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ELumEHAU' Sabbado 27 de Outubro de 1934 - 5. fATHARINA

o seguinte o resultado conhecid.o agora:

tolligaCio PQf Santa (atharina
Partido Liberal

.

Federal
2'1u727
2'1 ..946

Bsiadual
27a134
26.959

I D ii
BLUM:ENAU

;'.'

�serv.íço......•.. ·e...specíal da U'. J. 8" • perteítamante
.

garantído.
-';2-'a::-a ':Oidade de Blumenau", f Explicando comoLé que
r Segundo lemos numa COi', JunCClOna um systema des

I'espondeneta de Paris, enge -! ses, o Sr. Bister disse:
neíros francezer; traçar-am o! "No Iabcratorio armamos
pla.�o d_e fornecer calor'

. áSl postes, distantes um. do ou

habitações .

daqueHa capital I tro uns trinta pés •....
por meio de ondas de r�diol '..da 'I'orre Eiffel.

-

.

O poste ll�radIaf!.or.. soltou
. '. .... • � " .

"1 ondas de dOIS ou tI es metros
Na .AUe-;nan_:<a� JU lq��ClO;.{de 'comprim:errto, com :. uma

nam ln�ta,laçoelj c�lorthcas !'voUâgetu de 400 para 500.
provenientes do radto. tendo t .'

< •

dado

at.é. -:
agnra e.xcellente

s

i: II.·.·.··
No

-.

post.0 ..
:.�?:.p.:or .,l.n.: t:.I:.P.

li

resultados. .' z.etp.o.s mll I!l,;<ü eI,ltl? }nv<�cuo.:
O plano é baseado num re-: c?J�;:e:'!\1t6ratl.l�a,. ro� .eleva-

":.latopio doSr. Jacques Ríster. j da ate lllcll:udeõcencla, .

e. o

á qual declara, que apezar ! despreher::dlmento de um ca

do Ior�eciment� de calor 1101' aprecia..vel.
..

'

.

: .:

por.m.elO..do �.a.dío e.star !_:w.r I .. O SYBt.ema pOd.la
ser este!llcmqnauto na ! phase experr-

. dído para abranger uma CI-

mental, o seu exíto já esta' dade inteira, .

.
lk

TONIfiCA AS CORDAS
VOCAES 00 voSSO RADIO
Se. des.e!"m uma ret::llpção podero
sa e nrhda, Subsfifuarn as suas vaI •
vul"5 "c�ulie:s pelas P H I L Ir' S
MINIWATT

..

, e verão 6 difFerens;a
PHldPS tam valvu!as para
qualquer ty�o de recsptar.
A'

.:vend .. 'em toda apart.
.

-P·H I L I PS
,

Significa QUALIDADE

-I? H u i P S'
R A D 10
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í ..�7? j:l:" 1'!-1;��nlw� ;'Hl"tkuh- ot'l'tu de um tiDardhlJ cLi.. j;),�-

rt:s, �-59.�� nijS l�s;���dG;lr"S e do '''rolo-liptOJ1��J} e que tr·aha
di>. 013 í'VS I SC()lc�8 Iru.lici· ]lIa com dig(?er; (11� jOlnnis.
P:l!';'; ��.P.i·f.:.;�:en ln um lOi,�� de Tais ài�eo!-J silo feitus l'i,tp-
11.507 alul'''.ns m:;trjcu�afl;,s. grlll'!il,!( ..se (lulas com auxl-
(I R"!!li' d f I' I c '·ir .. e qu 'n' I i ti t' u;r'u chtp�l j"()\:o-c lctri-

to 'lt;g'a�' �� l'� c:"�p,; ;1C;8 q·\.p, flto eo ou "olho cH'ctri e�_)" c�mo
a .Instruçüü F�decem a Joi- é vulgarmente cor!llecido. p(.-

,? vl!!f'J FltJI'ia;l(,pt.hl e Lag·�s. tie Ee
-

imprirnir lapid,ímenü).:; ._,

" r{lspeetiV1.;;lll'�;íY. uma J�JOJ'ÇÜ() de D'I1icia.s e d",-(} A {r:'(jUi.·!ití'a media dos pois pode-se l'epl'oduzi- ias (c_.
3JnnnG,� U:t!lj'if�'.d:.dos Ú. �'m eonowica e rapidam'mtü co-
lHl\!:"O l]'lIl\:kh O dú ü.6nS p:t mo se Tossem a ilUi"-tfação de
I';! i;jR pilI'UeL:iin>.;;;.; �.U lD pa- um jOl'Un.l.� ou de l!lll ma·
Ta as p;�\arjtL]('" e ni1S csei.l· -g,ezine.
las mUI.l;Cir'n S é (e ;)/0 R\!DM(), FR�:.I ERí-!ESTO ;:::i"iENC,C- ��oma desm(;osT,rnção feita
ah\lr '-'0;; Tt'n't·S O"\S ti ma EHFER, D!R.ECíC:-� DO CCLLE(�iO .

!�a pouco com !"m �'o:o-l;pholie
...

