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,RIGA1 23 -:- Informa a Agenci&. Etefalli, que u1llIS.t'· 11# tI h
<, , lcas' e Socialistas, não sendo estranhas a. taes 'dissen-

�o.nnne�·ci::nte estraJ]ge�i'o recem-c?egado, da _li. ILS.�,· .. a ln ln' a um SOSla que ções as informações que chegam sobre a actuação dos

l�l
_ �lltl avistado ,helo dlre.ctor do jornal. "UltImas Nota- I '

"vermelhos ao lado do governo legal da. Hespanha,.
cias r tendo declarado que a população de MO.gCOll: ao

.

f
_

t '1'
A prtncípal 'divergencia é a que se sente entre 08

COJ1tr�rio do

.Ó:Sf,:lSOs., dados estátíst.iCOS SOdEl.tíCOS, passa
'

01 m·or·o em.·.· seu. ug'ar fH·S.L.itvinoffeVorosciloif, emqna.nto este ultimo procura
a, mars atr6z mrseria.

O referido anil'evistado' citou pormenores sobre o

influir junto ao dictador Stalin no sentido da dissolução

attentaclo contra Stalin, attentado esse que foi des- No dia em que se verificou o attentado levado a effeí-
da. G. P. U.

nrerrtido pela imprensa sovíetica, Os agent'es da policia to por um estudante russo, o ferido não foi Stalin e Sabe se, pelas mesmas .foutes, que continuam as

s:cr�ta sovietica descobriram na Georgía um s08ia� de1 S�l11 o seu sosia _le�hadol', que morreu em consequen- prisões de personalidades suppostamente envolvidas em

§�(iJlU na pessoa de um Isnhador analphabeto. Esse era elos graves ferimentos na cabeça. novos "comploü;" trotzkistas, registrando-se, ao mesmo

�j8ia do dietador vermelho foi conduzido a ltloscou e RIGA? 23 - Noticias chegadas de Moscou annun- tempo, repetidos actos de "sabotage" na zona dai; mi

'alojado no - Kremlin, subsfituindo assim muitas vezes o cíam que estão cada vez mais intensas as díverg-encias nas da ouro, onde o rigor da G. P. U. se faz sentir'

lÓ<Jzar vermelho" em determinadas cerunoaías e desfiles. no seio do governo da União das Republicas Sovietí- com mais vehemencía.
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o annivcrsario da fundacaolHaverá alterªção IA
.

t
.

no Hinisjerio 1
w

.

de.Roma. . IUO, 23 _ ° «Correto da jta ao gove-rnador mineiro,

. . .

Noite» diz que os aconteci- n8: qual elle aventa a hypo-
.
RONfA, 22 - O anmversa I da festa Italiana do traablho mentes politicos no sul de- tüese de seu afastamento do

NO da fundação de Roma IOi e di) 10'
.

anuíversario á� ltermtnarão em breves dias mtnísterío da Agricultura.
(;el�bl'ado h oje em toda a "Carta 'I'rabalhista' da Iraíta I uma alteração do mlnísterín. '

Italía.
.,

.

. .

o sr, }\111�,;Oli nl declarou: 10 sr. Capauema, por exem n; 11 .t d U
.

J t 'd�
.

AR fa!JrlcRS, _ os eaertprortos - �Iem d� Ser::lt'cl. t... po,. plo, eVOC8
..
ndo razões pro-] tiS .fJSú3 38 muos pra en um

e as Iojas estão fechadas: vo �lS lnteI!lgPDtú .do mua-j ponderantes, entre as quaes t
.

I'As ruas foram embanaerra- do E'OIS {} mais corajoso, pvr os seus deveres de lealdade nuns rmr ze��e lllS
das.

.

-, !erdes_ �l'esis:ido, persistente para com o general Flores
.

C�mo ..�contece a�uual 11,1) treplda e mtem.eradamen�e da -Cuoha,
_

deixará a pasta WASHINGTON, 23 -- Be-
meu e ID.lIS d� 5?n�o cader- ao �efOo econonnco de 02 dji Educação, embora sem gundo informações da Com
netas foram dlS:I'lbUI?a� !lOS naço�s:t . .' .].. aIimenta� .

fi menor propnslto míssão rVIiHtar da Oameva
operarios que tem dIreIto á .' Um!OI'mIZa�� �e C'a,.� no· de llostllIdade ao governo dos Representant�s, serã.o

aora1'lO dEi: �IlJ�la _fJ.l�Cl8ta o central. opnsfI'uirlos, dentro da pouco S. Paulo, 23 -- No recinto
sr. MussolIm dlst�l�1!m pe8: O, vespertinCJ adianta que tempo, tres grandes dirigj� da exposição cDmmenlOrati�

soa_lr.n�nte as. pe.lsoes dos o mesmo acontece com o sr, veis, para o serviço tranM V8 do cincoentenario d;t jm�

velllos,:ope:-arlOs, sendo cada OdlToll Brag-8:';-"qlle'já definiu 8#!.t\antico, no typo dv "Hin- migração oUicial de S. Paulo

�m �ua�aao pIJ!' sua vez ao sua aUitude politic,a em car- denburg". I a qual sérá inaugurada no

. p�d��m . .. .

'. I rlia 8 de maio proxtmo, no

'

.. '. Rll.liS mUlh. e.
re8

... 'be.1Jar.s...
m

-II
Porque Pedro- II, l'ealIs(Ju se

a mão do ('Duce", emquanto I Senhor comerciante! com toda solennidade a aber.

!
recebiam a f{llh.8 da pensAD tUfa do pavilbão da ltaua.
e outras aprovelLluam a op-

I
PC'I'lunidade para entrega.r' Sua fl'fguezia ficará satisfeita se v. s. lhe forne-

Ihe,cartas f�cha.das,.nas quaes �er sempre !il' superiores farinhas do • Teremos nfi.vo partl1doraZIam pedidos e appt310s es- ii

r:dc�:e�� �n�]���.'�� r;�����.� Moinho joinviHe POII'tl'CO no' munl'CI'p,'O il1f��::��)ie3que E:ta���
do-os ao seu seoretano 'par� I " missão directora, do P. R.
tiCUfBl', sr. Oswaldo Sebastia:

I Caixa Postal, 89 ..: FILJ_AL BLUMENAU - End. TeI. SILOS
. P. se reunÍrá, no dia 23

ui, que se achava de pé .

•

Sobre, o '·podium'·. .

