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I WilH:er·/e;r!,ul1f und loger v(m EIektro-MareriCiI <>'to r

i st�MENS .. SCHUCK.5Ri S.A.
l�-.�__� _

Von St.i',nk tentará hoje os recordas mundiaes da milha
e kilm.ustros langados

c RUZEIRO
Nioinho .ioinviHey fHiral Btumenau.

1 Caixn poetal, 09 - godo tel. SILOS

A Subida da Montan ha

HIO, 8 - o corredor allemao Von. Stnek téntar;:í
bati31' hoje na. egtl'�.éb, Río-Petropolís, 08 recordes muu

díaes de milha e kílometeo Iançadoe,

I
Heh,l;l gt':;l,lldH aucíedade pelos _l:(_��ulb.l.dos dessa im-

portante prova do popular autómobílista.

A expedição russa ao 1
Polo Norte OMS

o MELHOR E ]\,1;\ is MODER-
)\'f!iS('f)'l, 8 . .,... Os membros NIO �·.·v"':-111t;'ft'lA 1)'1<' Fnc's" c-

� H
1 '.., J._ v J...•d.\- .. _.� ,-1�, rl.�

da cül(�nflt pOLar
_

sckntll.lca DO MONDO-
,que Be ·.'IJ{�O tI'i-lUJ 0.0 �olo ". ,_, •.,_

I N!'I'tP j;{,ti0í"f>\m que lWVH1t11 -.
_

.

.

)
(lescob"rto oorrendo l'lltrf' �s I PremIO ao melhor film nacional
gdos eteruos lWHi Cc)l'l em"

.

de agua IrUI-"ntt�, Os {'Xpe\:l-
•
nIo. a .._ FOI apresentado

I er"rtHriof. oue �p. fI,,'!;n!'(1 t'm a Car.uara dos Deputadt.is um

ligaçã.Q r-�;r:írQ I.degr(�riell Cl'p, pl·Ojp.cto ID8ndaudo Instituir
I est., c;'.pibl, tambef1l irJ)'{)" um premio de 300 r-(wtOH de
\ lwa'" m s ..b('(·' U "Xl' td�C·\_:J ,reis n tnt'lbor pulieula doe-
I 118 art�iu I;Hq'l�l.:i. te g-i).'), I uhifogrn rica Or'.J.�H,;: II U

mo. 8 _. Intonna o ;:;::.�)i·
uetf;! do Mintsterto da. Fazea
da que o SP. Souza G.A.:i.'·!,
f)a.l'Urtl na proxlma 2a. ldl,�.
para os fi:��radüs Unidos.
Sobre os mouvos df'�":'l,

Sr, êeuza
'

Gosta

viagem «;\ Noite») publicou o

segutnte:
\(Embora 80 guarde a

matcr reserva em t.orno dos

(!bjectivos dessa viagem, é
natura! que com ella vise o

rnÍ1.lÍstrQ SíJUZH. Costli a solu-

'DIO 8 Renereutíu en I' cão de alguns dos mais Im
L\· ,

_

- 1. ! '

_

.
__ . ç lU •

I tes r bl 'n a �

memento Da o))iui<10 publica I p0rtan es p o" �ID:l<;; 1 J .n
<lt' deC}{il'tH;Ões do pn:sidentp. cetros que no momento pr�o
do AutomovetClub ;10 Bra- oupam o governo do Brai:n]».

si! de que as provas do Cir-
cuito da Gávea haviam 'dado movei Clnb do Brasil :esfar{1,
um detieit de quasl 200 OOn- , ncapaettado de promover
tos de re ís, O sr. Carlos nova prova si não eonssguir
Guiute depois (fllj detalhar os uma verba dos poderes pu
motivos do insucesso finrUl, I !lIicos afim de acobertar- as

v<�jro coucluíu qUI:) o Auto-! despesas.

I

ria. perfeitam�nte à estrada e

V{ logo que puderia correr'

com segurança. Se coutínuaa.
t'€ 9. chover, veucerta Stuck
t�m mais dois minutes. Em
t�)(.IQ GaBO, mesmo nc secco

pude aguentar-me bem í.�

vencer R prova.»

Von Strrck declarou o se

i,;uíok:
"Estou satisfeito com a

minha collocaçao de segua
elo logar. .Já é muita. COiS8,
para as coecíções em que
me achava. A chuva foi ()

muís I(�r{lZ adversarío que
me perseguia. e não me dei·
xava.

Quando eu aecelerava C

moior, as rouas não se tirwú
vam no chão. Quando oonse

gui passar de Pjlltucud}l, tjv�
que aoastei.ler-me e peruí
cíncoesta segundos"
AccrescentQu que. quando

ssniu da EUI'Opa, dtsseram
lhó que os suj-ameríc-mos

I não conneeíam bem Q auto
mobütsmo. entretanto, na sua

I carreira automobíllstlcu nua-

ce encontrou adversartos tao
Ieaes, nem mesma em 'l'ripo�
Ií, onde os automobürstas pri�'I'oHé. o (!� dos '?olantes braailElÍ� mam pela. genmeza.o'Q <fU,fi teve sllaJllst.:ripC;ão CQS-

suda pelo f\.utc>movol Club Quanto ti. organização juI-
'; .

� i gou-a opti.:na e eonolutu: «EIU
.9 ldr.ut., 8 segundos, t..'m

11938 espero ser muito feliz.
lu. Iugar ClIlloc:JU s;: S{tmei�(It Não ve_DCi agora e, _IDü13 d.osegutdo por AJ�an\ .Ber1e�lc. que nunca, tenho vontade de
to Lopes, �� bOJ:M e 39. rulr)U� I voltar ao Rio, para disputu!'tm,), NasCImento Junior e

I novamente a. Gaveu»Mru��. _ .

() volante Pinlacuda, OIIVi- 'l\,l'fiinada a corrIda, com
do pela imprensu. disse o: a. victoria de Pimucuda, o

seguinte: .

