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o problema da successãolll�' -110
I

Summo Pontifica 309CÇOOU cinco
mil crS3nças

- "Dahi o nevoeiro que
cobre aquellas montanhas" ... 1

E chorou de Gontnntamento pela volta de sua s�lldB

Fala o se Àrthur Santos

Si', Getulio Va1'ga.s

I mo, 30 ° deputado
paranaense sr, Arthur San
tOH, que chegou hoje de
regresso de TIsllo Horizcn
te, falando á reportagem
declarou ter observado em

Minas a mesma atitude de
espectativa reinante no Rio
em torno do problema da
successão presidencial. S. s.
está inclinado a crer q ue o

sr. Getulio Vargas ainda
nada manifestou ao situa
cionismo mineiro quanto ás 1
suas preferencías, E acres

centou:

Cidade dn y,ltic;\ no. ,1u
U Papa s.tlriu hon U�lll I'I'ln
Iprimeira ve '. após asua eurer

Imidade, indo á cap.da de
8. Sellêlstii1ll. omito d':Ôll a

benção a ninei' 11'lÍI «iiau

cas. :--;. Si! nr.idarl e apl'u"en
tava-se Rlg 1 p.i l i.Io. o q'lP
é natural 1),1 "ll;l ir! Ide, �11(\S

Unicos llepositarios (nU Bhnnenau:

Hischbieter & Gest\vicl{j

OS S('IIS muvi uie utus
decididos.

Cambio

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



Problernr.s da Empreza Forca e Luz
•

economia rural
Catharina, (Seção á cargo do Técnico do Mini3t�riO da Agricultura)

Características da vaca:

Holstein Fiies'an
leiteira AOR SNHS. ACCLONlS'1'AS

'I'eudo sido, e rn Asseruuléa {reral Extraordínar+a d
(3 do correr te, resolvtuo o aug.nento do capital socíal]
resta Emprez» PI)} rnals quatro mil contos de reis IIRs. 4.000:0Qm {tela emtssão {!e quatro mil titules de Rs.
t:üOO$OOO cada um, e tendo Iie ado cstab -Iecido que os ac

tuues aretontstas t=em preferr nc!a. na proporção de suas

acções, a subscrípção cos O('VOS títulos, até a data de !ú

de Junho do a. C., são couvrdados todos os nossos accio
nistas a usar m <1(' se !ireHu, dentro do prazo.

A subscripção ,chi·se aberta no esertptorto da Em
preza, no 1°. andar Ou J';dificic. da Caixa Agrícola. onde
os aceiouistas devem cmnparecer, munidos df> SU'lS a e

ções, e onde tarnbern lhes serão fnt"-ecírlos esctarr-ctmeu
tos detalhados sobre as condições da íntegraltzação dos
títulos.

Está DO maior interesse dos SOlS. Accionistas atten
der este nosso convite, sem perda de tempo.

Blurnenau, 17 de Março de 1937

A DIRECTORIA

Convenie.icí . da Iormacão do planrél de gado leiteiro no

Catharina, com esta Importante raça
E.stado Sant ade

Por José Sotero Angelo
(Engo. Agro. Técnico do Jlinislerio a« Agricultura)

A Hclstetn Fr iesian, ha não resiste ao trabalno da] ta dos tltacos ou OSROS das
prestado ecouornieamente, um ordenha per muito tempo. cadelras. E ne cessarío que él

grande serviço a humanidade, Para melhorar esta raça, vaca tenha, grande capacída
prod.rzlndo persistentemente, deve se ter em vista, um typo de para receber os alirneu
grandes quautldades de leite Standard bem Jefini!o, empre- tos afim de não u Ilizar as

e graxa, e trausmítíndo sua gando-se merudce seleIvos reser"as, do seu corpo, do
oxpaeídade e aptidão !eiteira para se corríeir os def ítús contrario não poderá produ-
aos seus descendentes. da conformação índesejav-I zlr lotte. .

A conformação Ideul. deve- Na reglão Catharrueuse. que As costetas largas e bem
rá ser aquela que se aproxi- tenho percorrí.ío, onrie se en arqueadas. O bani! ainda
me do tipo standard 'de pro- contra a mesttç I holauriez». que volumô so ríev- fio -r bern
dução dAS anímaes, que bãu com algum gruu 'de S8 ngue )oloc&.dn, olh mdo I'e p, r traz
obído a supremacia, nas gran-! da Hulstein Frtesian, notei to- do animal, uparccen-ro as

des exposições enntinectais. dos 06 caracteres, do indice cadeiras ample s e Ió r tes.
As vezes,· o Iudice de con de couíormação tndesejav-I,

.

A sptídã . leltei,·u se revé
forma�ão, não íuítuí lia pro- reclamando medidas urgentes, la, pela d.l.cad-za em geral.
dução Ieít eíra 3X stlndo aní- !Jar·s Se tratar da melhoria oS olhos grandes e prtlemi
maes; que uií jeIll records dG. P a :Itéí ldtt-irú. n ·nte.;, bl'ill 8Ppar. do;-, <;(')10
s;:ensacionaia, po�suindo illde- E o caso de euda cr-iadó larg;) P delg3f10 Sl'm exc··ss"

seja;rel indiCe, cunquauto, se estudar indiVIdualmente, o de papada, bem �justado ao

j� regra geI'�I, que. Ia s _vacCls, I COruPOf ta!_llênto dos
_ ani�a�s côr'po. A forma .a 19U! ir, at>

tem uma eXIstt'llCld. multo cu I em re açao a prodllçao leItel pr.letas dl'v m u!Jlr-se harlllo
rla, em vütude da sua cüsti-; ra, vedficandü as d,'fieiencitls lJÍ')I)11Illeute ao cô po.
tuição del'eituÓ;;,a. ou en!!ll, a

I ue ('ouformação, pal'a d��1'-ed
fór-illa e suspen&ão do ubt:re vulv r um lraba!h,) construti (o cti·ma DO preximo numero

vo, empl'('gando tom·Q.'; :1e êlb
ta lihhilgem, da mesma raça. � .....' :-;-;-:�� ..�:�.�

i:lfim de con ,egl,lü· tJm ti pu ;�
(!t;eitavel e qu" na pratic'j �;