,.. '1'

�.. J,.."'�� �'l d\'
'.
-:. S-I-\.)". i�NTC+.Ji:J 1\1 d 'd ri f

'

ln-"_il�,'nCla tl:tu G 10.lí_;O -

em 11 a 1'1 , um el1\leI'eçO
.

Ol
a!U!�1n0s. las rnunicipaef', A m[t C("!D- reproduzido em 15 minuiOi3
QIl<lnto t1s dAsoezo8 com fi urebensão Jel"8c Icltto, des· depois de concluHo. A voz

]Julnf,/;t7o Pl:blüiu BIumenau virtuadu ém si, R ...�rYjU ptu·fl. do "flpeukel''' foi muitu btHH
t_'Btá cilJssilic;ldo em segundo que Blunwnau fosse atat,ftí!.;) rcpro(�llzida tui qual como 6'J

lugar, ;1isppnd8ndo 57:93'3'57üO. lH.>lvs irlimigos tio seu pro- tivesi'í:' sido feit;� por um io-
O 9rjm(;�il'o lusar é occupado gre!o;so. l1ogralo.

03G3'�ffi@'ffimffie��::?t®a:sW-��2}::��tS &�f33Ww2:ESSffi$2S;ffi§3Qls§3E& ffi&:B9J

vive

-,Dumainvestigação que aca
na de levar a cabo a Dlree
ção '. Geral de Sande, em

.. Wasbi1Jgton� deprehende.se
que as pessoas que. se. {:tJo,�
servam <leIgadas ao c1.l(·gar
á ídade .madura, vivem mais,
por via de regra, qlll� as que
se tornam nutrÍ\ a '.

� Ao cbe

gal' á mria-id�'lôe", diz o 1'P

lu torto sobre o assumpto, "é
decididamente vantajoso pe
ser JIl\:llOS que o que normal ....

mente se calcula que devem
correapcnder á estatura, Mas
seja qualtur a idade, é maior
a mort n Iade eDtr� as IJE'S

soas 'gQrdas que tntre� as
delgadàs. '.

PÔl' pessoa gorda. deve en

tender" se aqueHa cujo peso
seja de -uns. 11 kilos além do
que .uOl'ruálmente- correspcn
da á suá, estatura. Está nro
vado que raes pessoas sãó as
mais propensas a adquirir
doenças cardiaeas, a appen-'
dicne; o -: círro hepaüco, a

Dephríte, a. albuminuria;. a

diabéte�;' a hernorregta cere-
. Constitue [usüíicado orgu

bral e- a !1popkxia.. E' certo JJlO para os catharínenses
que 0, cancro. causa tantas eBt,U' o Estado de SüDta C.·1-
mortes entre os magros CO� tharíua collocado em te1't.�d
IDO 'entre os gordos e os de 1.'0 lugH.C' quanto ti In:::.truçj.o
peso ehaniarlo normal, depoís no Brasll. Ess» sua posiçac)
<,ins 4� onnos; a pulmonta e de destaque deve a-a priucí
a tuberculose causam maior palmccte ás escolas partleú
mortandade entre as pEssoas
illiigras que entre as gfirda�,
e o numero de mortes resul
tantes da febre typh(lide' e a

grlppe' á quasi igual em nill-

�,�2.��frupos� . "��. Ir

r�fu;d:·'"C;:;:�l'�'ll·· ,

H S'EGUNDO TABELIÃO .)
.

t::, DE NOTAS $ l
�."

.

Escl'ltu!'US de qlluiquer .�.,

{�.' natufE:Za, contratos, ré- � ."

(:: coúhecünenfos de' rirrnas �

i �

h:::
cARTORro: EdifícIo da l.

� Prefeitura. .

�r
H RESIOENCIA: Rua Mi-' i

..
1<1r8B espa.lh.adas em numero 1 ca-;:, do anf'n de 1033,. pll!:Jli�

�: nas Gen::es. . �., c()n�ideI'a\'el em todos os I cddtls pela Din'ctO!lI\. da:

::".:A:���:';;';�"'''''''''' s�us recantos. 1 Instrução Publica ou E:jtad�),

IJ{)i' �J\dn\'lll�;� que g,iE:;ta COil1

'.l ! �-! �;'�·ll! ç iilJ ü�: '2U i �.:� 1 So ..

1�·�\1ü�} d:�dos �i�tatisticns
nCiH!� e que sli.o Pi; mnis 'r';�

contes Iorut-cidos pela Dire
ttt:ria dn Instruçã», vet.nD�

que 13:, meneu ro�su�' um
;'UUlf.!IO c{lflsirÍ'.'rnvd (.!e <:s
colas purtiuulai-cs que p"o
porcíonr.m o Ensino a C('j'Cl:l,

de 7.472 ulumnos. v,.:::mt<�
lHOS f:�n�!'etar�to CiU . .e o c..»-

tr.'" "I'Q" dos ou""": "-";"I:("'j"';"<u,J.. <v t.J..I.__ I�,:> �.-.�'L.l .. !' .... \.r. ,

contamos com �LH 11unl�.:·;-n
reüuzido de esc "las nnmí cí
paes fjn�!t� 2·�pl"(ju(L.".fn �;�·�tn�·:n-

�� ;��';�i�'�·t::�l::��t;J�.t;:;�:��'�:l�,�(: "'�����._.1.1� ... (. 1l'-IIJ :_,-:.,,�l."�'. ,J .. ;,.1i
s[t!�d�.� ti LjU{IICi:l�.) ua Ij!�J,�11-

tenção d��j, tS;_�Ldr:s prppr;:{)� ..

