse arma

mento surgiram na Argenti
na, devido a communichção
feita pelo consul deste pajz
em Assumpção. Esse consul
teudo 'lue visar a documen
tação ü3 carga que selÍa
embarcada no navio "BaI'ce
l(lua'; nãe poz embargos. es

tl'ünflando, apenas, qU6 a Po
)onia fosse importê!r matE'l'iallbdHco de um pa�z Ião dis-

- O 8fmarnento çue conduz

tante tendo dentr& de suas' o "Ht>rakles" consta de setp

fronteiras, importante,; fablÍ" canhões de �ontanha Krupp,
cas {le producção de guena. com duas. mIl grauadas, um
E se quizesse IDaterwl ex t30q\.e yleker, 233 metralha- UM DOS APARELHOS CONCURRENTES APROVA "LINDBERHG"

tr3.Dgeiro, .

teria mercados doras Vteker Berthel leves, SERÁ PILOTADO POR BRUNO MUSSOLINI

mais proximoi:l que perffiÍtti 10 metralhadoras pesadas da

riam preços mau; balxos Ptl- Iresm� marca, 75 metralha P,His, 19 - O governo ita.!
O tenentt'cofonel f3j"io vô

J"a mercadoria" E em vista d.-,ras pesadas Maxirn e 7.119 liallo no ificf}� '(lft cialm<>.nte ou sobre a íl tb'intico sul

disso deu couhecimeGto ál: fuzis Mauser. Esse material ao Aereo Club de Fraoçi1 l:l com o marechal Ba!bo, por

auto;idades
.

dd Prefeitura teve sua venda autorizada sua intenção de conconer i quP é (I piloto favorito do S:�.

Geral Maritíwh. da Argeuti em fevel'eir?, por decreto {�.)m UJl]� esqua�!'ilha �e Qua-! r.,lussolini. Ultiml:lment�, com

na, que tüID1:lJ'&ll1 pwv,den- do govem·, paraguayo. tro ou l:1D�O aVlOes t[l-múto·
I
manda Vil uma esqu1idi.'1lha de'

clasimmeaiat3:s sobre (I �Hi·
.

.

.. I res ti corrida aerea tranS1j- de. tombanleio em !YIOlltt'

8umpto. determinando que Ph
.

d Pi t- thantica "Lin;:;bergl1", a ser Carlos, perto de Roma.

fuucciOll.arios fizt-ssem VarH1S arma.ela e. an

.aolreal.izada em �go,sto, Um dos

visitas ao "Bi!l Cl: lona" duo a�a.relhos �e ra pIlotado pelo
'raute O SeU peI>Curso no 1'10 ERtá amanhã de Plaf1tâo fi S.:rf. Bruno Mussolini e pêlo
Paraná. AsSim, ftIram a bur- Far-mêJ('ia Cruzeiro do Sul, aI' eiJentc-cprofJeI bisio, C(lm

do varias cvlllIuiõsões, que rua 15 de Novembro. a'jJfovação dú Duce.

vistol"Íaram B6eJ'uputosamen-1
te a_ merc-adüria -veril1cliudo I

-_._-

seu. de:.tino. que é.v PO!'[o! C I NI E 1\ II. A··de Gdyose na PolonIôl. .Milb I IV J
a mercadoria pCJ'mêlm'cia iU-'tacta: não fÔra deSetif!egu I H. ie

- SahbaJo - ás 8 1/� horas
da. em nenhum porto llllCI'

U

mediar'io... Uma Comedia do "Outro MU:ldy"
I Fr-aneiscR G l;ll � a '·oimênt t Mal,Jgn 'íta:' do CiiJE'ill3. Eu

metralha-, l"íJpeu em e\):�!),li)hii.! do esplendiuo Cumico TlIeo Lingen.