PEDRAS AP,pARELHADAS. aprt'sente UlUa produção aa �'.;:.tlsrdóri1i.
.

fXa 0bra TUGot"t p:·f'C�- É lugicv que, p a um V 1(\8
8a-se de pedras li p pa re exefcer SUflS IUll çõe& 1(1nto
lhadas em granito.e ed.! :.te produção 1e teira, cnmo
3 typos de reprodução, pt'tCiS8 pn�
Detalhl's e mais in- suir d�teJ'Ulinauí:ls qualith:des

formações cum .; Enge- l'iSiChS, certa conftJl'fll[:jçãü
ngeiro na que facilite a mesma dc3em
Obra uG�obra" taIS fuüções.

em BLUM3NATI A vaca leit"ira, p:na ser
uma bôa prortu�,ora e aJimet!
tal' seu bezeno, neci·ssil.a
apresentar os St- guint�s cara I
cteres: I
1'-.

aJ -. OtiIDa constituiçã', p. A R A o sen gll'll'lla - rOllpa. iHIIIHl"íul'>, IllSlca E' VIgor; bíbliotheeas use SI) o e�L(>jü de Ib) - GE' pacir'lade diges· itiva;

C b I·c) - Aptidão leiteira; «
. a r O· g I"n ;:1 )} Id) - Sistema mamário .. � �

bem confolmado.
O índice dê conformação PoderoAo desintectante e I[JeI"feito, &e apresenta, para li energico insectiGicla. I,. Ivaeh leiteira, reclamando um

I
.

Ilhar vivo, aspéto um tahto Combate sem trE'g'il;\S, I I Por infl uencia Directalervoso, Cavidades nasais traças, bal'at.<ll'. étl:. I';!'aodes e separa1aS peito ! I : de um poder sobrena
1m tbDtO !ClrIlO e pi ofundo. I

---------------------.� n·=__ .._� ,

·em dl-'pr€'ssões atraz das pa- I tural!!
etas, linhas de dôrsu réta e)\�otts;�z<�p���,�"":].�=�ifl1.�iBl

I
() b·

.

d •
.

t.llrtt., com .a8. ver·tebra.s
.

"''''. .,. R 'J!Iiiiii!V;j!i!'iW;;:ilig;b.'�",,�· , H aJXO asslgna n. IUIH'
<'G (':-:h!'jO dn B. F. li. 1\1. v.

pararias. A região du pé!vis. I'ar'i t da . ida ue�tt>. fêz..;i'iente t'!11 IbLí., Í\1
ambem de:-verú ser larga P

I�Ubl N.' b.. Qi!.�.11'.!·.IZ
ObS GeI'al'�: Iiorte. A péle na altur-a dn II .

1A ttest., pur �(,l' til' jU::-.ii<;11
�rosso meúidllO. SU lVt'\ e pélil �l' 1 h 1 t
fi DO. que, St'l fe!i:.O ., (l!lg0 81l'

I(; [lO de pc l'tir.:.az f U"urWi!is,n (

,Os (�Fl'l.'actêres que indicllm 1l I
....yp:� llticn, ede· m:d Ide fi·

i capacidade digestin.l. Fão:

I
l1 " (. I

('i; 1'8 C tI'{· f't'bellp (:lIinO é c; -

'loca larga, latios Iorles, edm O 01 00./ CUOPC.O/ .' __../ nhecid !. por influeDciá ilirfC
I. qlleixada ampla c be.:n mus- "J � i ta de um poder snbren;, tu, a!
;Ul('Sft; Ampio e largo a pro, resulvi a exppl'iment'-!· (l linti
'undidRd,::, do barrí1. Para \ . rhf'um(lti�o "Elixir dt' N( gUI
�om.ltlari1.· r a Jargur'l. do barr.Í.I, ,---------------_".;- -------�- I·'" d I [lh J

-

�

.

1

J
I <l, o p}. e \.J fj ao n L;

eve se observar a i>epal'a, O Silva S!lvpirl:l, e com l:l 1l11,ra,

:üo. das costelas e li!. distan sonho de todas as vilbosa acç;lU deSR(' hunf"ze,
'.ia da ultima costela á ppn- jo medic nH�nto ki alcança-��ulheres : I da rler:lro i e CUl'i() JJI·i Z,

S
.

Ilgran.�de. p8rte r!ami2hi1 sê'ude
ér bonita e predilecta pertlld·l.

I Ibá UV1inas), 27 '9133.
I ivlanoel Pinlwin

iFil'ma reconhec:dci)

firae�te juro:l,

o CHAPÉO
DE

COMBAIÇA

HerÍng
Santa

Paulo
BilHIHH!?U '�atharil1apRECI§A-SE Se q uel'eis crea,' V�i"SO$

.i'i�h!l';: r",·tes e t·ubu��os
f!:izei uso da

Tiu tas e Vernizes. 1\\a tedaes para

pintu -as eln geral
em blsHag�s para artistas

:.:{Farin.ha de Banana .

Solaugô.,:
�:

I�
i� João Chaves l�
f1 TIJUJA8 - S. GATHARIFA ��
��:;.:.;����

Ma! ca Chl:lves

Fabricantes: Tintas
--_._----�-, -�----------- ----

Para f zl'r seu ar nunCl[) pl'l'-I

I
ENFRAQUECEU-SI! 1

�lnd. tem 10.... d6r na.

coatu • !to peito?
u.'1 ., pOdero.o ÚPfdoo

BOa Saude... Vida longa. ••
Obt!m·1I UJaodl1 o

ELiXIR DE N06UEIRA
VINHO CRfOSOTAOO

o. P'h. eh.

,Joio da Silva Silveira
-

EIIIP'lttlldo QM ...
CN88 !lU IntIIIlae •

I18nf.I'1C8II9111
TOHICO S08ERANO

OOS PUlMOES

!mpre,.cio com relll untwllem
Boa ...plnte. cnoa:

Re.chltiamo,
lUteumatt.mo. em . gend,
Corrlm_to do. ouvidoi.
IIlflamllllilÇ6u do 'Iltere.
Afteoç6. do��.Manchu ..