Jj;�.ta t�I;'e�-':l tnri�lJ:iLg{� nc,j�
exclusiva d'j L�V;:l(i. ;.,�ipli
cando-se :ÚlcHm\..'Il�'-� o porque
de HÜI) termos muitas >.'!3tO-Gymnaslo Slo..Antoni»; ir:y{itli"ü moiielcr de Ensino

A posição dú Bl!1n� r-11::!!J
dentro do' E!'ltildo n&1) t� !;;!�

nos lnvejavel. Occupa o rn'!·
meirr; lugar quanto a ]n�;

truçáo Publica, Hle8uç::ndo
este� lngur p:rr�víl:.·g[ajo çJ '\'j
fio as SU)�·:� (',oü0H18 }-\G.l' CU
l:lrf\�. l\s u}�.in:H�': I';:'tr�). f-"U-

1I�.1!-; dJ.) (iS 8CQ'U1:;:tf:S dados
l·(·];.ti'.'(>" .':0 n[;�SD municí nio:
j�15'((.'()··,·lec/�)�ref2!OS tic .:.���'};.r..'fno:
l�l�l'ri,:�!hL"eR: 152; t.�:st��dtH�r3:
;35 f� Tnun;'ejp��t:�: i 1.

..��r mutricu!» d�� t_!}�líUi:O::I
di:" fnnh()�4 t:8 sexos Ú de

Vista de Blume?1au, 'vendo-se a Escola Nova

(-0'('.VANJ.tlt
REFlNAOOI\-'>

CERE:S LTP.

tSo;NviU", C>'o>T... I

Fl7TURAM.ENTE 6t'rá pos,
sível termos jorn»ts faj;,tteH
conforme () índíca a desce-

�=ULf.,J. , DO
Rua 15 de' l',Iovembro,' 70

Blumenftu
SUGcursal em 81umenau

.'.T'ec i eloS: Brins brancos e á fantasie), zefires, riscados, xa

dreies, f�tamines, tecidos pctra tortinns, para cokhões, atoalhad()s,
oxfords, atogdões, cn�tones; tOlIs: l�akis; felpudos para roupões, gan
.gas, mesclas, tecido para. mosqmtelros,.lonas para. toldos, panamàs,

(para .camlsas esporte) e. outros t�Cldos.

..�
í

5éà2 Social: Aveniac Roàrigue5 Alv25, 303 - RIO DE JANEiRO
����
..... ,.,,,. � � t< '" , ..

.. � pr .o .. • • .. • .. •

'-"'-"'-'_____..._��

����
.., 4' "' "" � .

����

faz To�asArtefatos de' tecidos: Roupões de ·banho. car:ni-'

. sas para homens, güarrlições de mesa (toalhas � gumelam:pos\
lenços, macacões, pannos de copa) .toalhas de rosto.? tOalhas de ba-

nhe, toalhas de mesa, camisas parB operanos e�c.

�®�mm<ffim S3�t$::8EB�<ffie$

...•.... Artefatos de, ferro e de meta�s:
::M:aquinas de'�ortàr forragem, moinhos de inbÍí, arados, chapas de fogão;

••..• ,grelhas e argolas para fogão, (todo� 03 modelos), Dloendas, de CI!Da, moen·
.

das' paragarapa, bUf:iinas de. earro! Jogo.s de peG�s pera balanças, bancos de
.

jardim, carneIros hlúrauhcos, turbmas, .
etc. etc.

�. Paga juros em conta corrente até 7 '/. a. a, Recebe em

"Dep�itos Populares" deste a quantia 205000 até 10.000$000 pagan
do os juros d� 6-;' capitalisados semestralmente

Corresponoente {!m todas as praças do paiz

Endereço TeIegraphico: SULBRASIL

Codigos! "Ribeiro», «A, BC», (BENTLEVS», «MASC:OrTE, ID, f 2a. Ed" e «BORGESli

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Esta Empreza dispõe de coníortavels autc-omnibus, po
dendo offerecer aos srs, passaqeiros pleno

conforto e segurança

PROPRliETARIOS:

João ilahn, Anolpno Hass, Ine�doro
,I Ricar�o 'Jensan

Devastaçãa das matas
_ ..�����ar__�._'_

·As .. Nordeste ' ,e .sua,·

'ca.usa

Nos paízes europeus lima solado. pelas seccas terrí veis

grande preocupação dos go e calamitosas, é um exern

vernos é a oonservação das plo típico dos males produ,
poueas florestas que aín f a z idos '!'leias desvastações das

possuem. As leis ínglez is, mattas, Escreve Gondia da

allernãs, ítaliam-s e trauce- Fonseca em "r'ortugal na Hís
zas, - para citarmos sórnen- toria" que: antigamente "Ioi