El1contram se nesta c:dade para deliberar sobre a at�-

Semelhantemeote, os gru-
os srs, Henrique Theodoro tude da bancada félderal no

pos fascistas de todo o paiz O «Mr-nas Oeraes»
.. Hal'gel' e Elias Junqueirv caso da renovação da mesa

distribuíram pBDsões aos ve-
a Domit. quê pretendem l'u:;dill da Camara.

lhos trabalhadores, na im- e�tá em fonna neste município um nucie(
Podemos informar ainda

pOi'tancia tot<l1 de 40 mil li patrhnovista.
raso RIO, 23 - O «Minas O( _

Ss, Ss. deram-nos o praza) lue os deputados perrepis"
1'ae8», que no dia 11 de jl;- de sua visita, informando-um tas deverão prestigiar o

oho vindouro será reincorpo. de que hnje á noite ser8,· nome do sr. Antonio Oa1'-
Concurso para o rado á esquadra. está eou, inaugurada a séde do referi tos

as lespectivas obras qURsi
fio Dueleo, á Alameda RI

.

In.stituto dos eoncluidas. Branco, com a denominação
O futlui,) capitanea da nos· O M' S

de "Centro Mouafch!sta Dl'

sa frota de guerra�, passou

.

Hermann Blumtuàu". Difl<:;e

por uma reforma radical; po

"

-

. a.......
'

rem-flos, ainda, os mesmOf

doodo co�siderar-se um na
srs. que, na segunda quiuz\:'

vio novo.
na de maio proximo, 7isita

} MELHOR E MAIS MODER rá Blumenau o p;'incipe D

,O SYSTEMA DE FOSSAS Pedro de Orleans BrHganç�.
acompanhado de seus doü
Iílhos.

Sr., Benito ilJussolini

Os. gastos com a co
)0

roação d0 Rei Jorge

pensão de velbice, num to

.. tal dé 48 milhõ€'� de liras.
,,' As obras pUblIcas exeeu

.

tadas durante 'o anuo são
lnauguradas pelas altas au-

toridades.
.

IndustriarioslO" ANmvERSARIO DA' "CAR
TA TRABALHISTA

ROMA, 22 - Fálando· a

L 2 i 3 velhos de ambos os

sexos hoje, p<,r oecasião

RIO, 23 - Serão abertas
no proximo mez de maio. em

todo
..
o paiz, ins(' lipções para

os \ o 'cursos que se realiza
rão em julho, ,paJ'a preen
chimento dos cargos enecti�
70S do Instituto àe ADOSf'1!.
Hld· ,r'as e Pensões dos lu LONDRES, 23 - Durahte a f'l-0., dia de am.anh.ã asshma· 1 t

.

� ,us fiarias. !'euniâ(l de Lootem da C9,
'.

la ti dl:tta Ilfitaliciit da exma. No sul os concurS0S serã!, roara dos Communs. o ST.,

II
sn, d. Karla Konder, digita effectuados em Porto AleOT' CÜ1.Vi.llE'..

, }'t'S!hJl.lde.odo a ·P.er.l·
consorte do sr, dr. Victor '" !
'Kànder. ex-minist1'l; dá Via

C) S. Pnulo; DO centro, li' gu�ta de Íutf'ress<\dos, rlech I

ção,
'1) e Bl�!lO Hol'izoote-; e DO rou que os ga. tos cal.'uh,-

, Pelo graude circulo de a'
ol'te, em RecHe e

.

ta.lvt'z dos com fuocCões, 'p;lbHc:;s,
'Ir"" mizadE:' que goza n.esta eida,

Sah-ador' e Beíem, Os pro- por oc ...\asião dos festi'j,� ,

II ammas ser-ão divulgadQs commemorativos da co:'oa 1�'de, [Jor isso será muito euro.
.. :10, Esta.dos CGm�' devida ção do rei .Jorge VI serão :

PI'imeutad.. a,. 't· d 89 O I,r, "cent'n01li.
.

e 3 AO libras esterlinas,.«Cidade de 6Iumenau" de- !'séj<l. • de antemão a rume, IKunder muitíssimas felicida' A
..

d' b d
'

dt"s, . ccusaçoes os ca eças '0 movi� .

. j
mento subversivo de '1935'

,

D. Karla Konder -

-ti

•

aquia voou

creança nas

com uma

garras
Has logo foi abatitla com certeiro tiro

CTCLJAR1, 23 - Uma aguia seu pae. Ouvindo o choro dp
desceu pertt? da localidade II seu fillH), o pae correu para
por nc.me VIIla Urbana e to- o local, tomou uma espia
meu em suas garras um me-I garda de caça e atirou 80-

niuo de dezeseis mezes de ore a aguia no momento PID

Idade que brincava em Iren- qUB esta se encentrave já, a
te da casa de fazenda de 30 metros de altura, ferindo

a ave de rapina, a qual des
ceu novamente ao solo.
A creança não soffreu os

menores ferimentos.
Poue,} depois a aguia mor·

reu. Pe�ou 27 kilos e m�diu
2 metros e 75 centímetros da
i)onta de UIDIl aza atê a ou·

tra. A agui a rói em
.

SE guida
levada para o museu desta
cidade .

Jnaugurado O pavi
lhão da ltalia

MUNDO.

fnnccÍnnarÍos afastados 'dos

respectivos oargos RIO, 23 o sr. HvrnaElia Víl'golino, procurador
Rio, 23 - O Ministro da: 4'él'al do Tribunal de. Seguran("a Nacional, entregou á

Viação solicitou a
_

toda!; as ,ecretaria do ill('Smo Tribu nal as con(�ln80e8 finaes con

repartições subordinadas ao r,ra os trinta e Cineo cabeç:a,s do muvimento subversivo
seu MinÍsterio, q.\le enviem de. n.ovembro de 1935.

.

uma l"elação oompleta d05 Nef'se documento, o pnx;urádor reforça, as acrusa.
funccionari08 qUI:; por qual "p � E

"�
..

,.
quer 1llotivo, se acham afas- �,e�

"'.('o.ntl:R-
O ex-rreti:'tto.. ".

�(1ro '. n�nesto e exculpR..
o

I'! '.
'

.•.
Iue OP

f: tad�� do exercido dOIi ,reO" ,I pltao Lelte Brasil, que tlgUJ'a. om.re os chefes da

pec.lVüs cargos. .1ovBmbrada.
.

.

,_:;_�.�-,�__. �'
.

Probst. & CiG.

II

l'

o P. R. P. presti
giará o sr.

Antonio Carlos'

trahiçio!

Preito da considsraoão ao

Guvernadur "de 8. Pa� lo
S. Paulo, 23 - Em signaI

de regosijo pela eleição de
:J.m seu associado para o alto
-:largo de governador do Es
tado, o Instituto dR. Ordem
ios Advogados daqui pres..

tará hoje uma 'homenagem
10 81'. Cardoso de Mello Net
to.

Não participará do
Circuito da Gavea
RIO, 23 '- Divulga-se que miss

EHeu EUBon não participará. mais
do Circuito da Gavea, pois, para a
sUt!. vinda, o Automovel Club esti
pulara a despesa. maximl1 de 18
contos, emquanto que a corredora
em apreço exigira quantia maior.