(i�.Il�
U.plIaIlu.
8ant.a.,·
Ulcuaa.
EHroph__
Dart.......
Platulaa,
C.........,
Béubae,
8o.bou,
Ml'ell no peite.

. C.bu.nculoa, etc.
Jl"OD'!!JltOIBO.

A NTI-SYPHILITIC O
AN TI-RHE'UMATICO
A ti TI- ESCROPHULOSO

uem. lU IUfntfii iEl'UtU!iIlTOi II UW 1'UL1S!

5 Orande. Premio. - � )(e�lh•• d. Ouro

GRANDE DEPURATIVO DO SANSü�
\.C

se realiSéI fazendo uso

Banco Sul
�

Brasil
Capital: 4�OOO:OOO$OOO

St<;df.': RIO DE LIA�Emo
Succun:�r e!il Blumenl1u - Caixa Posta!

PAGA· JUROS. EM CONT.A.-CORRENTE.
. ATE 7 'I. AO ANNO

do
po

Creme vifaminoso
Procutol

DESPERTE A BIUS ti>

DO SEU FICADO SEM
CALOMELANOS

N. 5
. E Saltará da Cama Disposto
-f"i.

Para TudoQue limpa) conserva

e rejuyenesce a cutis

Vende·se na

o figado deve derrama.rj diaria.mente. no
estomago� um litro de bilis. Se a. Lilis n�10
corre livremente, os alimentos não sã.o
digeridos e a.podrecem. Os gazes incham {)

est.omag-o. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sente-se abatido e como envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martyrio.

Sáes, óleos mineraes, laxa '"1.tes ou pur ..
gantes. C2 nada vaIern. Uma simples eva ...

cuação não toca.:rá ,o'a, causií. Nada ha c'J'mo

as famosas Pillulas CARTERS para "

Figado� para uma acção certa. Faz-enl
correr Uvremente €sse litro de bilis, Co voei!
sente-se disposto para tu-do� Não Catlsam
damno; são suaves e contudo são mnra"..i
Jhosas para fr..zer a hilhj cC'rrer -Hvl"ementer

II Peça f!.:; PiBulas CARTEUS para o Fi(padc..
Nü� aceeJte imitaçües�- Preço 3$00(\... �"I .

RecebB em "Dfpositos Populares"
quanti2 de 20$í}OO até 10:000$000

ganúo jUf"<;s de

harmacia Orion
BLUMEt'lAUt? ",,��"c, �i

'1l. i [:

o tnilho

Anda p=!o Bra"il um

U;l� ir.ovmeuto
.

mu-ro
v vo e rn torno dá p ro

ducção ag rlcota. E. ;CLn
Inssemo ]. já não sern

tempo. Apez -r dI:' e!-sell
eiulmente a<..n·ict;}a" na

expressã. mor-ou-na que
urda por dhi, o Paiz sn

descuidou muito desse
problema vítal couver

gtndo sua attençã« para
uma ou dUi:HI nnícas
producções num 11:l111dl·
tavel cescuíd« ás nutr as

possibilidades da te 1'1',1.

ÁgOj a, n-petímos, ha
um movimeuto n0'10, c e

comprehensão á-: v. nta
hens da terra ter Li

O trigo anda Fendo
motivo de cogttações O
escandalo bue eatour:u
na Camara servio pa{:it
esse producto a att,·Ii;
ção dos noss'.:. lavra Jo�
res. Vae se tentar algo·
ma cousa de s=r!« e,
pela anímaçãp iDieiill
pleVe-S€ uma saíra bi!S
tsnte feliz pata a pri
meira colheita.
Agora o milho v ae

tambem começar a me

recer a atteução dos
nossos product0res.
O dr. Mello Muraes,

Fílho, technico dlJs mais

competentes, director da
"Escola AgriclIia Luiz
de Queiroz", di' Piril ci
caba �xpoz ha dias. num
almoço de doní'raterni.
ZêlÇão jornalii;tica os re

sultados a que chegt.u
com o plantio dE" urna

semente de milho pIe
r-arada, resultadp eSF.é

que duplicará DO mÍnÍDO
a nossa producçao aD·

nuol. li' que essa Sé··

mente provoca duas
produccõPs annuaes dO
mêsmo pé de milho,
('ousa a:t� hii pouco jul
gada impossivel.
Diz o dr. Mello Múraes

que o successu do pla�
tio experimental foi

.

ad
miravel e e11e poudp
cojher, do mesmu pé
duas vezes num ann{l,
sendo, o i:lspecto do mi
lho incomparavelmen te
meihor.
A producção n0ssano

aIlllO :Jl:lssado foi de no

venta milhões de kilos.
Vp--se pois, que razilo

tinbamos, quando affir
ruamos que: poderá ser,
no mínimo duplicada eg

sa Zpreducção núCÍona1.
De parabens portanto

se encontra a gricu1tura
do paiz que agofl:t entra
nO campo radonal f:

scientilico do plantio,
caminho unieo para m:nJl1
realidade proxima de

ma€!nificos resultado:;:
para a economia naciü
nal.

� ..

,

...•

'"

I
I

f

I

Viação 8rusquense
ltd.

lilllÍas dial'ias entre

Brusqu8 9 Blumenzu
Caminhões iOleí rrmente
novos para pi1s.<::ageirüs

, e cargas
A-aencias:

Brusqne: Yva. l'i",dwr 'l',�l. 31
BIIll\1enau: Hotf'\! S. José ']\,1. 2ti3

Servic;:o lapido,
garantido aRancio"o

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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IILOTERIA "no ESTADO DE SANTA GATHAR!NA
-

"ii/
,&,��',T.I'f"

Em beneficio do HOSPITAL PSYCHOPATHA do Est,auo I
LEIS 772 de 1908 • 1115 de 1916 e 131 de 1636

'

Ordem

rÇ..

de extraccões
.,

de Abril e Maio ·de 1931

Ordem Extracção Premio Maior I Valor com Imposto Décimos

1 15 de Abril ÕO:OOO-pOOO 13$000 t $:;0'0
2 22 " .. 50:000$000 .