,t�,as das grandes potencias o Ceará a mais Iertil capíta
. � são de um earinho e cui- aia do Brasil. Quando Pedro
dado todos' esneclaes pa ra Coelho de SOl;za chegou em

com as . uiattàs, .8oH!'endo lõG3 á serra da Ibiapaba, fi
seus íníractotes rígnt'í)sas pe- cou deslumbrado ante a ma-

'nulidades. Não cOmentes com gestosa oaysagem que des
-4HS medidas de protecção. tra- cortinou. Collíuas perdidas á

rr"tam ainda do rd.iot'i�stamen· distancia, cobertas de espes
. to das regiões ageleolas e da sas martas e rasgadas por t;.tit.uip S M f N! WA T r� creação de enormes parques eaudaes escuros que rumore
e jardins nos arredore-s das jil.Vam serpenteando. Uivos

.

c,idades. Nestes emprehendi- l.ongillquos de ferasde que
meatos l?astam sommas fabu- iadw, soberana s�rrhol' da
losas por compretl.el1dérem queHas paNlgeus, se deleu
que não serão menores os dia com armadilha e rrecha.
lucros e beneÍi<;ios que re- ArvGres copadas e altas, ver
sultariio destas obt'as. gaudo de fructos saborosos!

. Ellquallw nos paires da VentoR frios, �ortantes, quasi Significa
Europa existe esta· IH'COC1l4 giaciacs ... Terra da pro
pação, aqui. no Brasil nôta-' tnJssão, terra de sonho, - On

se uma d �vastaçã(} deslJr<1e- dulada.como o grande mar

nada e criminosa das nOf:'es� - um vetlie mar sem Hm,
tas. Não se obedece . a 'ne. � tal era {} Ceará, tal era ()

TItum methodo ou crltC'rio, NGl'desta, 'Paraíso e encanto

tomando, esta. destruição pru- do Bl'dSil."

9ürções cada'vez mais assus� "Já nos mea.dos do seculQ
,

t:idoraól_" ,.,. ; XVIII" contülua m,aJs adu:m- da� ag-UH�' das chuvas. As

,_. Vemos hoje,. enmmumente, te o. mesmo autm,;; "o Ceará liuven.; não fie for navam
�.. f:nmensas ext0l1SÕt'S de ter- rá e todo o ifol'deste. come- mais devido á raUa c!e flor!s

.

ras' ttaasÍürmad.'!s em capo- çam a resentir,se de seccas !.<1B e toda aqueIla rica e ver

Blras iíu!teis e es!eft'is. an,' eGDrmes. Os" p()rtugu€zes, dejante z'eg!ã.o começou a

.,� tes rurmadas por' matta.s [rou- rieis á sua traciicção de as ser assotllda peb{�il�amid'l.d,C'
dOSáS e verdej mtes. M:ais sola .... todos os logares por da se"'ca, desoladúrd e l.or

commUrlS ainda .:;,io 8.S der- onde passavam, á �emelhan· turante,
l'ubi'da.s:··· kil<;metl"icai>. nas ça do cavaHo d.e AftlIa, - iu- Actuulmente o Governo Fe

:mais reCÚlIlditas loca.lidades: c:endlavam kiiomeLItl"OS e ki - dBral tem que fes�rvar cen

do interior,' ieitas a eSillf} e lometros de matta's' vÍl'O"ens tenas de milhões de contos

se'fi a menor 1'ina.lidade agri- para plantar a�gQdão,.· ouro ptlra a construção de açu·
noht. . tranco! e para ctear pasta- .des e repre�lJ.s c para O re-

i'lâo se compl'chende em gcns. Modificararc. dessa ma- Ilorestamento das zc nas 00.

nosso paiz os l}i'ejuizo� que !leit'a a propl'ia uâtUl'BZa do Jestinas. K, apesar de totfas
artvem mais tardt dessa 4e· ten'euo � provocâram {) Íla- esta.s conseqGe !leias desas�

vastaçãO narb�ra e illcon� gtHo das seceas COin ades· ti.'osas, <linda não possuimos
cif'!nte, ta.nto parI:!- .as 'tt�rrag truiçã.,) das f101''esta,�''r.

..... leis especiaes que r<"g!11ari
qUe: empubt'ec-em a s>}. d�s·�' Fvt desta rna�eira que a zem as det"I'ubadas das j'll'

v3.�Ql:isam, c.:J!ll(} para. O' cH� humi�flde ctn solO' .evapoI,'GQ.· restas, impedindo a deva.sta-
.,lua"dessas regiões que .se se rapidamente, pois fáttava· 'Cão assll.stado::.-a e deGorde
tQifia .•�ada vez menos saú.� lhe .0 anteparo das .arvores. nada que se pratiea em to-

,Aé div�l-e ameno.
. .

O solo wrnou-se impermea- dO' o nossO' ·fertilíssimO' terri-
7 :,0 �o:ràeste do Brasil, a�> vel. impedindo a innttração tOf.Ío!