I
embaixador italiano, que aS-

-aVeHci Shtek numa prova. sil3tia a prova. dÍ8se: «Sinto
diaputadissima, j;Jiciad;� d�· III!} tii,O emocionado, como 8(:1

l?-alxo de ChUVH, SeJJtj.;:i.;.e COll- \ tíveSbe pUotado o carro du
lu\Dte porque o carro adlle� I vl!llce.do:r».

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



Problernas da nossa economia rural
Cobras!

OsMáos Remedias, os Remedíos Ruins sãoMais
Perigosos doque o Veneno das Cobras.

AssÍmdiSseo DrvPeter Gray, distincto medico da Australia.
De #��cartadeste illustre homem de sciencia, que recebi em New

York, .. transcrevóo seguinte:
'4 Eu sempre odiei e'continúo a odiar osMãos Remedios,annunciados

porfabricantesque não são Medícos Especialistas.
• U Saiba, meu caro.Sr. Dacio Arthenes de Ávila, queos Mãos Reme
díos.sãomuito mais perigososdo que o Veneno das Cobras!

H Por isto, eu só receito e aconselho qualquer remédio depois de
verificar durante muito tempo e examinar, com todo rigor, se n;ah_nente
elle merece a minha absoluta confiança; porque não tenho () direito de
brincar com a Sande e aVida dos meus doentes.
"Foio que fiz com o Regulador Gesteira e Ventre-LitJt'�. quando

eIles começaram a ser annunciados nos jomaes da Austrália e Nova
Zelandia: examinei-os com o maior rigor, durante alguns annos, em

minha clinicá 'narticular e tambem nos hospitaes; obtendo sempre as

mais brilhante� provas de que estes dois remedios são osmelhores, sem
duvida nenhuma, os melhores que encontrei até hoje. .

.:
"São os únicos que inspiram confiança completa e despertam omeu

sincero enthusiasmo, "

.. Aqui, em minha clinica, e nos hospítaes, receito e aconselho muito
o Regulador Gesieira e Yentre-Liore:'

* * *

Muita razão tem o Dr. Peter Gray de fallar assim.
Eu tarobem não posso perdoar que certos individuas que não. s�o

Medicas Especialistas, individuas que nunca estudaram Obstetrícia,
nem têm intellizencia bastante para comprehenderGynecologta.e ou tras
ESpecialidades diffici11imàs da Medicina, tenham a incriveI aud�cia de
fabricar. e annunciar Máos Remedias para a cura das .mais arriscadas
Moléstias das Mulheres!

O povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medico
australiano:

. .

Os Máos Remédios, os Remedios Ruins são muito mais Perigosos
do que o Veneno das Cobras.

Dado Arthenes de Avila
(Director da, Fiscalisafão da PropagantUf. ilos RemerJ,ios

iloDr.J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros.)

ners cosIas conlinue
sem iralamenlo é expôr
se a .uma doençCl grave.·
Ela denota fraquez<l
renal e deve ser com

bcitida por meio dcts
P_ILULAS DE FOSTER.

, Dores reumalicas nos

musculos. e juntas.
cansaço .. verliqens,·. falia de. animo.
irregularidades· urinmias resulkimi
frequ;mlemente de mau funciona�
meniô dos rins.
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Paulo
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Hering
Santa lã th r"1!1Ib2 lia lua

Tinias e Vernizesa Matedaes para

pinturas em geral
Tintas fnu bisnagas para ,artistas

Em J.�lto dos Indios, IDUlllC1plO de HammoDja,
vende-se a preço razoaY"ll um lote de terreno com 88

I· ..àl.queiresl dos. quaes do
...
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{
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de Pfeiffer.{1 quimíotaxía
parasitismo nos

e a causa

vegetais
(Especial pura "Cidade de Blumenau")

Por 'osé So'iero Iá�ge!o
(Engo_ ·Ag1'o. Técnico do ./.11'lrúsferio ela Agricultura)
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ções emc!tidas em unt3s ou
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George Massee, estudando lamento da maioria das mo decisivas. Esclarecem certos
fi causa do parasitismo nas Iesttas das plantas cultivadas. fenomenos que o uarasítísrn»
plantas vivas, aehou a pos- Apó�, a demonstração de vegetal mamtesta.
síbilidade de certos vegetais Pfem",r, nos anterozóides, Numa decnção de frutos
exercerem fatal atração so- da, crIptogamas e protozoa- verdes, \ eriücou MBsz.,ef', a
bre os organismos de netu- rios, _ Miyosshí, extendeu a germinação de ('SPÓWH do
reza micocedida cujosmlcéb-] noção de químiotaxta aos "Botrites Cínerea". Ajutan.Ie ,

os ípítitas cu endofitas, já o propríos fllamentos germina- se, porém, a décüÇãO� o acs

experimentaltsmo de laborato- tívos dos cogumelos, - re- do m�lico, que é
. ct�tado. llA

rio demonstrou sua Inítuencía conhecendo em varias peso proprtecades qunníotaxicas
nociva. quisas que soluções de sai8!negati:Hs, (> «Botrites One-
Massee, é de opinião que neutros amoníacals ár-ido rea» DUO se desenvolve. "A

este tenorneno resulta de ro,?lorico. P?tassa, 'nUratüs. Ir M01Ji!�a Fl'uti�e�;a.':: �a!_a�i:ouma força intra-celular, ca maiatos, e amua outras su- d?s fI uto.s. vei de L'5, e quunata
paz de prí;v.,Jcar no proto. bstaneias como extrato de XICO posítívo, sendo comum,
plasma, certa afinidade qui- carne. p�petl)nas. asparagiua á sua ��r8ção pl-!a sacar(ls�.mica, especialmente, para as e dextrina, Mio dotadas de que eX1t:tB ?OS rruios CUJa
toxinas ou enzimas, que o químiotaxtsmo positivo, auxí- msturacao ainda r�tal'da. .notavel fisiologista Pfemer, ríando até o crescimento de O suco do melão. pOS8U!
denomíâou de quimiotaxismo 'iííos de muitos cozumelos. químíotaxia positive, pata HS

das plantas cultivadas. .1::> • • conidias, co �Cel'CÓBpOI'a me.
Emquanto, os estudos no-