13$000 !:fRoo
3 29 (C H 50:000$000 13$000

.

1$300
4 6 dei �iaio 50:000$000 13$000 1$;)00
5 13 " H

. 50:000$000 13$000 ]$300
6 20 Il 'I 50:000$W1ü 13$000 1$300
7 27 " " 5U:000$000 13$000 J$3.00

j

;:rogam apena.s 1.6..000 loilh..etss
'"

.
A Admínlstracão da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATHARINA contí-

núa nu sua tradição de conservar os seus planos, jogando com poucos mllhares
e maior numero de hllhetes sorteados,

BILHETES EM CUSTODIA

APLANO
1 premio de
1 " "

.•.. "

1 ii "<._..,,.

VU:lftX)$()(lO
,(:( ,()(J;j;()l ,I,
���){ II jç:(H II)
:2:UIJU$nlJiJ
2:"lK l$(JUU
,l:()(XI-%( � 1/1
·1 :(.11 k.'$I.IIl(J
(;:I)(l(_l�Ij( 10
Bí .eo 1$0.00

ao numero imme,lh.tlllL1ellj,� ,..np"ri<'I1'
Do pr,'m;IJ maior f)f; d,·,fuúrft 5 "I- par« paga·

ment» tl..,,, ]111m 1'0"', anterior e lJC,�t,"l·í,)):,
O... ],],.,lnilJ::l pn'SCl"<'VI'lll (i lIlPZ<,;; ,la dutu <];\

eXl'rau<'iio,
A A:ll1linii't.l';1\'.ã .., não attpndH 1',·e!H1I1H',''-VJ ai"

ma por pr-rdu, ad'llte!';H,'Uü tI.. bi lheres ou 'lUltl·
'Jm']' untr» incidente al]f'g�l<lQ.
0" billl"t"" innt i lizudo» coiuu p,d"Yra PAG·O

não têm \"11101' a.J!-!:,n!1, porquanto o n·f"l·id.., ou

rim bo l'I,'rt!:ll,:e á :vlmini:,Ü'a<:ilo,

2 premias" 1:01.10'11-'-'( n
5 " t< 5L�),j;(K (J

20 " " 200$0: K)
40 " -

.. _í"t l()(.hifJ(k)
120 iI II 5O$lJ()(l

1.25!j " " 30;;)000
,150 "2 U. A dOR H

primeiros premies a WI�()!)O
-l-,!:l-:JO�.-pl"�miog nó total de

1 :l:l){)(J$OOI)
12G:(� M )$Uf ln

Extracção às 15 horasOs bilhetes são tliddit!o;; em dectmos de liii;"l{J(J,
HiLvendo

_ repetição 'nQ"; 2 ulrínios algal'i":lIl,;;;
.]" qualq1l€>l" dos 3 prímeíros bremius pussarüo 0S

premios dest.iuudos :U)8 dois ultirnoe algansmos

Os pedidos acompanhados das resp -ctivas ímoortauclas e mais 1$01.10 para o

p orte serão atteuuldus com toda bl·w,riJad<>.

:P1lra evitar f'xtr11vios e mllior segurauçn de ff:meS8:.l. nê PCf!i;jns d!' biHli'tf'R (IR

ra co interior, podem s'r t:Irobem t:ttf�,ld.iih,� 1'01' Iw:io. d,' l�p.'Lific d(n nilmiu9Ps
cnrrt'spondente'l aos· b:lhr::tes [Jô,lido,> f) C'!'ll 0-:. m �S'110<; '1ft'Ait,)q ri !-:l bQhe.t·8 ori·

ginaes, que YiCt1D1 em custorii�. !lá sMe .la LOTERIA, li lli3posiçüu ÚOd que 013

pedirem.

íJfl� ou mais di"da.men\e pode �o 53nll Ir em sua propria ca5�1 quan
U� do dsdicarem �uas h61c'i vd3-::5 � o!"iginal" F,ifi;:lsi;Ícd IZ, rendO$ii

industrid "M. A. N. L SI' Para i.,form6ç5esJ esc i:v"r ii "M, A. ,-..J. iS,",
R, do PélSSo:iO, 56 -: Sala 141 - i:<i� de !a!ldrQ, :{�,c::eberã um folheto gr�;j
'L{�licativo. Se des.e)"r amos�r3 ·.·0 írõbal:1o a ex";;u'",, basta re'ndt�r R,
3$000, ",,,s.mo em'· seflos do I;or,.",;o. O ",ai> ""':�:1S" e vdri ..do sort;m"n!� t

, .

d t' " t' C • I at' I
d" <:aicoman1dS, ln tiS r des " dr,!> ·,c.as. ad asos �r 15, "

c!
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l�
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!
i

J
,
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�
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IMPORTANTE i'
�i\ direcção de �Cidade de •

B, menaus não assume res- � '.,:pcnsabüídade pelas aprecia- n
ções emetndas em notas ou �.

'artigos assígnados
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I

Ha jcgauores Iracos que não sllIJern que são
fracos: são elles 08 ígnor.nues, - evtte \JS, Ha jngH
dores :I'racos que sabem qll.' são l't',leflR: s ão l':'lWS,
ajude-os. ha [oganures f1�,rtl's que urro sah-m Que
são fortes: são elles os ol'Jde·'5tlls, -'- respeite-os. Ha
jugadores fortes que s-ibem que silo r'rtes: são os

1 sabios tio xadrez. siga os.

I j Dr. TARTAKOWER.
I l_"..,_",. � ��__��

'

!

i i\
II

"U

II E' sabtdo que o JogaC:: I ��:��: n��::, jogu. seu Bi

'I'
q ue vá vantagem de 'rorro i po f'Tll 11 D. isto é, (I 1- g!i

I I t"�l o d�feHo de fú!;Br sem a "ccupado pela Tone D;;'I[1,
, eX16bnCHl desta. dH.s BraDe'ls. Então o jOgiiI Couta MOlJgredien a se dor exclamou Hatisf .. íto:

ANGELO LA PORTA CU elA. li guiute. anedllcta, bi.stBute -- 'ft:\é .que emrim! .Já �ãn
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - o l'>li icín LA ponTA ,i guEzacla. f' d' J'o.g"d.o pOcderus Iélzer o roque ITl>IWJ'

E· d T 1 � .