AMPLIFICAM

proporcionarão ao vosso receptor
um poder tal, que, vos serprehen
c:lllrÍÍl. Experimentrzm li: ouçam.
P ti H.I PS TEM VAl.VULAS

PARA QUAlQUER TYPO
DE RECEPTOR.

A' venda cr toda a parte
PHILIPS
QUALIDADE

PHll·IPS,
. '"
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Se'de em Porto Alegre

.

Capital real izado e reservas: 42J50:ooo$ooo

Desconta letras, duplica
tas e promissorias

Executa todo bancaríoserviço

Correspondentes en1

do i nterior e

todas as

exterior

caixa forte contra
e roubo

Possue
fogo

n a u g- r a d :1 em 15 de respectivamente, roupas bran- tipos e: formas; sabões, s a

Novembro 'dtt 1932, ii F,'irlJ cas, v-stimeutas para crianças Ip:le:es e .velas de ',Weizd &
Permaneute de Amostras têm e roupas impermeaveis e cami- "Cra.; faJiÍca de :5:\135\ TJ1�diciill
concorr ido en oruierueute para Sas de variados modelos. Na es, de Carles Ladenstein; arte
o maior e m:dl amp!o conhe- rnesma sula encontramos ainda hC+U3 de madeiras, brinquedos
cimento de nossas industrias. exnostos couros de auimaes, utensilhos domestícos, etc., d:l
Os succes-sos a:etL Içados por ('obras, lagartos, etc.) da. firma Leonnra Schtossmacher.projectos
esta instituição de propagttn- Alexandre Müler;L!von;us BiCia,; de construcções do constructor

da dos productos hlumeuaueu- c h a p é o s R h e i xg antz; Bleicker .

ses justificaram plenamente a a p 11 r a tos de radio em ge- No uttimo compatimento ve
s-:.a organização. São raros os rat .construidos velo sr. Alfredo 'mos OS lindos rnostruarios da

viajantes. pessõas que nos Gcssweiler, e as fabricas de cha- ftóric3. de chocolate �atumo,
visitam, priucioalmente de ou- péos «Nelsu-de Leder & Lischke, àe Max Hering; da f,lltrica de
trcs Estndns do Brasil, que dei e a de aramica, d.:: Joinville, licores Wktor Holtz; café co

xarn de visitar as dependencias Na sala seguinte os rnostru- rôa de Kersanaeh & Cia.; os

(\1 feira de Amostras. Até a arios das iudustrias de rnetaes, produetos da afamnda Fécula
data actual mais de 6.200 pes- represeuta.das pela Empr ezn ria Encano, de Loreuz &. Cia,
sôas apreciaram os lindos e Industrial Garcia, com sinos de conhecidos em tQ�O o nosso

bem organizados mostruarios bronze, bombas. ventiladores, pais e até no Exterior; a ln

qU1 expõem os productos blume cilindros de :notores, valvulas, dusíriad� laeticínios, da SQcie
llUu.enses. Os reSUltados dess 1S forjas, helic0s, e os diversos dade Cooperariva H.lUsa, em

visitas são incalculaveis pois fo- tipof: de machinas para agricul Hamollia.
r,� n numerosissimns as vendas e lores e lavradores. A firma. Nla' Na ultima estao.te desta sala

eacummendas effec'tuadJ.s, até theus �.taede!e mostra nos íabri est'lo os m�'struados dCl. fahri·

o dia de hoje. caeõ�s com folhas de ferro. ca de café Cometa, de Waiter
Um de seus resultados, mais tra'"dos, carinhos de mão t' Schmidt S. Â. e da Cia. Mayer

effiéi� fites é a propaganda de baldes. Balanças e artefactos le Boonekamp, de JoinvilIL

Biumenau. Temos ouvido rde, de aço ventos 'no mastntario Toma'se necessario notificar
rendas á nossa feira em varias da Electro Aço Urja, Observa· que numerosas foram as firmas

partes do paía. por pessôas que mos ai�da o� �rodu�tos do la· que retiraram seus mostruarios

passando apenas de passagem ,bowíorro qUlmlco Hmsch. e a para enviaI-os à Feira Iníerna

por nossa cidade, tiveralll, en - fa'xica de vinhos e licores de Ri- cional de Amo"fras, do RIo de

tretanto, lima meia hora livre chard Hinsch de Salto Weís- j1meiro e que por. isso não es

para .
visitar os mostruarios sbach.' t:wam !á na occasião do nos-

da feira. E todas eHas são u- No corunurtimellto ao lado sa visita.

oll.llimes nos elo'{tOS do muni' eshi.o HS a1mosl.as de Fredolino Finalisamos estes nossos eom

cipio, de Blu,nenau, o �rande da Si!Vfl, f';aponac.:ilis); Oram- ment.'lrks regosijando-nos im

centro industrial (' commercial lic1, (arquite'.!tos), F. Sloepke, mensall!e,ntc ,com o successo,

de ::anía Catharina. artirros funebres· fabrica. de pa- dessa mldatlva dos commer-