As soluçoes qU:fmotaxICus. l lonís- que é um parasíto
solõgíeos e a etíologia, não apresentam atraç�o e repul- deste rruto.
revelar o conhecímeato da s�o e Uíl}a especte de I'e�· Miyoshl, já havia também
quimiotaxia vegetal, que de- ça� amfotel'a� para det�rml. coustatado, que, fi deccção
termina I) parasitismo das na?as. espectes vegetais e das folhas do trigo. manilcs
baeterlaceas, tanerogamas e amm�ls.. "

tava quim�,jtaxia positi va I?t�
oogumelos, as moles tias de rv�a::.��e, aflrm� .que h�_ ex- r� .os espores do U ("",do 1..1-
Inumeras plantas permane- pertencias de químíotaxiamo nms.

cem obscuras c�mo certas I "'.� Do expcs10 se conclui que,
pragas, que f�.zem o iÍeses- fi i�Iecção s�b os S_BU3. lli,ÚS

pero da ciencla atual. .. ENfRAQueCEU-Si!!? v�I'ladl)s aspetos, 1.!<10 e, se·

Ha, comtudo, parasitos jn- AInda tem to.... ri6r MIa na? fi r,e&?ltante. de uma

dispensfiveis á vida dos ve- COtlltu. MI peito? açao qmn)lot�xjCa pC8itiv�l,
getais, e outros qrre lhes são Ue;> o poderoM toft� ql!e os organlsillo� vegeta':':,,;
extremamente prejudiciais. YJNHO CREUSOTADO 9pr8sentüm.

DbadD�eard, ,OtS. consid.etra Mo ,.__-...... j-c 1, '-D-'-'\-1" E;' I,,·SO OIS aspe OS: paraSI.OS lJi " SUl 1mB!
n -

!nocivos ou facultativos, im,;.
_

DE BLU1víEr\'AU

Ip0rta, p..;rdém, V�l'�l'íCtar. os fe- E�... ��.. Biss:��anaI'id() de, alitiOluta:.:...
nomenüs u qmIDlo 8XlU pO. CNN - _ro D uifiepen p.neH<

sltiva e negativa, dafim de se �B.I� ELiç[íp� ás qU3l'l<JR-leiras
conseguir fi eluci ação e ra-
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� I CORREIO A��C

I FECHAMENTO DAS MALAS

PARA

ISUL (Sul-bl'Rsil e RepubU-

I' cas Pllltinas) cada T�:;;RÇA
FEIRA 8S 10,00

I NORTE (Norte.B1'2Sil, ,:\,','; i·

I ca, Europa, Asiu) Cad1l. �J.c'�b-

BADO ás 10,00

Blnmenall-Enropa emi 3 dias E

maIO

Informações e PapeI-avi
IãO, l1a Agencia dos Correi

i os e CqUl o Agente da AIH
I FRANCE

Rua 15 de Novemb1'o, 8�)
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Chocolates; Pralinées,
�.......,.,.�..........�",.---.....,.....�-""'_...-

�OS,

. os melhores

Fabrica fundada em 1907

Fabricantes:

& FillloS

;. �
:'I i'"!'�' filnrtOfi &�G' "

lZt1.O c melhor retJ.ame Pari}
preferir JUV�N'.rUDE
ALEXANDRE ptml tnl.·
tiU' e embelle!6lU' em ea�
loo. Ext�tlsue ti �� {lI;j.
u. a quáda doo oaoollos.
evitando a cahirue. Fu
v�ltar � 001' naturnl 00

;;. ti.'bellos brnncwt
dando-lhea '\�r;n mocidade. Não

.......�,,;,.;-A contém eaes de
pra te -e 'U3�q6ti

cmnt> to.;âG. .

,_,.�""::
.....��.

li· O sonho de toda$ as

�

I
:fi'llulheres

� Ser bonita e predilecta

! I se realisa fazendo uso

I I-�--��
Creme

DO

�t
·

Vi ammoso

Procutol
conserva

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na � i

O
- I

TIOnl
BLUMENAU I
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Capital: 4 ..000:0'00$000
1:)óde: HIO DE JA�lURO

SliccurB�,r em Blumenau � Cti},ixa Postal N.
PAGA JUROS, E!..:t COIfrlkCOP.RE!'fTE.

ATE '1 'I. AO f1...f)INO

hDepDsHo.s Populsr-f's'? deseie
quanlitl de 2(!$í}uO até lO:OOü$ü{IO

gaz:..io jures de

'.:

Lojas p ·1----,
&--�
L_A di tal. .

��.;':;�����::':';':;'::::;�;��"'';''::'
.

De Indayal LnnnlJnton.t.u'o ;J" m.". J r.
'" �ruuti U U l aI.a l�8 l!OllSeI'V9Q�(}

e r6ghtro e fismüizagâa
De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado, fE('o

publicc que. em cumprimento a decreto n, S, de 6 de ia
neiro de 1937 !>Je procede nesta coletoria o lançamento �i:f
Taxa de serriço de consercação e melhoria. de estradas ;le
rodagem e de seruiço de 'registro e tisaalieoçtia de ociculo»
para o vigente exercício pelo que são convidados (lS con

tríbuintes da reteridu taxa a apresentarem as declaraçces
E' cr m ímmenso prazer e

I de valores, objectos. cartas, 1 exígldas pelo � rt. 15 do citado \..l-.er eto n. B. até o di'] 30

;�m 3 tavíos, fi ue registamos em casos de extra vios, de I de maio p. m!ldouro, uos termos do decreto n. S9 de 7