LAPORT'\ C
' .

I). t' .51) _ JH " .") '-f I m um ca e, OIS <1 ,omi o phc:. ntaSillti de tua
D eQo

.

e egraplllco: ..."- ,aIXa. os 111 11.
'. ,d'/lJl I,,'

'11
res muito nervosos disputa- TúrI'u .,'I Estado de Santa Catharina, .

fLO.���Ai-&OPO:bj$ "lbIll SUB partida
.

d� xHdrt'z, �OLl]ÇÃO,�__ - --,_.. - .... -

__ As Brancas davam as prdus
�-- «_.....__.,,_,

véI:Jtageffi da Torre Dama. Do exercicio nr. 8 (Pickering'j
Depois de algumas j!'gada� 1 Bel Pf3: 2 Bg3, ple.

usuaes de (le.,;el1volvlm.ento, Pg4; 2 Bh3. ek.
tiS Br':meas jogluem o Rei Rd4; 2 RxP, etc,
da casa üIicial a ! BD. ish, CORREÇÔESe, f!zF['am o rLque lU'ihH"

- Alto lá! Dn:a c sa RÓ

.
.

.�.

�.. {'tinta· .nnOll .� tucce580'
,

_lo o melhor retJa.me para

preferir lUV?&NT UDE
ALEXANDRE para tra·
tar e embelleKJ' OI!! oabfol...
loe. Extingue a caspa, .�
1& • quéd& dO!! cao.Dol.
evitallào • oalvioie. Fil.
volta.r 4. OÓr naturãl QI!I

eabeHos brantott,
dando--lhca vigor
e mocidade. Não
oontém Meu de

fPo'o........_

prata .<f! U8a-H

oomo loç40.

"",,- .

"�Mí'.fC
IFI"J";"�
_. ..

,.. etmk •••

t>ep."C...A�
0In<1d_. UI· lhôr' t..

g �1;1.l·���1I <f' I' :-�\.I� ii .. Hde
.JW!·,," 1IIIi\'.,,..·: L Lltra 1,1. gano
\_I r'. {_l .·_-I:11 (';'lt;ik\�(_ls < O-I � lices�
f!iunn)"j,-) . x!._hi.�iv-.' tJ�_)_ í"rw"i!

.JQ�D &ut01'811n

por A. JAK*B
2- predHo .:..::. 1'923

tOire

Blssemanurto dl:f ah�clutR
índependeneíe
-

El..lç.IH�1?l 115 quartas-retras
. €. aos sabbados
-

Director:
DR. ACHILUS B/>,LSIN'

;'1 ce. V"

Ac.::tó • . • • • •• 15$000
Se ne-tre , . .. 8$0<10
ii: r, n. avulso , , :f.2{l(}
Nr.n. atrazado , $400

-

.j!:'r:'>.�� .

.()��."l+I'·&�*30.r;.;c,.�� lWi.,..,<e;o. ;Q+'.t�.� ...-et!l' 'iffit.CIQ _«''''.

i '. F�zendeiros oe Sitiantes i
� �[EL 1-0 C'li�HA DE ABELIL-\ i� Com::.lra-SE> qU�ciI���at�ri!li!JIÂgstêiMINóarta �n pES- •
� it'U�l M�j 'f Di gr; (). 1585 I
� �
� .ãc J?au.'-::; ..
�

..
...

.. ...

.

...
.

.

t�_"1>(;�,��;)�.u�"\iO(3"'����!?<ItIi'���"'$"oGt� ....�tIl+;)<!h�

�-:;-�
,:-;-;-;:':::�:.:-;-;� :,:�;'=:,�,

'lJ'. .

: .
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l� mentf', meu C&IO.

�) 1 - Eu não joguei (luas Vê·

�� Z�.'S7 l.'espnndeu (, .jogad(lr das:5 I3ruocfF, fiz SilIiplt811H:�Dte o

�� roque maior,
,

� - Ruque fiLlOl'. E SUb

: T01TP?
!l - Levaste ii de .vantagem, I

i� O qu� não ob:::ta que' euro 'I:�... (Jl.H:'.. com. o seu phantaHua,
: I Após muit'1 discils"'ão, Cl)n- I

; tiouou a partida. As pretas! i

=j t:1.bOl'recidiiS I;OD1 o que tlcre ,

:: LÍ1,ll,1 �f(l. _:. .flUl <:�ti1. -o do : ditavfinl ser um roubo e vil'
f.: l' , . .'

.>; _�' ·"'1.",. :< .l1lflliLlldragero, co'mmli'tteruill

I··� �. rOAO DA BOA VIBrA. �� t'rro garrafuI e levaram á
. " :. brécB.

I
� .....-..---___. __�J • ___.._..

Rpsolveu se jog&r a revan

cbe e, após uma abertura
muito blzarm e phan!astica

II por parte das Pretas; COl1se·
.

! .

O infra assig:\!l\lll, doutOl
i PlD n' e1icina l)l'ia Facu!nI1Ó('
\ ,le l\ledieína e Cirurgia da
Univer;o;Jade do iUo de .Ja
l:eÍI'(>, diz o Begliint�:

I ' ,

I ff;;',
! i"'í.'c.::
'\':: <, A talla ,,:e ;;_o'"de o:

) ir( �'I loma desc.nimo:la e
1'>..

'

tJ
trisle? Uma dOI in

�íY;
.. i;1W-'lJ;· ce.ssanle lhe mogéd

4i:'., r! :/: os cosio:;? Senle
� I,ae· dores da cçtbe.;:e-,
..__._ ?? vé,tiqens e falto; dt!

,;;-.r-? sono?·
� Seu organismo pred!'<:t

de ser expurgado do addo
rico e ou!r05 velllf.:no:;. acumulados
elo de!ici(mle trabalho di.ls rins.

orne quanto o:n:e5 as PILULAS
JE I'OSTER.
'l.bandone o desanlrn'l. r,,;.is; rnilh:t·
95

_

de pessoas. enfeimets d� meSlnu

maL !eern recupafadQ ti souc.e
1.l5ando as Pll.ULAS DE FOSTER.