UÚli infinidade de firmas hlu' pelão Timbó' a:-tefactas de ma· ciantes de Blumenau cuja ideia

menau€ms€s, expõem acfualmen deira de Hüberle & Cia.; arti- da fundal,,'ão da feira Perm:men

te :iuas indUstrias na feira Per' go!' pharmaceuí!cos das pha!- te _de. �rr:0\:;tra'l, encolitrou .(). a
milnente de Amostras. Na pri- macias Cruzeiro d'J Sul, JO/:LO pmo Illlclal, franco e deCIdIdo

meira sala, á, esq uerda, encon· Medeiros: e fprmentos para pu· deste jornal. P?r is_so é gra�
iramos as industrias textis:' dins de Affonso Sandes, de a nossa satlsfaçao, ao vert

com' óptimos mostruaríus dá ' N� mesma S�i!a a;nda se ex· ficarmos os seus magníficos re

Cia. tkr'n , Com iodos os pro� põe ii fabrica de tintas, de Pau sultádo:5.
duetos de ki;;i10 tinturaria e te· lo HerÍllg, com tintao; em tubos,

-��-----.......�--...;_

celagem; a Empre'la, industrial 11 oIea, aq uarellas, tempera, telas
Oa.rcjá, igualmente COm os te- para. quadros, etc.; tallograph ia
cidos' Os m3.is yariaveis, &obre- P.radi,Curityba, C')m baldes de zin
sshindô ,se os que são usados co, banheiros, caixas para a�uas
para roupões de banhos e to· e outras amostras metallurglcas:
aHllsi 'a .firma Karstcl1 IrmãoS, No tlndar superior lHTI" outra
tambem com amostra\:l de op- sala !lOS mostra os !iltdos pro'
timos tecídos� Em outra mostru ductos da emportinte fabrica
ario 2S firmas.' E. Hoffmam� e de cordas do sr. H. Saehtleben
Frederi�o Kuchvrich eX;Jõem, & Cia., CvIT. cordas de todos os

Andreza Campos da Luz
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Meia I .•a Tecidos de
.Blurneriau •

., ..,
• Sta. Catharina

fabricação de camisas, ceroulas, roupas de banho, etc.
. ; .. ,;- ...

etc., de malha e "leias de algodão e lã

para ambos os sexos

I

-

I cão
,
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Antigo. quadro de nossa,ei-t dadei.f.os . a, ill,U,d,.. ore, s. do f,ute-! II
.

B i
U Iln e .r1. 8, Udade, o Biumenauense sou-iDOl. pesde a Sij1:L. JjJlt®�Q_i1g í! _

�� defender-se com. gal11ar ·fem
1920, teve sob a sua dl-I

fila nos nu m erosos encontros i'ec-çãõ"li'essoas de destaque Iinter-Glunicipues. Seu campo e competência que tudo fi-,
esportivo, na Sociedade dei zeram pelo club. I
Gvmnastica, é talvez o mais No momento actual é um

ref11��o de.Biumenau,. tendo- í conjuncto que impõe respei
se i:lii realizado partId as ue : to, estando apto a enrrE'ntal'
grande sensação. e enthuzias \ valentemente qUalque,.j' qU,a- qlUC!. i dro adv.ers�rio. '.. I,
integrado por elementos re 1 :�o cliché que publicuruos II

pre S 9 ntativo s de nosso soeie- . pode-se ver ele liento 8 cc IIIo j I
ft
i

, �
J

�
�

om

üníee Ie �' i t i DlO! I

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



l']C!flcIe De Hlurnnau
�==================""'-"''''�-=-==o=..._ _ J H.H..;......

·

t��':"'" +'11*. 11f�'"!�t':...�..=:"!I,:u.·>tftC!!l'='!�����PEr.,_·.� ,,_=:;:-.=""�=... =-_��.__.. _--._"7._-.. -.---c�=-c--:-c----------_.. � ...�, .. �''" , __ ,

I �
II
lij

" .�.t'.. ==.�=�\f'..:u.Q_�-=-.����....l!;1""� tl

II iq rs:� �?f:;'tl.>� �"'l �
G

r'Wi:! ;j��II1} bilt;:i I �
�, . . . , , loL nn"l:l':.ll que li vossa íelici- ,�

dado d e perrda de vossos filhos II N
é 0e:t:S depende quasí da Sau- ii
-Ie; rlesta depende, quasi e,-l� 'R' R 15 1 'lo T b o
clusivarnente, ie lhe riardes ' " .._;,tun1en2U - �"ua . oe Nevem ro Fl, 10L.
:3 em Ji;F:Zl"S, um f;-aSCO d; ;.!,� �=====���=-