Alia
BERLIM, 23 - U Mi

nisterio Publico fez denun
cia. contra quatro prelados
catholicos, como envolvidos
em criD,le de alta trahição
pedindo a pena de 15 anos

de prisão celular e a perda
de' direitos cívicos por dez
annos subsequentemente ao

cumprimento da penna.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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7x4 - Múte em 4 lances
A solução deste problema

Ha lendas e phantasmas em mente ao víctorlo adversaria que r�produziI�os no diagram

jtorno do jogo de xadrez. de xadrez: "Tu és o uníco ma, e a seguinte: 1 BiBO
'

..

Apparece em nossa memo- no reino da arte do xadrez P3C (ou 40); z P4C (ou Se):
ria a guerra de Troía (1194- como eu'o sou na arte' de F4C (ou 5C}; 3 T2D , R5B;
1184 antes de nasc. Chr.)Du- governar o reino i", outros 4 T4D mate.

rante as longas noites da- soberanos européos-como o Esse problema tem uma

quella guerra de dez annos, provam muitos versos nas ve- historia curtosa, talvez iguo
Palamedes, o Edison de eu- lhas eanções héroicas írau- rada pelo mestre TartaLower
tão, filho de Nauplíos

.

e de cezas (Chansons de gestel) quando escreveu a sua ehro
Klymene, fnventou para seus atiravam as figuras maselças nica "Da Historia de Xadrez"
camaradas uma drístrtção to- de xadrez na cabeça de seus E' a seguinte, conforme a 1'1'

da nova: um jogo de taboleí- infelizes adversarícs e ma, lata Gilberto Camara na 1'6-

rc depois de ter antes já. in- tavam nos com o pesado tabo vista "Xadrez Brastletra 1930:
ventado a balança, cs pha- Ieíro, quando não dispunham .'

"O primeiro problema in
rôes e o jogo de dados, e de outro lance salvador, díano foi publicado em 1845
enriquecido o alphabeto gre Bxeurcíoaemos agora para pela "Ohess .jü.yer Chroní

go de quatro letras, e o re- o Sul, para assistir no anno ele", dirigj.da por Stauton,
guIamento de instrucção mi- de 1566 o primeiro H meio que o constderou o maís di!
Iítar por algumas novas S8- internacional de xadrez, na tíeel: de quantos em 4 lances
bedorlas, resídencía do rei Phellíde II até então vira.
O jogo de tabuleiro de Pa- que acabou tendo como ven Fora enviado pelo corres-

lamedes pude SE'r considera- ceder um "outsider", o Ita- pendente dauuella revista em

do o principio e fundamento liano Leonardo iI Putino, Delhi (Indía iI gleza) o Qual
dó xadrez. Sómente· U.C\ 5· contra c favorito. o prelado se assiguava mystertosaman,
secuío de nossa era, o sabío espanhol Ruy Lopes e outros te, Shagid �o "s" tem um som

indiano Slssa, conseguio in astros da época. �ão esque- ce "eh"), julgando Staunton Iventar o jogo "T8�hatuI'anga" çamos a introdução do ro- tratar-se de um nome próprio ..
(L é, de Exerctto), um jogo que em 1600, mais ou menos E s s e problema eau-l
de' xadrez com dados, para comque o filho da deusa sou a maior sensação DO

quatro jogadores, com o qual "Caíssa" completou sua adole mundo enxadristico da epo
teria tencionado e consegui- cencía. Saudemos no apare- ca e quatorze dias depois
do moralísar o desposuco re- cimento do geníal ealabrez de ter appareeido na Ingla
gente Sirham, pela allegoría Gíoachinu Greco (1600-1634) terra, entrava trrumpbalmeu
do rei de Xadrez, depende o primeiro campeão mundíal. te na França, onde Saint A
do auxilio de seus vassalos. De outras g-Iorias enxa-ír ati iI a to pubtic. uno 'Patsmed- "

Mormente na Persta, ojogo C8$, que provocaram a sdml- POUCI! depois, Porticos ü

de' guerra indiano foi pratí ração di> mundo enxadristlen, revela va á Allemanha, em

cado com muito enthusiasmo menciono em p r im e i :r o I sua chronlca de "Letpzíger
e, toí logo modificado para lugar o trancez, tambem fn-I Illustrtte Zeítung", E dentro
dois jogedores (conforme ci- moso como musico, André em breve se celezrisava.
ta algumas vezes a gtaudio- Danlcan Phllídor- (1726 1795), Sendo unanímes os louvores
S8 obra "Bchahnameh" (Li- I cuja doutrina "O Peão e a &0 genio de Shagird.
vro dos Reis) .... do Ímmortal alma do jogo" constHuio a Dezenas de 8unos n;afs

poeta persiano FirdllsjJ. base da tbeoria, moderna de tarde. em 1903, Kohtz e I{o-
O ponto culminante do seu xanrez (mais tarde represeD- ckelkorn puhlicaram em Po

desenvolvimento o nosso jo- tada pelo então campeão teciam uma obra inteiramen

goo-rei obteve·o sómente com mundial Steinitz), e depois ü te consagl ada ao problema
o� arabes. O jogo I:\rao., il.m€'ricano Paulo Morphy que indiano: "O<.:s Indisch Pro
"SchatranJrcll" já se pare<:(' pelas suas hrilhantes combi- blem" e por sua ltntur 1 se

muito com nosss. arte, em àacões pôde ser considel'oàü desvendou o mystel'Ío que
bora fi mobilidade de algu o maior enxadrista se todos pairava sobre (I autor do C;j·

mas peças aináa seja time os tempos, e o seu patrício rioso themll: Snag:l'd era a

rente, isto é, mais limitadH. Harry Nelson PiI!sbury, que ptl,as um no:ne commum,
13: a quem não bastar a theo partjcularmeotp.::lo jogo sem significando e !lI neo-persa I·::;;:;;;-------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---;;;;;;-----�-;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;.;;;
ria. moder'na das aberturai- ver foi iucomparavel, e em alumoo, discípulo. E servia! I

póâe completar seus f1studoi- fim o
. jovE'm �ubano Raul de pseUdonymo dO verdadei I O 11. "�.A p�nrios "'l'adijqts" (Começos): ,José CapabllilnC3. (iJ8SC. 1888; ro creaLior do problema: um,! 1J�lIn ll..U

desccbertos num codig() ara cuja CarrE'lr8 enxadrif-tiea lem capellão iogtez, domiciliado Ite e que ence"ram algumas, bra uma marcha triumphaL em Delhi, o r'.:'veI'tlndo Hen-, DE.

embora fracas, variantes de Nossa éra produzio, tambem, rique Augustú Leveday:' .

aberturas. um menino, prodigio em xa (Do "BOLETiI-A" do cl?-b:1
Pelo presente foito porfia tlrez, Samuel Rzzes..:hewski de Xadrez por ConespondenCla>II tin�"[lI'M�A:i'1!n aLliachid a Carlos l\:Iag' (nasú. 1911), que, já famoso EXERCICIOS ,I bUllrhuiL .

no no �nno 798, em forma eoro 5 a n 11 o s de idad' I f
_

}" ,��
i I � I

de um lugo de xadrez dt:] despertou o interessE! dos fia- Nr. • L. Iloh1_rna
.

i I i
marfim, ficou esta invenção bios e admiração do mundo. {�eproduzldo por: ter sahI-j �i_;.m ;;;;;;_;,;;;;;;; �i
oriental conhecida na Euro- Ainda podem ser meneio do mcorrflct� .