)S. índicíos vehernentes, li.
ue

I
deíficíeacias de e.adereços,

do c�rrente mes.
._

mimam os actos da alta reembolsos desviados atra- mcumbe essa obrigação:
f]hefia dos Correios e 'I'ele- zos, horarios, etc.' I - Aos proprletartos Iudividuais, empresas, socieda-.
graphos de Santa Catharína, A Dir_ectoria Jtegional de des ou seus pr��posto8, de vf'Í?ulos que se utilizaren, das

10 tocante ao bem servir ao j!o8fle dos necessarios íntor- estradas de rU(l(;lg�m. es�adua.is corno tais consideradas

publico.. fies, por seu orgão compe pelo. plano rodovíario ao Estado e nas quais existam

Uma das imprescindíveis tente, a Chetía do Trafego turmas permanentes .de ?oflf.;ervação.
necesstdades, de ha muito e Postal, instruirá aos srs. A· II - Aos proprtetaríos dt' terrer-os marginais âquelas
insistentemente reclamada, gentes, regularizando a exe- estrada.s, até urna. profundidade de 5 kílometros, desde

acaba de ser posta em pra cuçao dos serviços que ihe q.U.ê� S6Jiltl? elas pavimentadas com macadam, revestimento

rica, pela esclarecida com- estão atíectos e reaponsabt sillC?-.arglloso, ou ou�r� destinado á consolíríar lhe a su

prehensão do Chefe interino lísando pele não cumprimen- perfieie natura� ou eximam ti construção de obras de arte

do Trafego Postal, o desta- to de suas determinações. d� valor superror a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
cado funcciomnio sr. Martí- E assim se concretiza de somente os terrenos até uma distancia de 50 quílornetros
nho Callado Junior.

.

modo satísíaetorío para as de cada lati? ria construção pelo eixo das estradas que a

Embora estejamos ainda populações do Estado a re- ela cnnvergrrum,
num período expetímeutal, gularíaação dos serviços da Ill - \elas pessôas naturais eu juridicas,. naeíonais
de v�cmaçõ�s ete., eonse- m_ais utilíssima das Reparti- ou extr8.�)�I'h�3S, �l� a.m�Ds o� .gexos, n:�.tI,io_res de 21 �n?s"
quencia Icglca ue duas coes Publicas, Correios e que exer.rar no E.%ilü\) índustríu ou prOf113SaO, arte, QfWh}.,

grandes transtormações, co 'I'elegraphos. �u emprego, Ol� v!vaü: de seu� bens ou rendas, estando

mo sejam a Iuzão dos Cor- R O D Jse�tas as p >S80a� cujos VE'UClmeatos ou rendas forem in-

reias e Telegrapho>l. e o rea. IerlOI'eS a 2�4�.O$. annUaIS_ _

justameutu do runc�ionalismo RAUL DUTRA
� Os COD.ífwlllnt>'}s que nao apresentarem. dentro do

DubHco, vem no entaRtú gra. prazo, essns Jeclaraçõe;;, serão lançados á revelia, pelo
dativarnent{' accentuanrlo se Vindo de Florianopolis, 9,. exator, ficar,d0 sujeitos ás IDult::lS de qt:.e t.ratam as letras

dia a dia, a crganização nos ehfi-se entre nós o sr. !1aul a e b do ar·t. 31 �o decreto n' 8.

varioa sectore>t administl'8ti Dutra. que volta a assumir As declaraçoes que apresentarem fraude ou negação
vos e inmuner(>s outros be- as l'uncções de Thesoureiro sujeitam aos contribuÍotes ii multa de 20$000 a 100$000.
ueLeios que. só ba a lucrar da Agencia Pcstal TE:legra- Nesta exatoI'�a obterão 08 srs. contribuintes informes,

o publico. p!:!iea desta villa, tia qual se sobre as �h�damcoes de que tr,,:üa () presente edit.':ll.

Com a medida, ora dêter achava afastado já ha algum Ccletotia Estadu&.l de BJumen�n, 15 Je abril de 1937.

minada, UIba Ial:una a mais tempo. N SCHEEF FER - lJoletor

que se preenche e com ju-I CANTORES
FW #J"';",,,,��__......,...,,.,1'! -

iJilo das. partes interessadas. ...--.""""""",,,,,,,,,,,,,.-�_,,,,_,,,,,;ü,".,,,,,;-,,,,

0:. servJços 1\ post�es.tele.g;a- bn�e���I�e�B:.o;��:oae�d��i� j 5âa Sl!!j'\;l1... ;r��la Lmí0�··
p lC08 as - ge�Clas no lD 8-

de Blumenau os cf'n'.o"es de � ijt-�,�. i-�i) ,41'iH,��iJ 'J
-

riOI' são.. deltICientiss:mos, , _ l i

embora tendo-se em conta, IndayaI, que foram tomar ã'li�in!�� ·v;, lid�t��§H�-?!1
qlÍe os srs. Agentes encaro parte no grande CO:1cel'to vo- �L qj,I,n í",I". .. ",,',H.�·...,��.,.i,;

regados das mesmas, são na cal aU realizado em disputa ,. ,Jo$},c. dLlll)Q;''ii�'.::�'·'t};ijh;,e.la'f;�
maioria tel(3gr� phistas, Iunc- 110 grande }Jremio. A noite

çõPô. eSS:lS proprihIDtlllte te voltaram os mesmos para es- ,mmpr�n(�'l) c,;.;nl ffJf<: ,,,mt..g(nu

cbnicas e fuucci()naes como ta Villa satisl'eítíssimos, por at';; fJ�:rrI1;:/A� <":,-,2013'

� postal o é. ter�m a;cançado uma uptima
----.