�
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:1 f�1rH:ltJ I'j,:
LOlv':BRIGUEIP.-:. MIX_-1NCORA I
Não ha egual. Unis creança I

de ; 1 mezes ",(�',c:ú.h de ci'�61n-1
terL'l perdeu 54�} i.l0l111f'S :_;e 3 �
i1:_.a1!d�-jes i(:3:eIl�unb3do por i
S�O�3 f-�':���\Ü::lS jdO�l(:�S ern Il�';)�- �
r iú, ;,\Uj:iC�:)fU (!B S. f'(�nC1SCO l.
do SLl: Llh6. do Sr. Carlos J. I
i\";C'L!r�nll:H:::f.!..';; r::r�·;.f�:s��\)r.. C�d!11
!r;;r;(··'" é '-n' rl,-),� -rA,�",,_Ç'� '..:1. i
1 •. _ ... _ .....u . dl •• J _II... "-c. ! -t__IJ�....:. ._'_ 0'-1
umx V::;: em ci{;é : orn leite, )
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Os cigarrilhos
-

DANNE..

mais preferidos no Trinta annos de successo

são o melhor reclame para
preferir JUYENTUDE
��:LEXANDRE pura trn
tar e embellezar os eabel
los. Extingue fi C3.SPQ, ccs
sa fi quéda dos c,J:�1\c3,
evitando a calvície. Faz
voltar á CÔ? !J�.1tuLãl os

charutos e

MANN são os

mercado
:t

-§,,':;
�
�

B;LCS CAIBELC

J
Sedosos. abundantes

UVENTUDE
ALEXANDPE:

tNz cesser iii qaióa.
'liA dos CàÓe!OS e da=lnes
I'" \ o C ai c...,c,.C r.E:
�

AJ venda em todo parte

CARLO S l.s.

I
I

F00T.· u
Bolas TELLUS,' de jogos interuacionaes

(sem cordões)
Dâ3 LOjas Garcia e nos Arma-

Empreza Garcia'zens da

Paulo

Tintas

""",===�=====...�=!ttm��J;

;:==�=","f""'="",,,,�""""'�=�==����'=�'�-���

t
·

EllIn�;ÃutD Viscão
�.����.���-=�-===�-===��-==-�=-===-=�����

Cardas
..... ,b , passage i fOS e

Serviço diario entre

fornecedor.

Exijam

Ltda.
-- a

Tinta á cl eo (38 f!ivel':::us côr-e s), TinIu. esmalte (2H
diversas c ôres], Esmalte Extru iAS divcrse s cõre s),

Esmalte r;f3c:nli.l' (8 diversas côres), Verniz
Assoalho, Verniz Universal (plra marcineí

Verniz Copal (pena rusrc.ce ír-cs) Ve rniz J sphalte.
'Todas tintas CUi VÓ para const: ucções.
Tintas teclmiea purus para pintoree.

Recebedo res e

iUiredo C. Mi:1'E;il'a, ABtonio Hamos. ('lHo Schaeler.
Emprcz« Indusnial Garcia, Casn. l\JJoellmann S/A.)
A1':1l1" ftHb�� C\H1.r:nLi)ia 'J?I1SCH, Companhia Paul,
Herrnann \\'PQgeL Soeiedade Corperativa Hansa,
Estrada {;� Ferro 31:a. CUt!Wi'Íl:iS, Fritz Lorenz,
\X'1U} Hr-ring, Carlcs �tihro€der S A" Fritz

t�:cblnidtJ Curt v. fi;�J:1:·ilvjg' elC .

r:=

;l.---= ii"\ '" 'f

� vtv�
�

DÔRE5
REUmATirR5

'·40

Torrado dos

melhores cafés

.do Brasil
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lu Bi.3semUllurio de absoluta
indepcndenci"

Disoorrendo, impsTchlmeIi. sua historia, Para quemte.. não 80 pode justincaJ de conhece o povo de BlUIl1e
maneíra aigcma o" désm em nau torna-se ainda mais reato
bramentn do munícíuto de çado o "movimento Por Blu
Blum nau. �:A justíi'icati\'3 meuau Unido" porquanto os
do .sr, Arlatiliano Ramos, ao seus frabitautes sempre iú
decretar tal acto, fof um pou- ram ordeiros e pac iílcos, iui
co deseonexa, sem base al- mígos d:t menor' perturbaçã .

gama administrativa.
.

da ordem pubíica. Nos cli-
Po rqne se não pode com- chês que hoje estampamos

!)!ehender que se queira na- vemos, o mappa de 'Blume
cíouaüzar um terrltorío divl- nau com as retalnaçôos in
dindo-o em cinco porções, justamente feitar e a massa
como SP. a desunião trouxes- po pu]; r formulando. numa
se alguma vantagem utíl pa- passeata cívica ue pr.rpor
ra o caso em questão. Isto ÇÜeS grand ,tbilé;. o SI?U solem
se verdadeiramente, precí- ne protesto eourta o go.pecisassem os' blumeuauenses que ti feriu. Os pn;mkrBs'de serem nactonaltsados, o quo carregam pls cur ds COrri
que todos, 'pi,:�rfeítame.Jte (I letreiros "Viva o e08S'Y Br a-
sabem, é o d8 menos