- At:esto qliE' pr'('f'�revo
f'orn l'er;ulhldl I;; l'atisfaü!Oril'i'
fim �()dOIi ,,8 C:HWR indieados
I, p{'oduc[o A PYHETIN À. do

phlHlJl'l ecutlco C (:i rh,s Hel
I'illue Mt·(joiros.

A:w. Dr. Pin.gibe de Araujo:
Iltl;1 15 ÍlP N�vemlJro 82
B!UW<:'lJRU.

,I
!
I

Corrija �p na partida nr,

iO (l lanC6 11 .. , D213, E :,a

partida Dr, ll: 2 .... P3R, 3P4.G,
P3CD.

-- Al'YH.ET1NA? -"Um (p•.
titW' ["(;.�me\Uo na (1ôl' de Cri· i

i

Ioeça..

E'.' o melhor parl> 8

tosse e doenças do vei,o.
(.:;mbate Illl cQn�npaç6etí.
te:Jrir..Jos, C:Q�ue1uche.
brol!dll�.5 e aszhma.
O Xarope Sã" leão

prn\ege c fortifica a ()é!'r
gant.a, QS br or:o,;nio, � os

pulmóe3. Mil'-lare. ck
'!:Uiaa il5sombro51iS i

���------------_.��

A cura das

Sezões
InfaHivel eM poucos
dias somente com

as atHma.das
-�---;�.,---

Pilulas Dr.
RelnaJdo
Machado

------------_.----._--,---�--

-

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



Circo 9
...

Chronicôs

Está pstré8ndo nesta cid:llif' (I Cir'co 9 ! mãos qnf> '

corepõe de 30 a rtistas e 4 P Ihb.Q"s e I.ID ver·rla';eiro jar
.

dirn zoolostco amo NaqueIl-':I noite e11a3 es�avam nerY050S. não sei por que,
.

.����\���
'" Olhavcrm-s a demorodcanenle e um arrepio qualquer estrema-

no
..

··

.. va

,
�. r;_ �:., �lu�::t;ero�:s, ��� cio; aM�b;;=P&��a�lheo�;si=��hj0!il!I'

.. se compõe do ele- E o tempo p?Ssou mms.um pouq!lmho.

AlI h h t P b
. I Meu bem. Nao olhe aSSlmp ,'a mrm,

eman a
P [ln e e y que

I' A menina por cerb não cOIDprehendeu. nem pod aricr com'

I
pesa 4.666 kg., te- prehender. m.as o m.oço disse crL'1.da un:a vez;•

. 2f1 '1 ões I1fricanl\s pu-
- Meu bem. Não olhe assim p'ra mim •

.0·..... CHA;CELLER Ado1f Hitler fez, ha p011CO, impor �� 'Y"��"'-. I,.�:::
. �;vial1,�ian����i��: = ��r.J:ee� ainda beijo :0;9* ...

tantes aUirmações em Berchtesgadeu, perante .as 4 I J ms oa cos. cachor- E-

_. ngrcrçcmo.
delegações dos ex-combatentes estrangeiros. Depois

'

.; ._
ros etc. Conheço muitao vidas que são apenas isso. Simples remem

de agradecer fi visita dos ex-combatentes ú chefe Yi �foria _ a Ieôa ces de timidez. .•
-

da nação allemã declarou: - "Como combatente do "Irout", assassina de 3 do. LORY SETrE

sínto-me oarnculsrmente feliz em receber os ex comba madores e que
tentes de- outras nações..Estamos todos animados pelo atacou em Joio- Anniversarios
mesmopensamento. uma nova guerra seria uma catastro ville o arrojaríu
phe para todas as nações. Ao atravessar o Reích, viste- domador Cap. Mus- A 27 - Passou o nutahcto
um povo laborioso, que procura, por um "grar le esíorer. ) taphá, íeríudo-o do sr. Dr. Nelson Guimarães,
commum. - vencer as

.

gravemente e que digno Juiz de Dtreíto da Co
aHii<mlda'des exísten, se acha restabele marca de Joínvule.
tes, O e:.;fQtço colossal cido euírentou A 28 - Fizeram anuos a

do povo allernão, .nes:e hontem a noite I
sra, Dna. Guerda Beduschí,

momento, só é pessivel una vez a te "!'lvel Ie ra. digna esposa do sr. Eríco
purque reina no Retch cornpunhía dará mais alguns espetaculos nesta cio Beduschi e o sr. Rodolfo
pRZ absoluta. Se a paz Pamplnna, ambos residentes
interna fosse perturba- em Gaspar.
da, o trabalho da C0US-

I
A 30 Passou o natali.iin cio

trucção e::," a ia c! m-
O

.

r h �
.

de um trato especial.
.sr. Carlos Augusto Izeussee

promettído. Com mais
S pm 10 ... s precisam - residente em Gaspar.

fQrte razão, uma .amea-
Alimente-os com A 31 faz anilas o Herbert

ça á paz extern», do }

...·T-. ·. R I G U I -.L. H O
Bif'ging, Iuncionarto pUblico

R.'3 i c h prejudicar a .

Ü:}l I' Festeja mais' uma
grardemente a nação primavera a menina Ursel
germuníca no seu e;·

forço uo restab I..ci
meuto. O povo allernão
não conserva mais os

sentimentos .da guerra.
Desta só guarda o r'>s

peito pelos seus anti-

gos adversarios, que 5.·.aR. mntO]urg·ICa Correios e
soi'freram as m, smas � Lo.