.

pa, onde foi depr�8sa ga- nado dois n'3{Jntecime:!to� m- por L. HEINS�TER. RIO
Dbando terreno seus admi- manticos: N9 anno de 1883 íneulto

radares eram encontrados em appareceu um sl1tomato de Pret� 5
_.

�'.'."'l. "'''.�.'Htodospaizes deHse confiner: xadrez (construido pelo me· � w'\f�l
te, se bem que ainda no ao chanico' Kf'mpelen e ma�B )''';';<\'/ *,,-m<i8
no de 1254 um edietá do ta.rde melhoradv por Melgol) '7
"Santo" rei rrancez, Luiz IX que causou espanto em toda 1
pl'ohibísse ü jügv a seus sub parte, até venceu �apoleão Il6ditos como immoraL Fí-;ou em 1809 l" cujo mysterie era

45reserv!:ldo a tempos mais moo: inexl)llcavel a todos contem
dernos castigar essa immü- poreneos.
ralidade de outra manf'i:'a, No an'.lO de 1845, quando o i 3
cúmo seja impostos subre xadrez [.larecía estar perden� �.
diversões. ' do o Íotel'eSbe, br-Hhou mais '�2
Nas côrt?s dos respectivos uma vez uma luz na IncHa, a '1.1sObe

.....

ra

.. ll.OS.' P.f.
in

..

cipalm2ute,

o'r'
patria dI< nossa.. ti

..
J.'te. Ma. isnosso jogo na Edade 1\1e�ja uma vez foi um babio Jndia a c e 9 h

foi cultivado com toda pai. no. Shagird, <;.ue conseguio Brcm.cas � 8 -

xão,. Aproveitando ésta op' COmpGf um problema que
Mate em 4 lances

portuntdade, !3cja me permit I repl'esenteva uma idéa in- SOLuçA0

tid.o. f.lP.ontilr
.

algufilis
.

dm.'e I'Wmpl''3henSiVAl, até enta.-o
Do exercício nr. 10 (Loyd):

. rençrrs notav0ÜJ no criteriü inteirôm"lílte nova. e, que. 1- Dd6. Re8; 2- Deb, etc.
.

deste :'loore Jogo, Obser'vadaS.1 portanto, por longo temp:J ? ? ? ; 2-Pe8; D. etc.
na raça eurúpéa e nos ou- roi considerado insoluvel. CORRESPONDEN'CIA
tros povos � Na pI'Qxima secção, pro-
Emqufinto o teinivel iropej Se,;ue em u·)t:-.ção forzyth. CUIamos pôr em dia a. nossa

fadO.'r :m(1]1gól Tamerla,.) eu.s.
f o prtb:e.ma A.indiatpo,. que, pa-I correspondencia,. que já esta

tumava dizer cavalheiresca· I ra quem Jãc o conhece, de bem atrezada.

I

r�. 0. S pblifm.ac_euticos ll.baixo-HHsignados fazemos J "I>

SClente ao dIstmc!o publ1co, que desde 1 de maio i ...............

'10 a; c. em diante übriremo8, como u commercio em ge- .�
..............��:;-::-::1"����

ra1, as 8 horas da manhã e fecharemos ás 18 horas. t: Se quereis crear V(JSSOS :�
A pharmacia de plantão e15tará aberta. até 21 horas. í: fi!hos tortes e robustolS :1

Depois das 21 horas será cobrada uma ts.va nocturna de í� fazei uso da :í
2$000 f: :$

Pharmacia Cruzeiro do Sul Boehm & Ola. í=;:" Fal'inhQ�II!�,.nf!anana :.11Pharmacia SatiHàs G. Ellinger "::>viuJU:;iIu,
Phat'macia Gloria F·,';tz Ha".rr.
Pharmao Cl'a 01'1'00

{.�. «.{ t'

í·.·. Marca Chuves :'·jlWallel' Haure
Pharmam8 Central Joao Jl1edeiTos : FabrÍeantes: :

f �� ao�.... ·CL._u_� H
r-------�--_ lI:- Attestado do Dr. Paulu de! {; ...., ....._ l1\h........... .:o:)

ENFRAQueCEU-SE!? Carvalho, med_ico opeI'�dOl', 11 H TIJUGAS - 'S CATHARllU H
..

Ainda tem to..., d6r RIU! chefe do Hor,Htal de Nova- ?; :�co_tu .. ltO p4llito? Bl'eslau. t����:��
U$) o ,oderoao t&nlco

YfrUto CREOSOTAOO

ve interessar:
8, 1 P6, 7.8, 4p3, 4rlPl, 502.

lP3PBl, R2T4. Mate em 4
lances.

DEMETRIO SCHEAD
"CIDADE DE BLUMENAU", 24 DE ABRIL DE 1�37

Da Historia �e Xa�rel I(Traducção de Carlos

pelo DR. S. TARTAXOWER

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na

•..�

t
I
.

�.
() Ihl:.. me. O! par" a

tosse t docaças do I,el,,,).
Combate as consupaçóes,
resfria los. ce ueluche,
broncluts a I1sÚlma.

O XaHiPe São Jcâo
protege e fortifica a I\.:'''_

{Santa, 0$ b:on\.:oíos e tU

pulmões. Mihare$ ($*

o sonho de iodas as

rIlk.ulheres

Ser bonita e predilecta
se realisa fazendo uso

DO

Creme vitaminoso
Procutol

Que limpcr, conserva
----------_.. � �

BLUMENAU

pharmacia Or10n

PIR FRA.NCE

.,* E ��
E�Â �

"-

li A

U

CORRESO AEREO

FECHAM{!;NTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul.bras:! e Repuhli
cus Platlnus) cada TERÇA,

FElnA as 10,00 .'

NORTE (Norte. Brasil, Alri
ca, Europa, Asta) Ca,l11 SAR

BADO ás lo,OO

Blumenau-Enropa. eill B dias s

mBm

Iníormações e Papel-a \'i
ao. na A.gencia d08 Correi
,'S e com o Agente da AIR

.F'HANOE

I Roberto Grossenbacber
Hua 15 de Noyembro 85,

Y /'/, Permilir que essa dor
.. �i
< c: nas costas coniínue

r

c'% sem Iratamento é expôr-�
se a uma doença grave.'
Ela denota fraqueza
renal e deve ser com

batida por meio das
PILULAS DE FOSTER.