***

Vigiado o "Herakles"
No campo do America, em

Itr.upava Norte, deverá rea.

lizar se amanhã um encontro
amistoso entre os quadros
prineípaes deste clube e di
Salto Norte F. C.
O jOgtl promette ser Hni

mado.

Para evitar que o mate
rial fosse descarregado na

costa argentina, 88 autorida
des resolveram vigiar o "He
rakles", enquanto permane
cesse em sguas do paiz X!
zinho. E assim que o ne.vio
deixou o porto, eob vigilau·
(!ia, foi acumpanhado até ;------------------ --------
afastar do domioio argentino, Ipor uma lancha da Prefeitu
ra Geral Marítima. Os com

illcIl ta' ios da imprensa por.!tel.;ha admittem que o arma

mento se destina a algum I
paiz sul americano, �m

Gll'ljas costa� se!'ú descarrega-
tio. {lU fOI embarcado (:om o. ótimos produtos do �IoÍl1ho JOrNVILLE, CUJ'-IS vanta-
fim de ser tra.nsbordado em

J

•• g_C_D_8_'_S_ã_O_i_lJ_d_iS_'cutiVPiS. IIalto mar, para seguir para a

He�p�nha. ----�------------

A pP}Pja Que ferir-se á a

manhã, no campo da Gym
nastica, entre as equipes
principaes do Vasco da Ga
ma, dI:' JOÍnviJl», e do Blu·
menauense S. C. de6ta cidt{·

o n ndimpoto das suas aves, em {;VOS t' l!ordUl'a, de
p�'title da alimentação que lhes for pr' flurcionaJa.

Prefira, portanto,

farelinho e .Triguilbo

o armamento Trimotores italianos sobre
Atlantico

o

Bom Retiro, 19 - Violento I
incendio irromppu na !:(dt, I
de 15 do corrente, 23 horas,
l1ef-truiodo totalmente {I Ho·
tel W.-roer e i I-rsidencia
particular do sr. Càlos \Ver·

Completamente 088-
truiôas 4 caS3t

BUSCH

Ganhõss, tanques· e

dores!

ner.

��o houve victimas.
Bom Retiro, 19 - O vivo

lf'nto incendlO Que sinistrou
o Hotel Werner, CGmmunÍ.
coU Ele á gl1I'Hgem e deposi.
to de gazulina que ficam
juntus á I'esidencia do SDI:,

Car·los Werner, que ficou re

duzida a um montão de cin
zas.

Foram quatro os predios
di v8stados pelas '1hammas_
A ausencid do vento evi

ton que a v111a ficasse deb
trui dlt.
To rna-se Í:11possi vel des·

crever o r-anico havido no

hot\ 1, que estava superlota
,to,

E::V1

EncantadoraPequenaSem mais tropgço algum,
o "Barc!:'hJúa" cOflJ-eguiu
chegar a Boca. Ahi, colli vi I

gilancia especbl dI Pul1Citl Mm:ka Akgda1
,Eldradas do Cos�ume

Amor!

------��------

AílHLChã -- Uomlngn - ás 5 e ás 8 li2 horas

BriuS Albets e Brigitte H""OfY t>IIl

NOMEACAO
,

Cbronicas soclaes

'6j.rpos

Viajantes

Yolanda Campos - Festa
ja dia 22 mais uma prima-

Francisco Carlos Margari- vera a sta. Yolanda, dile cta
da - Passa hoje a data na- filha do sr, Alfredo Camp!ls,
talleía, o Snr. Francisco Car I Zeny Borba - Será muito
los Margaríde, filho do sr.I comprimentada segunda fei
Herciliu Margarida. ra a gentil senhoríuha Zeny
Alwina Bacca Theiss - Borb.a, dilecta filha do ... r,

Transcorre amanhã o anui- Domíngos Borba pela pa- sa

versa rio natalício da sra gem, de mais uma pdmêlv" !·rt

Alvína Ba c ca Theiss residen Elisabeth Margarida ft'l-\e-

te na Garcia,
'

ja no dia 23 seu .natahcío.
Prol. Felíx Vlcterío dos

Santos � ·rranscorre te: ça
Idra o natalício do sr. Fe l.x
Vlctorío dos Santos, Prof d a
Escola Municipal de Aguada.
A todos auníversartante s