T I h
pi'ovações e os fi\êS-

..

e egrap os

mos perigos que os soldados ailemães. Num paiz cujo gl Otto 3enneCR Ppde-nos a directoria da
verÍ10 é ccnripusto qu Isi pxclusivámente de combatentt· Agencia dos COl":-eios e Te·
do "front", encara�se a guel'ra de !n.':1lleira dillel'ente d( DeFtá importante industri lpgraphos desta cidade; avi·

povos que não a fizeram. Os combate:Jtes do "front" Si ;� Jl)inville nos foi dil'igido sal' que, com a mudança tios
bem que a guerra é uma cousa atroz, e I-issim todos I ma cj['cular commt:nicandu a:)arelhos tdpgraphicos para
ex combatentes têm um unieo desejq; que a guerra na UE'. por escriptura de 27 de o· &lto do mes.mo predio, o

veHe .:1I....ca. Não é por fraqut'za ou por covardia que sr éveleiro e 4 de março cor. e:{pE'diente dos telegramas
partida"ios da paz, maE DO espirito dos antigos combate

.

:'entv e o devido archiva. depols das 20 horas, effec
lés, ·fe algucm comprehenje a idéa da paz, é aquell "!lento na meritissima Junta, tua-se tambem no 2' andar.

{iue soHreu :,té o fim, eile proprio, os eHeitos da pala Comercial do Estado, foi or. devendo os c:ientE's penetrar
yra '"guerra". :zaniZrtdo uma SOCIedade ano. pela pOHa df> lado direito,

Em tllnpDS pHss<ldü<:, ql�ando.AdoU Hitler dizia que ê' rÍimi:l sob a denominação a- onde encontrarão guicllets.
AlIemanha flest'java viver E'm harmonia C(lm os {,uiro cima, a qual a.,;sumio o ativo O borario não sdreu mu·

W'vo�, Dada mais i:'x!giudu .

do que aquillo que todas (1:. � pasE=Ívo da antiga firma dança, ccntinuHndt) o ('xpe

naçõt:;s exigeru: rt'�péÍto peja sua soberania e egllaldadt Otto Benneck, C'ont.inu3nd� ti díente ate as llleEwas lNf83 Noydo Horado para fechamento

t t t
.

I
.

t
'

d C-' t as malas em Blumenaude cirei 08· e de ratamen O DOE eOUCiaVel':> 1ll ernl'lClOnael lt:dicar-se aos mesmos PJ' o os Uffi8.
c'-- levanta\'am'Be varias vozes para protestar cQntra c fIl0S de iodustrih de sua ano ., �W�''''-��-

qu]e ·.·.c..:,.íJVEenCionava:n Shamard � iusinceriduAdel1 .

das
� sua: tecessoura. �.,.:'.:·'·c···��"""",,,,-,�,:,,,,,,ó''''''Bpa aVl'8f.l. durante maIS de OIS anuos ti- emanI1a VI

\

ua r a hUfft � :

veu Bel! a presf'ão de uma campanbr;. int, fn8cicnal tre
.

1 h l'
..

..'iI.. .. ii � � �.!1�.·:::i�'.·.m· n<la. Inventaram se contra a gloriosa nação de Bismark Vw anto G oqne de amomOVBlS êl .;J =. g • ',"" v

tl.smaic.,res c a.!. umnhB.,... as maiS. infames tGrpezt:ls, os

p.ro S- P 1 I�: :)positús mais ab:-UIctos;
.. na rua ao au fi F C('lIl !n'HiicA - acei!a :;

•• ..\ (! ft I1siva paI'tia de dois sE'ctúreF', principal. fri I f� eS('rip' 'I:' "YU':,.iiS - ie. ;)
meir· : daquelles que chegai um a alimeúi'ar a intenç,âo de Domingo a tarde pelas 411}! galishdas .. Preços mo :{ LINHA PARA O SUL
:1)çnter a Allemanha. eter��mt'nte escravisüda á� ?l�usu horas verificou-se um vio: ii uíc('s l) Ter��a íeira até Buenos Ayres
las fie um tralude JgnoilllmU80. ':egundo: ue mdIvIduos lento choque entre (JS CRrro:;

I �; , -:1 Qll'lrta-ft'il'ij até Porto ,·degre
sem patrl'a, que não nardúavam a Adolf Hitler i) ter

llber.,
J do sr. Me_tzner de.lodaval e I t:; Cartas a 8eclac{:ll\).:.< Sclubado ale Buenos Ayl'es

, t' '- ,J J idem '. idem e Chile
tado a nacá.o da tutela d,rs (·xploradores que se estl::bele- do sr. Joao Angelmo, destl1 : :/
ceram dent ..o da sua fronteird após a terminação da gueT- praça. �'''''';'':;':';=.;.:;.::..!:';':=:':';'::'':;'':;�'':

1'8, Cflmo C;lfVUS que
. .sen�.cm- o chf'.iro da ca.rn.iç�. Appe!- j Os car:o� encontral'IH�:se PIE. 1.'" ) uBanco Agrícola

Inu-se para u' Sf'(lS(lC10nallSQíO, para a ,CoDstltUlçao de trI.. nas Pl'o:X;lillldades da FabIlC"l � as
. '"��o .�� � .1"'. e Conrunercial

b!m�H�S para tuda ii !!:orlp. de propRganaa. deehapeos Nelr�a, na rUI1 .FICOU tra?,J�ndo u .8Le!. "
• "

E a Nova AlJemanba ':' os seus homens dirigentes fo �ão Paulo e corriam cem re· mlxta .d? san�a �,1arla. no de Blumenau
tHm alvo de grandes injUstiças. O menus que se dizia pra gulár velocidade fí.c�ndo am- ?lUnic�p.w d)€' rl�(ldp!y, plua .0
qUe queria 118sencadear, novamente,: ii. guerra na E!H(lpa., bos bastlwte rtammflCados, e lllg�r :::.80 F �u: o l'OVO, pn

Mas hojt>, patisiiàos 4 anuos sobré a victoria do na feridos levementes os passa· mell'O tHStI'JClO do mebmU

e};Ju/d·,oci::liismo, o DJundo jii comprehellde a 1\ova Al!f' geü'oB, mUDicijJia.
m!:lohà e Hiller, 8tH chere supremo, já pÓrle fBlar assim

W'['� rlte o mundo, Sem que (,;s inimigo:, da situ8çãO allemã
se 3treVJ.oID BiqueI' a PÔ!' em duvida a sua palavra.