, Dores reumaHcas nos

musculos e juntas.
cansaço. verliqens. falia: de animo •

irregularidades urinarias resultam.1
frequl'nlemen!e de mau funciona.
ment'; dos rins.

As PILULAS. DE FOSTER ljmpam
e forialecem aos rins.

Só a rormula de "APYRE
TINA", já ê por si meSilHJ
um certificado de aCQão 1'8·

pida e elficaz nos casos em

que é indicada.

"APYRETINA" - Um re
medio ío1'midavel contril li

lôl' de cabeça.
5

., pilAr. �dItm•

Ú Dl JitU mRmA
-

ElftjtfCfiQl!1l Mim ...
ceM" lIU III1CllIÍU •

fjl)1I\'8Iutl!l�
romco SOm:iWt9

OOS PUlMl)ES

de· seu
do§

melhores cafés
D!.. n�iV[ji H a ..... a

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

B:iss;emauaI'iQ de absoluta
mdependencia

EW(jõeR á�as.feÍras
E. aos sahbados
- .

Di:rectol':
DR. ACHlLLES BALSrW

Gerente
RODOLFO RADTKE

RedacçãO e officinas
Travessa <1 de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - 57
BLUMENAU
Santa Catharina
-

<\SSIGNATURAS
AIt!lQ • . •• • •• 15$000
Se :ne-:tre. • " 8$000
Nt:::n. avulso . . $200
Nan. arrasadc . $400

IMPORTANTE
"\ direcção de <Cidade de

SI 1menaus não assum€: res
pcnsabilidade peras aprecia
<iões emettídas em notas ou

artigos aasígnadas

lõa S,úde... Vida longa.._
Obtêm-s. nand� G

ELiXIR DE tt06UEiRA
c... "n. eh.

JoAQ da Silva Silveira

�.tlO com nu!l vantage!ll
tlOlJ "B'uintu euo.!

RlIlchU:i1.!m.,
Ilhe1UlltaiÍIJmo em .lenU.
Co.rri.l:.lJ.,utQ dos o.v1do�.
laaa�. do u.t....

�:t:.·:s:..
�l'dl""
Etlpil'lit_
S�
�
Recrlilf'�
n.rt�
�
C�
li....Ma,
8cHüM-.
D� .. ,..,
Carb-twos. efcl.

....OD'!lAO.O.

ANTI-SYPHILITIC O
A NTI-/HtEiIJMA T IC O
A ti TI- ESCROPHUl..QSO

!.'Hlf; m 'I1Ut� BSfli'UltB'l\t �lum nwu.
5 Grande. Pteln'''''' � .d,,1:I>M 6é Owo

6RMUlE IlfPURAnV!l 00 UtUHif;

II LOTERIA. DO ESTADO DE SANTA GATHARINA �II
Em benefício do HOSPITAL PSYCHOPA'rHA. do Estado

LEIS 772 de 1908 .. 1115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de extracções
Mexes de Abril e Maio de 1937

ordem!
)

ExtraCção "I Premio Maior I Va.lor com Imposto / Decímos
----�----------------�--------

1
2
3
4
5
fi
7

15 de Abril 5O:000��OOO 13$000 1$300
22 h .. 50:000$000 13$000 1$300
29 u H 50:000$000 13.$000 .1$300
6 de Maio 50:000$000 13$000 tssoo
13 H " 5():OOO$OOO 13$000 J$300
.20 .. «s 50:000$0110 13$000 1$31;0
27 " u 5CJ:OOO$Oaa 13$000 1$'300

O""oga.:rn apenas :1.5..000 bilhetes
A Admínístraeão da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATHARINA contí

núa na sua tradição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares
e maior numero de bilhetes sorteados.

PLANO A

1 premio d� 50;000$000
1 " �.� 4:000$0(1)
1 " " 2:5üQ$ü{Jl)
2 premios " 1 :(pI[)$(lOO . 2:ü{)I).jj;OOO
fi " " 500$O{)O 2:500$000

20 " " 2(J(J$OOO 4:000$000
·:LO " H 100$UOO 4:Ú(l{)$OÜO
120 " " W${)(JO 6:00ü;,lil>OO

1.250 .. " 30$000 37:500$000
450 " 2"0. A dos S

primeiros premias a 30$000 13:50(1$000
1.8H6premios .nn total de 126:000$000

Os bilhetes são divididos em decimos de 1$2()(l.

f
Havendo repetição nos 2 ultimas algarismos

. d�� qnalqner aos

=:
brernios passarão os

premies. d'lstil:l3dolil aos. dois ultimas 111gar1811lQíl

ao numero Immedlatamente superior
Do premio maior se deiuairú 1) 'r. para paga

meuto dos num ..-ros, nnrerior e poste ior,
Os prsmios prescrevem (:\ mezes da data. ua I

extracção.
A ádll1inistr:v.,ão não attende reclamação al

ma por perda, adulterarão de bilhetes ou qual
quer outro Incidente all"g'ado

Os "bilhetes inutdlizados com a palavra PAGO
não têm valor algum, porquanto o referido ca

rimbo pertence á ndminist.ração.

Extracção às '15 horas

Não serão pagos bilhetes defeituosos

Os pedidos aeompanhados das resp:.>ctivas Importanclas e maís 1$1)00 para o

porte serão atteuuldoa com toda hrevtdade.

BILHETES EM CUSTODIA

Para evitar extravios. e maior saguraeça de remessa, os pedidos de bilhetes pa
ra o interior, podem ser também hHnndidl,g ror meio de r.ertifiCJ1dos nomínaes

correspondentes an!:) bHhetes pedído� e com os. mesmos direitos dos bilhetes cri

gínaes, que ficam em eustodla na séde da LOTERIA, á utspusíção dos que os

pedirem.

ANGELO LA PORTA ®.. elA.
-o Edi!icio LA PORTA

Caixa Postal n, 51) - Phone 7

FLORIANOPOL�

A

·D

Um verdadeí

rosupplicioq_ue
a Cafiaspirina aí
Iívía rapidamente.
.En1<luanto o dentis
ta não lhe extrâe ou
obturaodente.Iiere-se
dessa dôr que o marty
rixa. tomando um com

primido de Cafiaspiríos,
o remedio de confiança.

Em CARHEiS de 2,
ESTOJOS de 20 e

CAIXAS de 50 comprimidos

FI
o remedio de conf;an�a

A-

DORES e RESFRIADOS

TONICO BAYE'R - precioso auxi!ier do
crescimento das crear.çss e do seu desen

volvimento normal.