"Cidade de Blumenau' cum,
primentg,

Eu_contran-se nesta cidade

lOS Engenheiros .. Diplomatas
Everard Krug e QUo Krau-

Ise, repre&entantes
da Com

panhia Brasileira de EI€'ctri·
cidad"l Siemens �chllckert
S/A, São Pliulo.
São representantes, aqui,

I
dessa importante .. companhia

I
os srs. Victor Probst & Cia.
Aos srs, Kl'ug e Krause

desejamos feliz permanefl
eia l'ntre nó&.
- Rügreflsou de sua via-

I
gem á colonia, aonde fôra a

serviço profis�i()nal o sr, AI."freda Campos, DGSSO p'irti-
. ...: I cuIar amigo

ADOPTADO OFF1CIALII:;NTE

NO EXERCITO

ELIXIR "914"
Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
l' - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
2· - Desapparecimento de

Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furunculos, Coceiras, Feridas
bravas, Bôba, etc.
3' - Desapparecimeuto com

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

beça.
4' - Desaparecimento d'lS

manifestações syphiliticas e

de todos os incommodos de
fundo syphilitica.

5· - ü apparelho gastro
indestinal perfeito, ,pois, o

"EL1Xm 914" não ataca o cs

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

tem attestadús dos Hospitael",
de especialistas dos Olhos e

da lJyspepsia SyphiliLica.

Primeira Cria0 ....Communhão das
ças Evangelicas

Communhão das crcauças
EvaDgeli�as.
São em numel'O de 95 as

crianças que "ao tomar par
�t' na primeira Santa Com
muuhão na igrpja desta ci
dadE', ás 9 horas da manhã.

O total das crehnças de
toda a Parochia dó S1". Pas
tor 8cherrel·· são em numero

de 186, comprenendendo Gar·
cia Alto, na qual realizam
s� as cerimonias ás 3 horas
dt: tarde e Gaspar, que Está
marcado tambem para as 9
boras da manhã·
Acreditamos que estas w"

Iemnidades se revestirão do
caracter de costume.

Depois de grandes prf'pa
rativos, pelo ei:'iorçado PaR
tor ScheneJ', rt't'liz8m-se
amanhã a primeira Santa

AVISO

DOMINGO DIA 21

encontro entre o

-0-

nEDIMOS a os nos:-os

_k"'p;'t'zacos assigoan
tes de no,s scientificarern
,Ie todas e quaisquer ir
regularidades que occor

rerem com a entrega
desta folh5..

A Gerencia

Gama (.Toin�TiJle)

grandioso

Vasco da

A 15 do COl'r'ente foi f'xo.!

_���:d�/ce::�(j°deo s�s��\;i;:i Aconteceu em :Moscou
de Paz da l:-éde do muniei· ,

pio de Rodeio e nomeado o Um climl' n·ys�pri{'so ! lJ_m hom�m dlspntad�_ po!' 3 �u-
&1'. AlIrêdo D!iifovu para Fer lheret'l! Côros e 'V)lJHC11S lYP.lCH� da RbS::>18 de HJI0-

'{"nHa interina do -refurijoI·. Um drama pas�](J�;.I. .

'.�f;c·t'. Pntl··jda; Jo Costume ,,\ licite Poltronas num.
".1. 1. - U.. ......� (

-

xijalD O sabão
«'I>

Ir ialidad

x

Blumenauense S_ C_
No campo da Gymnastica

Haverá preliminar nom inicio as 14 horas

;Marca RegistI"a<ia.l
de WETZEL «: elA.. ,. JOINVJLLE

í

ri; p01S conserva e desinfecta a sua roupa

_:...

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