.E' t� Nevol AJlIernaGhal

Irmaos
.7l:'lC!ceia

e não S€ arre pende rá.
Produto supe rror do �loinh) jOfN VILLF..

1Çtiix:;. Postal, 89· FILIAL BLUMENAU . F.nd. T'et. SILOS

tilha do sr. Freder+c« Ki;jp'!1
lJi� 2 - Trauxeurre li dH

ta natallcla do 1-;1'. ? at!IlS0
8raggnüli e o jovem �Ji,aey!'
Iilh» do sr. Tenentel:'aulo
Lo pes,
A todos anní versartanu-s

"Cidade de Bl umeuau felici
ta.

NOTA ESPORTlfA
o Becreativo BrBsil foi darro

tado em Joinville
Seguiu jl)mingr.I ultimo pa

ra -Ioin vílle conforme anuo.

dilillOS, o Racleativo Brasil,
que ::iispureu uoquella cída

I! váche de urna partida amistosa con-
'li. ...... I tr'H o C.'lXlaS e outra com a

! Liga São Luiz.
Oplxanrlo suas funt�ções na N; pr írnelro encontro, no

Livonius & Cis. desta pI'/.;Ç�I, campo do Caxia ..
, F. C. os

acceHou :lOVí:1S lU iÇil! S d .. locMes foram ,E.nCedoH�1S ptC•
gerfnte 110 BaLe!) Induslria t' la iUE'iguificante contbgern de
Comme;'c o, em Brusque o sr' �x1.
Waltf'r RavacTw distirlcta fi· Segunda feira, os "Brasi
gUI'&' que se tem impo�ttl em leiro.-;:' enfrentaram B Lí�a
nosso Inf';O soci: l. S, LUIz ferJdo derrotad,;s pe.
Nntici:l::!do o lacto. se b,'m lo ei:icure de 4 x 2.

q:]t. Pt'ffi grande 8tr· ,z'-', E'rJ

VI1HiJOS lO sr Ra v ác h.... 01'

nossos t'ifus:vus pAraO(>ns.

Walter

.!):J 08 ..

110,'Sf),.; prezado,;,
asstgrn n es, ileSi(l

cirlarle e do inferior, (lUP

ainda não s(l(daram
.1

a

.'ma." assignaturüS na g8-
renda ou com os 110880:;

representwdes (l.�aorisarius
pagando as assignaturas
em tltrllzo. pedimos que (I

façam com f; l'eIJidade. fi
neza que 111 ui:o af, radece
mos.

Syndcato Condor
Ltda.

A partir dt' 2 de Ylarço de
1\137

LINHA PARA O NORTE
l'el"ç�a-re!ra iilê Hi() cle Janeiro
OU;ol'la-l'eira até ,';<.Ital f' Europa
(j'Jinta·fei:·a ulé Rio com lig'iÇão

faté Recife
Sabbado até Rio d e Janeiro

Recenseamento
do MunicilJio
de Hammonia

De accürdo Com o recen·
seamento mandado proceder
em dezembl'O de 1936. DO

municipio de Hammonia, a

população defse ffiunicipio é
de 15.440 .J.úbitantes, sendo
7·935 homens e 7.504 mulhe-
res.

De conformidade com a O reCe!lSeamento dos maio-
rf' forma dos est& tutos sociaes, res de 16 annos deu 4.140
apPl'Ovada pelo IV1inist�rio da do sexo masculino e 3.799
Fazenda a Cl:Iixa Agricola do feminino. Estado Civil:
de Blumenau S/A, dellom:n81'- 5.287 cB:sactos, 2.307 solteil'os
se-á "Banco Agricola e Com- e 345 viuvos. Menores de 7

me:'c,ial de Blumen�u". a 15 8DllOB: que frequentEm
A franca prospefld�de.que I escolas 2.145; que não fre

vem norteando este HlStltUto 4uentam 1.50r menores de
de credito blumcnauense, 7 annos 3.852.'
firma.da pela confiança coo- bsirucção: alphabetizados
qUista ia do publico, justirica. 9.442; anal;Jhabetizadós 2.152.
plenamente a alteração bavi- Eleitores: 1.265 e Reservis
da e (jlie veio dar a essp tas 289.
institu�o �s pro�0Tções !le· Re1ígião: Evangelicos 8.710,
CeSSUl'ISS a SUli. futura e 1m· Catholicos 6.630; outras reli
portante evolução para cima. giões 100 .

Agradecendo a communica· O recenseamento das na-
ção que n.os foi feita expres- cioGalidades de o seguinte
Ramos maiS uma vez oa nos- resultado bastante surpre
SOS votos Je prosperidade hendente: Brasileiros 13.045
crescente ao BANCO AGRI· allemãee (nascidos na AHe�
COLA E COMME1�CIAL DE rnf:tuba) 1.479 e nascidos em
BLUMENAU. eutros paizes 916.

rU ..
; QMWi.· Mrl�$Mffi§qm*Ai�,

; AGRADECIMENTO ..

("Correio do Bratlil" de 28-2-1937)

�.. .. .�
.

KeCrea1{IVO Brasil S li
...

Vva.. @lara BOllnemassou, filhos e netto8

muito sensihilizados pelas demonstrações ue ami

zade rE�cebjdas por occasjão do falleeiniellto do

pranteodo marido pae e avô
SliO cúl!vidajos

.

Oi; sr!". Sacios deste (";Iube; paT'a a

. '\�i"emhl.é'! Gel'al OI'tJinaria, que se !'t·,diz:: f'á !lU di>! 5 de
. 1); ílpl'\'xÜllG; vind,'uro, á-: ia horas, no st'Ião do Theai!'fi

Fl'O!�siún.
. Oi D IVl DO DIA:
Eieiçr}o da ::.ova 1Jiri'ctoria;"

. Ac-i'll!ilptU"; de i!i!el'es�(' geral.
J:UuGienan, 2í) dó lllarço de 1937

LUIZ HEIS ....,-- I (o, Sec etario

Jean ROlllain Bonnemassou

11 todos agradecem.

Bbonenau, 24 de Jlfarço de 1/)87
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recommenda-se tanto para roupa •. tiHa como para roupa commum
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Andreza Campos da Luz
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