TONBCO BAYER
NO VIDRO É REMEmO, mAS NO COP.PO É SAUDE

Edital
Lançamento da Taxa da conservação fi malhoria da estradas

B registro B fi&Galü�açãc àa veíaulos

.

De or 'em do sr, Diretor do Tesouro do Estado, faço
publíco que, pm cumprimN.lt9 ao decreto D. 8. de 6 de Ia
uerro de 19a7, Sé proceda nesta colet. rta o lançamento da
Taxa de serctço de conservação e melhoria de estradas
de rodagem e de seroiço de reçistro e fiscalizaeão de veí
culos. para o v gente exercicio pelo que !<:ão convidados
<\6 contrtnuintes da reertda taxa a apresentarem as de·
c1ar,ações exigidas pe lo art. 15 do citado decreto D. 8, até
o dia 15 de maio p, vindouro, nos termos do derreto n
89 de 7 do corrente mês:

.

Ineumb j essa obr.gação:
I Aoe propríetarios individuais, empresas, socleda-

des ou seus pn-postos, d� veículos que s, uttltzarem das
estr, d 113 de rodagem estaduais como tais consideradas pelo
plano rcdovíarío do Esta-to e nas quais existam turmas
permanentes de conservação. .

11, - Aos proprietarios de terrenos mal'ginais Aquelas
�strlldM, até uma proruudidlldp de 5 kHometrQS desde
q"u� sejl:if!l elas pavimentadlds cem macadam, revestimento
SlllCO-ftl'gl!OSO, ou outro destinúdo á consolidar·!h� a su
pe"fjcie DtJtural ou exigiam 8. construção de obras de arte
d� valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
somente os tel'renos até uma distancia de 50 quih)lli6tros
de cada lado da construção pelo eixo das estradas que a
�la ccnvergirem,

UI �elas pessôas naturais ou juridicas, nacionais
ou extrangelrlJs1 de ambos os sexos, majores de 21 anos,
que exercer no Estado indústria ou proIlssão, arte, oficio,
:iU .emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estanrl0
lspntas as peSBôas cujos vencimentos ou rendas forem in�
,redores a 2:400$ anuais.

Os con.fíouintes que não apresentarem, dentro do
prazo, essas declarac;ões serão lançados á revelis. peJo
exator, ficando sujeitos ás mnI�as de que tratam as letras
a e b do-art, 31 do decreto n 8.

As dechraÇiões que arI' sentarem irau<!e QU negação
sujeitam aos coutribuin;e!'; á multa de 20$000 a 100$000.

I\esta exatol'ia ob:eriio os Si.'S. eúntribuintes imformes
sobre as declarações de que trata o prest<nte e lHal.

Coletoria Estadual de Blnmenau. 15 de abril de 1937,
N. SCHEEFFER � Coletor

'---

PRAÇ.\. 15 DE NOVEMBRO
Endeco' Tt>legrap1âco: LAPORTA
Estado de Santa Calharina

HOTEL BOLETZ
ISituado no melhor ponto

1 I
da cidadF'

,

R. Slíebert" eia ..

�

QU'lrtos contortaveís e eosínha I
de primeira ordem

.

i

Absnlnta mor alidade 6 !,maxímo asseio !

A cura das
Sezões

lnfaHivel eta poucos
dias somente com

as afsmadas
---��--

Pílulas Dr.
Ro}naldo
Machado

��----------------------------------------------

í�Ü�INInnlZ
fCeAZ 'DOr CUQpto./

m
5]
II
rze·f;3: I�---------------

do

Capital: 4�OOO:OOO$OOO
S(.;Jt�: ruo. DE <JANí:HRO

�UC!;,u!''';1ÍI P.ffi i-hl'n'-' HIl "- Caixa Po<;tal N. 5

PAGA JUROS, EM CONTA-CORRENTE,
Al"E 1 ./. AO ANNO

He(�dH' em "!J p'lfilt,IR P"fJulal"�s" df'sõe a

qu�nU� dt' 20$'}I}O ,tê lO:OOJ$'.}QO pa.
garHIl jUH�s.J.e

..

6°1
()

CAPITALIZADOS SErvfESTRALMENTE

Faz tedas operações' Bdncdrias

"�n r i� t .:IIiIl.iii�1;i'

Paulo
Bhnnenau

Hermç
Santa Cafharina

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas enl bisu8uas para artistas

P A RA o seu guarda - roupa,
.

armarios,
bibliothecas use sO o estojo de

«Carbolina»
r
1
"

I
1

Poderoso
.. desinfectante e

e.nergico insectichla

Cornbate
traças,

sem treguas,
haratas, etü.

Tiro de Guerra n. 287
. Da.nd? cmnprim.ento ao determinadQ pela Inspec

tona RegIona.l de TIros de Guerra desta Regiiío aviso
aos interessados que se acham' abertas as inacl:ipções
paTa matricula naste Tiro de Guerra, encenando-se as

mesmas no dia 30 do corrente mez. S6 poderão ser

matriculados os cidadãos nascidos nos annos de 191 7,
1918, 1919, 1920 e 1921, sendo Da da classse de 1917
ual:lcidos depois ele 1 de Maio e os da classe de 1921
antes de 1 de :Maio. Deverão apresentar ao instl'uctro
a certidão de edade e conBentimento de pae, mãe Otl

tutor.
IndayaZ1 2 de .Abril de 1937'

....osias NoUeto Nascimento
2' SARGENTO INST.

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



Chronicas socíaes Ir���'�����'�"���'ll
An�iversarios nlversar+os o anliclo o••".1 � CONTABILIDADE 'I

Novo Horario oara fechcunento MOlicyr Malburg e João Oar I •
_. - .. <

;

das malas em Blumenau Dia 21 - Passou a data valho',

'I; Escritas comercuus, ]e- ��natalícia do sr; Abdon Nava- Dia 26 - Ainda 8�sig!ial:! i :5A partir de 2 de Março de ro Lins, '3 p-rssacem naL1ie;iR a sr :;, ;
vantamento t' abert ura

::,',11937 Dia 22 _. Tr-anscorreu a LHá Pel',eneira, dllect« !ih; � de escritas. bHIHlH}ns, S
UNllA PARA O NORTE data uatalíota do sr. Emm e m- do sr. Humberto Peder ne. I.

t; Pél'icias1 nrganizaç.:to;)
ferQa-feira atê Rio de Janeiro bergo Peltizze tti, escrivão de l?í�l 27 - Passe 8. r:.IH'a (IH E de sociedade-. contra- �.'.{,Qultrta�feil'a até iiatal e Europa Orphãos e Auzeutes em Rio talleía da ara. j. JnunrPi Lu; t]' 1

I Ôuínta·fell'a até Rio com lígacão do SuL IH)� (ie Oltveira, esposa do ��
ot-) cnstra tos.

:,�[até Recife D Plluí dO"
.