Urge, porém, 'üedidas sa- clasificação, elltre seus mui- R��\l!I:r���!;li;��� gercl,
tos concorrentes que se fi- �m:ím.e;at,r. (".1-:' ç�vifro§l.

neadoras, como a que eom-
zeram ouvir. ���.>lI}u.."'çó.�,<\ f.�", ,�t®�

menta.m(ls nor serem uteis e "���'''''';:_''''n ú,. kt@{tilr'"
prúductiva;' despertanda as

Ao cümlwtente professor. ;f���;�' e:�""'�':"'t
sim o interesrEl, a coniiança

e demais compoupntes do
6'm�m��

das pl)pu1açõea furaes mui corpo v<leal oe Inu1ayal os
B('rfoWlh�

especialmente, pelos serviços
norsos parflbeíJs. fuiFl:.l!iS.

'do" CnrI'0ios. serviços esses 'llk'l<1l'fttll,

��:g�y��::1����:,��1!�: rp···�o···f···�A···�L'!�u"··C'····I:::r--O····�: �:�;
...

ta da �ivilizl1ção atravéz do .��.: I • •

.

..�j. c.%.Z!�

mais aiastado recanto da � 5 �
,-'>ElH"b.....tJ,

terra. f� Bacharel em Sciencias �S � !�n�b",�

O qUflBtional'io organizHdo;� Oommercia.es. aceita l� ; DthGIi> lM� peH.,

e que dentro em ponco QP,rá �t alumnos para o ensi- ;{ � C;Irt;'hUlZmUga, etc;.

femettido aos s1's. M�{:>r.te8 t,.! no das materias '.:.í �
1i"'.,,��w.Gao.

P t
...

b
'. I ii J!!.f';'?t�$:ti.!'I�U.IT!CO

oe �es, VIsa v tt'H' lll!üI'IIW. (: dos cursos com-

'1
Hl �. ,,�, 0/1 r.',' -,;-, .. "",'fl,'" r."... ....

.

_,

h f
-

•

I
pS ••• �. ,".,."f.:f •., •• ".·.•""

çoes so Ire a orma qllf' es· H e c' - :

I
A f,jI' r�- ;,-::ô,:{;(�OPth·Wi.OSO

t
_

l' d � m .r laes

I
ã� seDUO rNl lza ps fJ§ �(,i- r: : ';;l:�.('� -�. ,·.i!' J: ". 'í!l:',:;·,;',� :�_'!.?ó .�'r7 i'i�},tiª
viços de Reg:stro, de {Ustri.�: I{UA15Dt.:.NOVEMJ3RO,S7!}

í;l !í(:;' "u·, ·�""";",!,... &"o,,,..., �
h • _

d
:1 • ,.."! • ., til"" ,- - .• ," , .. r �l f!I {·I �"r,;

I}-

oUHJUO e C�'''Te'''p''''l'le'I''I'! ,., il1lrnoucru 'I"
..-.", !';i!i,j' ·"n·;:'

I
ri �".i'.& .....!.. t r

1 i:
'" .1 �_,i, •

i!r �
1 ... ��t· • � "�.).... .. ._.;",

da COIllerendtl. e expediçõeS, _ , , ., - :_ .. �.
,.v."�•."m'·L"--,"'''�•..".''·w_',...Iff'·''·�R•.''-• ...'<

_ � ,-,.�;..l_� �"I...�� ��_�;.x.-.-,to..:"'l.�......'""'�"'• .,..,a_·.r...l<�V'·��

DO CORRESPONDE�TE
,

(;o1fjteios e l\ele�rarj!ilos� =

n 1}.! 't

U me.W.rm.a ae

de rei fI'}l"S!ulul Uu

a;

t�estado do Dr. Nilo �al
dallha Franco, medico chefe
do Hospital de Timbó.
Attestõ que prescrevo em

minha clinica, com optimos
resultados, o preparado
"APYRETINA'\ em todos os
casos indicados.

AbS. Dr. Nilo saldanha
Franco.

.rAPYRETI�A"? - Cessa
rapidamente a doI' de cabe
ça e nevralgias e não per·
turba a. energia espec:l.fi.ca
do orgamsrno.

ó

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.. '. .·-;ln·' T !ota ,_..SPOl rv ai Chronicas sociaes
DE BLUMENA··U Uma ínícíaríva que merece louvores

CantinhP éle oooé...

CTiqud deVh'OF.. {jl;l1.smaflo ao contemplar
.

a 1:erdode_ira..

.' .

.

i, J({de,';;igualdade" e:r:l!lt(!rde {J/it2'(J aqueüe casalzmlw i01'·Em
.

seu ultimo nllll!ero dos qua�ras .espor�.vos b�ti- modo pelo sJj'lllpathico e prf'SampçúBo [onem. g1.l(1'rda. d««0 �Jbel'tadar» ?c ItIlJahy menaue ...ses p(lderla�, com
Saude Publica e a linda ']JW}'(Hia da Tua Hermann Heriuu,i.nserIU uma nota mformando um POUC!) de bo.a vontade.: Elle alto claro e 11117 fjro (;0117.0 quem carreaa umaque «após, alguns trabalhos p.U�I'Rr em el]telJdlme�!?S com I CI uz ass,1z pe;ada na alp1tieda sinuosa r.j.o Destino; e eu«.pl'eparat.orl(�s•. vae . t�nHlnd,o 'ItaJ��Y e Brusque <111m. �e clara, oabeltos quase Louros. altura mediana e olhos 1.1'vulto a imciativa dé- ergam- ,se fibarem e darern mais J reauietos C01no se estive8SC1í7, sempre, a procurar algo dezar�8e Uffi;l entidade esporti força á nova entidade qUI:: se (.ri�n�o». '

.

.

_. .

•. va que una e defenda t?dos pretende creR.r_ .' O nome ticlle, se me não engano e deriuado de )01'-Horacio de Andrade os uons element�s. que l!lte- .

Em n�H;sa cldade, realtzam- nada, Bernarda; etc.
.R'· c'a' d d Bl � ) n'ra.m o nosso meto esportivo» s.e contínuamente ]Ogt)F com Ella Ir;'; é 8 <eu! semore a «roinha das. üores»,(n 'g'l>t da I B' . para« � a e e umehau,,"' ..