Sabbado até Rio de Ianeíro .

\8 22, - Fest:j?U seu an sr. 1000 e IiV'21ra. : A LTInln B::!"hnrel em
;,

urversarto natalíclo a sra. Diú 17 .- Tr.mseorre €' an }:
li. lHUJ .,lI (t

:••:.�Sylvia. Moellmaun_ Nrbregu, nlversarto de sr. Wanriyck T.�; Snienoias Comerciais l
eSJlOSa. do sr. Joao Gomes ,�HSilva, reeidente Em !tu

t':',ja- Nobreza, 2. tabeltouato J·ahy. : :.:.{. ESCHITOH'! ():
de nota nesta cidade. : Rua 15 de Nl'V· mbro, 87 '.

Dia 24 - Festeja seu an- Enlace í= BLUMFN.\U �:j
\
níveraarto a 1J1t.1 I; inn Hih:fa, �� �

. Vende-se barat� filhinha. rto SI', Henrique Kíe Realíza-se ]!rje o enlace �:'=';:"-'::':":':;;::;'::'::':':":':':::'��
_

. ,pratelt'lras, seI. matrimontal da srta. Genez.la
balcões e�.crevanmhas e ou-

1 Dia, 25. - 'I'rauscorre :1 I �asctm�·miO. di�écta filha de

Uorreut.ros f!l0vels para casas

com.
-

• data uatsticta dO.' sra. ,ó.' de I D, Mar.w. Nasclmento, com o 1v.l.
meretaes.

Ilaide
M'ch!'ls e da sta. Hf'l sr. Oarlos Brcnnemann.

'Lratar CASA HERTWIG, g<L Laux restdents em ltajahy. V. .

Rua 15 de Novémbro 127. Dia �6 - Festejam seus au-' lS:ltas

A SITUAÇÃO na Europa, Slovaquia, será assim a uní
faz prognosticar uma ca potencia da Pequena En

contenda não para já, mas tente a ficar com a França

para 1938 em sua segunda Bussía, de um modo decisiv@
metade, ou para 1939. quan- e claro, mas ella sem com

do OS preparativos tnglezes muntoaeões com a Ruesía,
e traneezee, alem dos alie- não será um factor posíüvo
mães, polacos e tchecos es- a favor do grupo acima cí-

tiverem ultimados. tado.
Antes disso, quer me pare- Restaria a Polenta que te-

cer que 08 países só mano- ria uma Importancia tmmen ...

brarão politicamente, isto é, sa não só .advínda dos seus

diplomaticamente no sentido 40 milhões de habitantes,
de attrahírem para o seu mas da sua posíçãc geogra
grupo o maior numero pos- phíea, entre 6. Russia e li

ssível de adhesões, A Fran- 'I'checo-Slovaquts.
ça, me parece bem ligada a

. Se ella ficar com o eixo

Tcheco�Slovaquia, a Russia Paris.Moscou, para o. que
e a. Potonia. se

apprOXiman-\
bastaria a França approxi·

do cada vez mais rla lngla mal·a da Tcheco Slovaquia,
terra, que se inclina rlecisi- estaria tudo :esolvido. Mas

'Ivamente para Pal'is, eviden- se ella pre!erlr o eixo Roma.
ciando que formará no. cam- Berlim, em virtl\d� da sua ve-

po frl1.ncez contra o famoso Iha inimizade com a Rusei?, e ':- _

eixo Roma-Berlim. A Ingla- não olhando para a vontade
. tbJ'ra vê ameaçada pela Ita- da Allemanha em lhe arre

Ui> no Meditenaneo a hege-l bata.r o córreó,or de Dantzig,
monia que secularmente e- então teremos para a Tche
xercia sobre aqutlle que é co-Slovaquia e para o eixo
nm9. das arterias vitaes do Paris-Moscou uma situação
Imperio britannico, Com o diUiciL Enfim a França deve
auxilio da França a Inglater- saber bem úesse empenho
ra· poderá neutralizar a força em que deve estar de aj)pfo�
q® a naBa faz rara eUmi ximar 1} Poloo�a de Praga.
nar essa hegemonia e recor �5.o está ella adeanlando
dar a herança recebIda dos dinheiro á Polooia? Isto nãfi
romanos com o famoso 1em é syruptomatico?
ma do "ma!'e nostrum",
Por outro ledo a Allema

nha,. decidida alHada da na .0 t1
lia, vê fortalecer o Bixo Ro· 1j
ma Berlim, graças ao recen

te tratado que o Conde Cía.' Do Correspondente
no celebrou com a Yugo Sht- I

via. deBoyadinowitch. VIAJANTES
Não creio que a Rumania Seguiu pnra Mafra em visita

tenha outro procedimento á filba a sra. Graciosa Pau
que· a Yugoslavia. EHa bem· leito, esposa do sr. Severino
pre foi inimiga da Russia, Pauletto, acorepllnhad,) de
de modo flue Roma conse

freu filho Aver1.:l1do.
guirá neutralizar a Rumania Acha-se nesta villa ha dias
como CODsf'guiu a Yugo Sla-

em yisita aos parentes o sr.

via: Não a fará amada di Sylvio Camprestini, PresidBn
Ruma-Berlim, mBS 10grará te da Sociedade Cooperativa
realizar ,Q neuíralisação d' Rio dos Cc:dros.
paiz. lESO já será muito, poi· FALECU<iENTOS
a liu,mania é passagem ?ú Falt:>ceu em Pemmeranos o
RUS61R

.

para a Tcheco-S�o\.� sr Angelino Bo�tolotti qUt'
qUIa que sem a Rumsma fi ' �.'

.

..' , ... . gozava real estima oestú lo
cara lso]ade da RUSS18. Iss:, calidade O seu enterrameu·
será um dUfú golpe na poll- . -' . ...

t'
.

t cioDal da Frêwt>a'l
to realIzou·se no �emHerlOl�a lU etna .

.

Y dcl N. S. do CoravHzlO.
Nao .tpnho. dUVIdas a esse NAbCIME!";TOS
respeIto, p01S venho llCl..tm.1

.

.

.

o

panhando o desenvolvimento! O lar do sr. Lf:anàr.JLon

da Rilmania de Antonesco go e senhora. el:t� de para

para comprehender que ,;:sse bens, com o naSCImento dt

estadista não seguirá pelas um lmdo g:m'oto.
pegadas de Titu�esco: A Ry . ENLACE.
mania não se allstara, aSSIm Rei1lIzou-se no dHi. 15 dto

como a Yugo_glavia em ne-, corrente o matrimonio df

nhum dos campos da futura sra, V. Elvira Santos. com f

�ontenda eur�peia. A Tcheco- sr. Guilberme Demarchi.

CIDADE
DE BLUMENAU

Politica Internacional
Europeia

. (Copyright da L B. R. para "Cidade de Blumonau")

Alfredo Ellis .Junior

AoCommercic
Communicamos por este meio, que os nóssos gerer

tes Rudolf Renat'd é OUo RenaTd Senior de. hoje €m d

ante llão poderão mais assignar !)ela n assa filial
.

de IN

DAYAL neste Estado e que já deixaram a nossa furra.
O novo gtrente será o sr, Arnaldo .ma B que pode

rá assignar pela nossa filial acima.

IndagaI, 7 .de Abril de 1937

INDUSTRIAS RENARD LTDA,
Ass, alto llenard
Director-Geral

Syndlcato Condor
Ltda.

Deu nos o prazer de sua

I ViSita.
o sr. A

..
Lu

ciO,.
Bachu

rel em Sciencias Cometer-

I cíaes, .

I Agradecemns'a visita, e

: almejamos feliz permanencía
fi esta cidade.

- Esteve hontem nesta re·

dação o sr. Rr.berto Pletz
residente em Rio Antin laR,
Saltn Grande, cujt:' visita
agradecémos,

Fallecimento

LINHA PARA O SUL

Tél'çaAeira até Buenos Ayres
Quarta-feira até Porto ftlegrt.:
Sabbado atê Buenos Ayres
idem

" idem e Chile

Trigu iibO para as aues

Fareliuhc

farelo
para o gado leiteiro

para os porcos e animais de tração.

Exija, sempre, estes productos, porém, do

Moinho Joinville, Filial
Caixa postal, 89

Blumen"lu
End. tel. SILOS

CINEMA·BUSCH
Sabbado e Domingo ás 8 horas em ponto

Um filme para a

alma brasileira!

Benjamíno Gigli
() grande tenor italiano e a

linda mor ena

KAETHE VO� NAGY

em

Ave
M

CJ:ueimado
Em casa dO df:'útistl'l Erich

Karmann ach va-se com"

aprendiz um f lho do Pror.
Kle ine de ltoupa va tom o

nomv de \X1idtt r que conta·
va 14 anuos de idhcte,

Qual ta feira o rpfi'f"Ído fh'

paz, nwxendo com gl;lzo!íoa
de onde l'esnltou umlj C'xpio
..ão levando gr.<vps q'H'imc:
du!'as e no diA imnH. àiato em

cOtlsequeocia destes veio ti

IalecH.

Quinta feira as 10 buras
da noite l'epeDtinarntnte fa-
lí'CéU em sua residf':lcia a x tüdus que a conht'ciam,
sta. EHen Laux, tuna. da viu- Seu enterr'o teve IUglll' hon
V8 A.lbertina Laux, residente tem ás 4 horas C"lf11

..

grande
a Alameda Rio BraDeI), 4.0, acompanhamentr.. , (lirigmdll'
A esti�cta que gozava de se ao ct"mi\erl{) catholico.

gl'ande estima �m nossa 80. "Cida�e fie Blumenau" en

ciedadú, tendo por isso asna via"'a fBl11tlia f:'oluctada seus
morte causado grande pe;;ar! sinceros pesame:s.

I

BENJAM1NO GlGLI - alf>,m
de (,luntal' como um I'(\uXin�IJ,
realiza um papel maglllfico,
revelando·se um fOl'midavtl
artísb.

KAETHE VON NAGY -c:Jm
Seus OH1OG de santa, emocio-

.

na e arreba1."L no desepfoluI'
de um eu ....edo encantado]' e
profundamente humano.

Entradas do costume.
Começt'lrá ás 8 horas.

Alerta gUfysada!
Domingo - ás 5 horas

Em Matinée

Mais um filme da nossa

querida

Shírley Ten1ple

Nota. Esportiva

em

A pequena
orphã

o Recreativo Brasil enfrentará
amanhã o BlulIlenauense

Poucos e!1coniros se tem
apresentado tão bem ore·

dencÍlIdos ra�a despertar in
teresse e agradar plenamen
te como o que se !pal!za
amanhã no campo da rua
das Palmeir'.ls entre o Re
creativo Brasil e o Blume
nauense.

Desde ha muito tempo es
tes d(>Ís velhos l-ivafs não
se enfrentam, sendo que, no
ultimo jogo o forie esqUa'
drão do Blumenau",nse con

quistou a victoria pElo es
corc dt' 5 x 4. No decorrer
dos tempos. por diversas ve· O Recreativo. t'mbora te
zes as directorias quizeram nha sido derrotado em Ita
í:'otrar em um accordo para :jtlby pelo largo escore de
realizarem novos encontros,' 5 x 1, apresentará amanbã.
filhS st'mpre tem falhado, por um quadro completamente

modific!ido. o qUGI já se sub·
���� mettE:ll a rigorosos treinos'
Ii Grande deposito de �J estando

.8.ssim constiluido:._
�� HARMONICAS :Jl Vah.ldlck; Dutra e Jl:HIJao
�: S/A . .M. D��CLÀPE' & FILHO :� Alba_�l: �aldema� e C:�rs��: RT'RADl<JLLA fItalial ;) teIls, üliiI'lO, AugUStO, Alh:Jlcôk

��t
'

=::.1
ro, Gene.roso e Schürmann.

: O BiumeDauense, que tam-
_: bem não deixou atraz a sua

g .:=,l equipe, preparando li cari.-

H 1 nhosamente para eSB';: grande
�: :.=:1

encontro, ficou assim cons-

f: tituiuo:

}� ,:::'1
KOfl;�i�; Butscnardt I e Flo-

;! re8; TJgl, Zengel e Wi::brr:uth;
i: HamlOnicas de luxo. Graude Jósé, Butschardt, Deggau. Al-
{:.' marca univt'rsal. Ultra elegan-

.:::1
trock e Lauro.

l teso Pe(;.am catalogos ao conceBo

l; sional'Jo excüusivo no Brasil AS PRELIMINARES

{,'.:.=. JOãO Sartorello :::1jí Linha lIfogyana (Estado de
S. Paulo:

f� S. JOÃO DA BOA VISTA �:
���t ..._·!.......··�·.:;�

UllS e outros motivos. Final.
mente amanhã veremos quaiJo melhor dos ciois e:!:quadrões·
Para ti sensacional partida

de amanhã, recomm�ndaDl<,S
ás âirectorias dos< d0is clu·
bes, para um juiz imparCial,
que, lamentavelmeote, pou
(:os temos aqui. Os nossos

f�sportist1:ts que arbitravam
um jogo imparcialmente, co'
mo Pa'.i!e Meissner e outros,
já não estão mais ém céos
blumenauenses.

OS QUADROS

Um fílm para as oreanças
de 3 a 60 annos

Entradas do Costume

Como preliminares teremos
os encontros entre os . juve
nis e segundos quadros d08�
mesmos clubes, com inicio
ás 2 horas da tarde.

pois conserva e desinfecta a sua roupa

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