-

'. "

d·d 'd'd'
. U., � .t

• ,/7

-,opyn." ...•.

Noticia. aiurta que os qua-
·,8 qua ros as Cl a es C1-

- 9riflCtpe .'Jlegro-:. ,

.:
.:. ,'1 d

.

d Bru q: . "! tã d
.

-
tadas, h�v�n�o mesmo uma

. . .D·IZEM que a' mulher é te.au .swaggi'�», traduzem C01- dr:��8 : etltr�/�al':' aO fu�u�la grande llltlmlda�e Antr� os A.nniversarios I merelal 9ue dirige, regres-íneonstantê.... Em que? sas lwda.8 para os olhos Ia- .1. ...

.

. d
. .r. .. t el ernentes daq.UI e de la. .

'sou domingo o sr. Berna tàu
. ,,".,. ..' tar.Lmili qu si intimas para Iigu ..e rn- H a uesper are-m .

,

I
- sou capaz, de .. pergun ar. mi are..s , a. .

.'

mais t'Qtbusiasmo os '0 os 51 estes qu�dros se encon- .; Passa hoje a data nata- Saller.
.

No amor -:::- talvez '. me r�s- as s=unoras.
. me. se realizarem.

J g trassem em dlsputas de cam- Iicia da srta, Dorahce Cor· - EDcontra�s�. entre IlO�,pendessem. � outras � .tlU � dizer-se que as mulheres q
. :.,.

. ...

,_. p.eonato os_ logos desperta deíro. em gozo d� .

Ierías, o sr. Aí-troa mais sínceros. dírlam são iCCOilstantes , .. Oalumaíal l Esta �mClahva .
que parte num �l rr aior enthuzíasmn e _ Ainda hoje IfIZ annos o I Iouso Balsinr, nosso prezadonuma phrase muito _cer�a: . Assi-atirnos a um desfile. To· (lOS meIOS esportivo 1t8J81!lY certam€J?-te cOIltrihujri�m pa- [ovem Osmar L. de Oliveira. i comp�nheirl) f' estudante de- Quem e que nao e m- das ellas fixavam olhos qua- rnses mere�e os Ttelh�re� ra o mlilor r�alce do !ute�{�l _ Amanhã festeja. � pr,ssa- Medlcma no .Panma .

.. constante no amor t," '. _. si humidos. dI:' eIDoçãc " ás . ?�voreó pe�a s_ua .

a a
. ma. neetas tres cldades_. A IRCl!l· gero de seu natallmo {) "l�.

Bal�le's
Atecla voltal'.s�,;a, entao, bÍlllezas que passtlvam pela lldade. e deverIa, Igualment: dafle de communJ.c.ações é Alcides Garrnzi.< para a. IIlOds: D�rla que. Ü «passar-ella» do salão, O amúr preoc?pa�. os nossos menta um factor que a�xl�l� .

enor· - Sexta feira passa ? en·
O R 1" t B. "J ".,_

vestido tie hOJe Dao serVIrá era um só. Tambem uma fi res espo{ lVOS.
_.

memente esta u�ll InICIativa. nivt:rsario da srta. ·MarIa dê-
v :CLea l�O.. rlls� �--\amanhã: e que o da \e�pera admhat;ão. Queriam tod€s Oli'

.•
Uma vez que nao seja pos- para a qual mms. uma Vez Lourdes Cal'�oso.. I mOQ er

1

no pl �:;�.�o SCibbafJ-,;:'é. h.istorla velha, quasl que v.eatidos. N.'ão récusariaill oe slvel, por enquanto, tentar chamamos a preclOsa. stteD- _ Sexta-�eii'a asslgnahl. a I DAo. 3� .�los sa'lües, d�o C1· .�'i.
.

"d' V"
'.

nto' "t
.

t
_

d ção dos srs. r t 1 d d. t r' merlC.n um é eO'(1H e J8lieesq��md' .a. l�ldaea'a:'gume. 'nhum, pois que, Jla_lo espm o: 1r:ov81lnenle a cr,'açact? "'tuma espor IS tos o passagem
u 1l. h9LaduaS& l?l:l. de �Ghit�», que "'ser:á abri-

entao, '. as vaI os s. todas elias se vestIram para 19a· oca, os srs.
.

!fec ores caes. Jo sr. dr. marIn o e OUZ<l
Ih +, do nel J B d F'-. Roup.a de.•·.· anno .. , sÓ

a. hora do 'E'sporte do «aprés- Lobo advogado residente em l·_an.ti dr'·.o· hBZZ �dHl d" dO-
'.

.

..., "d .. '. .' IOBS". a VIZFI a rI i� e e
para o anUi) . '.' ; .. .. mini» e para a «souee» e

JOlUvlHe.
It ;"b r

(O «amo» dess� alh.rmatIva ala. Os criadores mais adiantados utilizam, com es- -,- Ainda sexta-iejra passa.. .a{.�. .� .

,
_

.

t- nte e'. en.dentemente g .

. 1 d \ d t· t '!'"l-''d''' sría wfbll":' Esta nOhada de dnerso. €'5.
re lce ,

..
, ..

'

. ,
�.' peclaâ ndf', a a li, na a l., a u. • W J

-, th' c· d li
O� hOmf'ill, a. quem. talvez .

- A Voces, homen,s. -
ttabe, Ji�tiiJcta IiJha do 81'. qu.e a s'y.�pa lea �oc�,t:' a. e1'- uem'bem ess.e� senohIDé.ntos dJsse-nos Uilla dama - e que
L . ld" R.< be oHereceI a ao� �eu:s 38S0Cta-

J.lq. '. .
'. '.

.

.

d- t'
...

f A R E L O eúplJ " U

dos S.P revestIra cert me 'e
conserva(iores.,. pelo meDOS ficaria bem o a Jec IVO �qm:

A todos os anniversarian· �n •

' '. a
. Dln 'dos fatos). constante"

.

porque Voces e

tes «Cidade dd Blumenau» d� gr ...nde e mtensa alilnli;i,-
.. '

.. fi' .... moda que nos querem ver cadb
� ;> l' 't" çao.PfYlS q.uemos na

'.
.

. 'f' (rfrereóte para er:gorda dos seus D.O:-COS.

I
�e leI u.

- R�a.liza-se subb3do n08
I" ,.

d neUa é que escre· dIa de uma arma 1 •

. .• _
• ..

, nsplfa a·
.

S
.

. {IS' Sem essa qualidade perdemos Faça o mesmo, preferind0. poréml o produeto Jo Via';antes confonovell, silloes (lOS A tI-
vemos hOJe... oc�g�em

.

..

t aos seus olhos. Sem .oi
radorcs, em Rio do Sul um'. �nhor!\S. <;>8 ca!l.i.lheJr?6 q�� .fs��a�gCÊS vão procurar n3.S �c.,.inho :;01n"V""ille

.

_ Procedente de Curityba, baile á «ca.ipira» que' serií... n
...
a� n.(�.s. leHÊill. �tla� flC��ti.1 out.ras o que n.ão encontram

. onde esteve a negocios Iiga- abn.·!hant3do pelo 6-S111en.didoS�tiSlelta. S.' .. ,.e ..
e� •....•• � tão nos. amores familiares....

. \ do.s á imporLlmte ªBsa COffi- conJuncro do «Jazz �OI�r]Ca".
rao as cOI1SequenClas. _�s

.
....

.

.
.

a

_

.
_�

to(ios bem? Não. espe�amos .- Quer dIzer. . .

, . Revistas e R e I a t o ·r I o 'reSPQsta.1<!nt!amos .Dol.nve� . quere. àizel' que e IDUl-

'Dr- ddnclb' c,�m_ne�.�no. Poder·se-Ia esperar que to bém feIto darmos aVo·
b'.

_ .o auuv A, u. p �'í;jJ9as.' nov.idadespa. ra�s.s.a. as.t.a. cês. ,·ca.da. dia c�m ill3is fr.� pU dCaçOeS Apresentado aCamara pdo C��1i§��lid�deção rareh.ssem. Um capot�, quencia, cada dm com l!'alS

I ·ü"ú.uIIlUu!U1 .um, «mauteau», 1?OUCO� ma!� cari�ho, as contas das cos-
_ Recebemos o ultimo nu- sr. Prefeito lVIuuí0ipal

._

.. serIam. os sllfflclentel:i ��a. tUfelras.,.
mela àa «Revista A€rea Ccn- I

Schmelling entende que o ll-landez lJ80 tem "e]an"zalho.s para .a phase ,da h'��. dDr», que. se edita no Rio' Temos em mão o .Relato- para conservar I) ti tJul0, perdendo-o nalmagmur se-la que 80 B. P '. ���.� ����. "d' .

d 1"" d - '... "

1 t... '. .( c,o.mo.é lindo eSse • "" em pru�aganua essa lmpor- 1'10
. a. ges �o .os n. e�.ocl(�l:> prnnella u a

mavera e. '.

.... ' �
La h d ab ': tante empreza de navegação admmlSlf3tlvoS do MumciplOUOIDE'!) terIa a_s ho�ras . �as g ln a e om us �� u€rea. de Blumellau, durante o anno. Ouvido pcr um jornalista, 10 encontr!:> Bradàock-Jo('grsnde� crea9oes'd o ma�o� �: DE 1> _ Temos em mão o nr. 17 de 1936, apresentado á Camú..: a proposito da marcha da Loui�. UIDa vez que não

.

roipO.de.r l.uventl.v.o os cos u

.�� ARTHU.R LOHSE :j dG BOletim. dO. Departamento 1'a Municipal pelo sr. Prefe;'. i acç.ão que proP.lJz
c!::ltra posslvel a luctd e.nt!·e aquel-l'elfo.s dt:_ PerlS. :'. .

.

_
: ' ,H de ·Educação do Estado e que t@ Alberto Stein. I Br:::.ddock., que 6e re?usa, er. lp.. h: .� 8x-camp!:'�? a}lemão.POIS nao e ass�ro,Num rle� �. Blumsnall, lndayaI e TU1lbo

:i
eomo sempre vem TPpleto ..' j)'ental-o a drsputa ao tltuI{, �8 Crl.lCO� que J8. falaraHlfile de maneq.��ns pod�-�e í: : de materia util e instructiva. Sob�o esta Importante pu- ffiur:.dial oos pe�os pesado� lorm unamrnes e.'ll cOIlside-contemplar as "l.nhas dlÍlv- {; DIARIA7vIENTE :

.

-'- Cbegou'10f� novo f'xem' bllcaçuo e� que foram abo_r SchmeHing �ntrou em conSI' rar a pê:irtlda ganha paru (ofP,utes de um «Jumper,)
_

de t: IDA E VOLTA :1 pIar de «Brasil. Poloni3» a ,dadas queStoe,> de retevanCla deracões interessantes, acen' (,colored».ID&lha, uma blusa d� la, o f! Pal'te de Blun-:enau ás :� interessante revista da so-! para a nossa co;n�fla, flire i inando que são visivei8 e� Para alglJHs delles \) iTlau-<'ensemble» de casemU'(i ou
I �� �5 cledade POIODO - brasileira mOE, oPPOI'�ml.amente, breves Irece.iC,S do actu21

..

campeão dez fará um.. sUl'pn�hellden�um daiHeur}) em angorá, Os }: 9 horas
:� «Kosciuszko», commentarws.

do mundo QID aceithr :m'! en- dente 01'Oe81'1 se conseguirnomes endrux�l?S (endru�u'l t: de T�mbó ás 15 horas �
.

-

p.ela primeira vez re.ce- cUiltt.O com um .dos, disp� e�'itar o <ID?_k ln:ut», .�on.dli-los para o� leJgos, C?IDO O?S) $ ��.:;.:.:c.:;e: bemus um exemplar de «Ma. tantes de ca��goria a !J081- zt_ndú _a �elf>J<i :::te o ul�Jmo<hveedl', la «boutone", «man- ���� .

gazine Commercia!», que Machína e materii:ll ção que o lfJündez oceüpa «Iouod» sem a queda 1alalcontem varias secções de por ....asualidade. que todos. ESpe,rtlm.interespe para�o commel'cioe-I Piira o ex campeão el1emão Joe Loma Ira ao campeo-'
• Hgricllltura. Agradecemos. para un1 lorna Braddockdeve exciusfraruen n��o d:') lllundo., Nós sempreI

I
.

te a a0quisição ào título ás aIIírmUi1lt:s. aqUI que lhe soo1 Vende"se uma ma\:hina roo inesplicaveis facilida�es de bram �;lbl!da:fes para
.

!8S0.I alUlrA (!I ENCARREGA- tativa de pouco uso, typo .:vIax Baer çue confiado nas C? revt:s. que lhe oe.��SlOnO!lillb RuI �Ãt����'1 j Estrada de Ferro, pára im, suas pnssibiEdades. então no l:)chmelhng pod� peIfeltamen··e
,'. OflSÇOOAD- pressão sin-.ultaceade 2 pags. auge de sua c�rreira, t�.�tou.!te .:e�'l�

..
Voitlú a 'lúonta..

d�jsVOGADO DR.ACHILLESBAL- Tira 1.5e� "Jxemplares ho- o "orno se tIvesse Ol'mte sm PI esas do pugl.JSmo. Gru,STh!1:, COM ESCtlTP'fORIO llN- l'ari08 e acompanha. material deIle um collegial.
1 a�soluto não. o inferiorisou

..
NEXO A' REDACÇãO DESTE ic'ID t,rpos sufficiente pal.'b O .resultado roi ter perdido n�o desmentlU J que deHeJOfu"IAL.

um jornal completo. escandaHsaodo todos os te. dJss�í'am. Desde. o seu me

chnico8, mesmo os simples teOI'ICO �pp::n·f'?Hnemo, todos
alIeiçoados á n(;bre aite, ° cs tech,?lcoS �r[�ru;wm que ti
titulo para. um lutador em negro e um; ,u aaoI' sur;�!,eabsoluta dl;:>caúenci&., qut: a beúdente, na flbI'� c?mba.ttvacasualidade tavoreceu, col- I d� Dempsey. Anmqmllou va

locando-o á frente de um; dlOS "i:i.str0s» (la ({�obr:e arte,,·
pugHista da classe de BaE'f. I �om _ o� gol_ptS rulm!n�ilt.esSchmelling ael1a, no que.l e �.:ut- punhos �e rerro.
a!iá8, corrob(!ra a opíniãú de I A?rlU caml�bo r.apldame.nre,
varias entendíd(ls, que Brad. ata�tando lmpeci!hos Íldos
dock sô tem conservado o come insllperH veis, vencendo
cinturão symtoHco por uma os profundos preconcdtos dv
rasão muito f;imp1es: porque, raç::t dos Estados LJnidoE.
desde qt,e o conquistou, gra· Para o «estreHato)' só : i.

ças ás frontJ s da fatalidade, falta vencer- um Int1idol �. ;Oe
ainda não enfrentou nenhum '34 anuas de idade, já €lli (j •.
pugilista de verdade, No dia cadencia. A t1tl'da não é fi "" .

do pareoer do que () fizer, volturá á ?e-I mais ü!nicei!, SChmel_iÍl,gnun!bra de onde emerg;ra, bem o dIsse; bI'addock e (;
encerrando dêfinitivamente campeão da casualidade. Per
sua carreira- derá o titulo na prirr.eiJ'}1No dia 2,2 de junhO dar.se-á .luta,

---

.

Amoda
feminina

da

Amanhã - Quinta-feira - Amanhã

Um programms. Extraord_inario !.'
"

MORALISTAS VAIDOSOS - Come·ha e� .2 !al'tcs..

.... Claud ette Colbert e \Varren \1íi lllla�
EM

TnlitaçãO ela·Vida

Brasil

Com um thema fóra do commum, este mm põe deante dOEi
llüS:�OS olhos, com perfeição, O p_roblema de uma raça
•..... Um 111m que jamais esqueeerao t.' .... .

.

.
.

Entradas do Costume

Blumenau

Recreativo Assemblêa Ger.?J Extraordinaria
la. ConvocaÇao

São convidados os 51'S. Acciol]�stas desta Companhia.

'd t t s a subida honrn de' a se reunirem em Assemblea Ger:::,l Extraordinaria, no dIaDe ordem do. Rf', P:esJ eu e emo.
�., a e' do R 'Bra- 18 do rnt:z- em .curso, ás dez (lO} horas da mannã, naconvidar ,a todos os SDCln� do C. N. A��/�á a eUÉ:H� na Séde Social dest� Companhia, á Rua Minas Geraes.sIi S. C. para o baile «Ghit:l:::_ que se

.

e �� ....
�.

. ...
. íwite ce 12 corrente nos s�üoel; do Cl?o 4"a�tl,,0 Ame�lca..... geutilmentt:' cedidos pe!a sua Exma. dlrectOl'w.

.

Graílssímos pelo compaI'�cimento.. .

Blumenau, 8 de Junho de 1931
Cassio Silúeira
A.taliba. .Neves
llbiraian Leal

Co'nvite

ORDEM 00 DIA

Augmer:.to tio Cápital �ocial e approvnçãó
CO.:\3ELHO FISCAL

Blumenau,3 de junho de 1937 f
;,

Il'inen Bornhausen
Director - Presidente

() sabão'

·m;'.,,- ;

•

CI lidade
de WETZEL & CIA. �

.. JOINVlLLE �:nfaIca Registrada)

recomenda ..se para hospHaesj coUegios, etc.. Ilda sna qualidade desinfectci.ute

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