Director �

ACHILES BALSINI

Redactores:
DIVEftSOS

Publica-se ás quartas- feiras
e aos aanbados

MAPPA DO MUN!C1PIO VENDO-SE AS DlVISÕES QUê

GASPAR. lNDAYAL, TIMBO' E DALBERGIA

}
�

i
! to de Blum-nau, contrarían-

.1 .do as al!cg ,ções dO$ seus

i promotores. Do Per/a a'}
. AUH�Zonas slIrginfTl prott�Rtr)��I .acerrlmos e deeinterr asados,
i mostraudo ao PUVIJ' nlume
i l1'RUeIlSe o cariidlO (� a. atten-

ção do Brasil por Blumanau.
Nos noderiamns ser taxs

dos de' tudo, menos que ·n8.')
somos braaíleiros. Na guerra

mente que os blumenauen- do Paraguay derramanios o

8�S tambem são brasileiros e nessó sangue como volunta
que esti:nam a iJO� sa q Fr�., rios. atteudeudo ao chamado
da Patrla acima de tud ,.. de honra da Pau-ia Brasilvi-
A'imprensa nra- tlelra. que ra; üzemos da vasta

'

exteu

r?presenta a opinião l!vra do ção do vale do ItajahY um

nosso paíz foi unanírne eru centro eomme rcial e indus
condemnar o espbacetameu! :tl'iai: que ltl.Z Ílwd:-t a qual-

quer outra 10c:11i da ri ,,3 do
p.ríz; contrlbuirnos annual-
m-ente para n:=.: corres esta-

ENfRAQUECEU-SE '(_
••

,
Ainda tem tosse, côr, nas

costas e no peito?
Use o pooeroso tonico

vamo CiiEOSOTAflO

duaes e fed0l?_C'S com quan
t�3S equ�pa[��veíG s.nncnte a

poucos muuicinios brnsílcircs.
Tudo isto já é uma contri

buição valiosa para fi terra
brasileira, que acompanha
mos ,!:u.ilhal'úamente no seu

progresso e deseuvoivuuento.

r���
i
�
�.�

...;

FR()TESTO CIVICO DO ,POVO BLUiViENi\UENSE CONTRA O lNJUSTIFICAVEL ESPH.!\CEL/-iMENTO
O:: SEU MUNICIPIO

elles precisam, pois estão
integrados no espírito de ci
ViSU10 e patríottsmo

.

brasilél
ros.
O decreto do sr, interven

tor federal provocou.' no po
vo desta terra uma reac

ção jamais verlfíca.ta' e:p.

do pnarm, - chím,

JUAn UI,' lilm, �ILVElRA

A nttitude de nosso povo
não foi stnao um nrotesto
vibrante "Por Blumenau Uni.
do", iuteg rado por todos os

seus legitimas valores, assim
como protestaremos no mo

m-ente preciso p'c:lo df-�n<l
Unido" contra '1S am,'élç<3

.

do separatlvlsno impl.liI'i0t'
co.

Banho

-

Emnregaho com sue-
'cesso nas anemias- e

convalescenças
TOf;ICa SOBERANO

DOS PULMã.:::s

-',�

�JLtlt� iFll L. Fill�eS��e!

End. teleç;r.: IPRESHEt. - 37 Rúa 15 Novembro 37' - Cuix'3 post:ti:!Jl 20

Especialidade!
Autos
AccessorÍoS para autos

5upplementos para autos
5erviços para autos

00 5ul

�er���� numa par�da
Àr gratÍs

.....

Aberto dia e noite

A6EOCIA SfSílnnco DE PNEUS
(�i)�ie' de ��(Cãc= Wilh�im Blaln(it

Oldsmobile Tr-oca e montagem de pneus e camaras de ar. Concerto rápido de pneus e camaras Iu
radas c deteituoses.

.Radios

�efvico de lavagem e8�brifi(acãO
LAVA.GEM cor-i um aparelhamento moderníssimo sob aíta pressão. Serviço capl'\choso e

rapido.
LUBFUPICAÇAO scíentiíica com lubrificantes de alta qualidade, por meio de machínas
de alta pressao. SystenFl. de lubrificar os chassis chamado polverisaçi'i.n.

�Eu"vi�@ de piHtura e esiofamentó
Chefe da secção: Walter Glau

Pinturas novas ii "DUCO;o, com combinaçõeH artistiCll.!'l das cores, executadas' com apparelhos
modernos e pessoal especialise.do,
Cllpas. paN. assentos e loldas sob medida. Concerto de capas, toldas e estafamento.

OffidrUi meehanics
Chefe da secção: Carlos Jensen

Concertos geraes de todos os typos e marcas de autollloveis e caminhões. Substituição de m{;

�as. Esmerilha valvulas" ajustar e revestir freios. Especialidade: ajustamento de motorf's.

Servi(o de baterfias
Chefe da secção: João rehrle

Carregaml311to, .concerto. e eontrol� 'ue jjateri:;s. Concerto dó apparelhamento electritq)' como bu
zinas, arr.ai1cos� dYt1:am()s etc. �'Alugám.-se baterias.

Ser.ice de'marcenaria
Chefe dasecção: rados Tadd ay

Madeiramêhto novo para carrossetia. Construcção e ,:oncerfo de qua.lquer f:ypo de Cai"rbsserÍa.

I

. Importação de

bateria
(�) ..

'-r--

" " Grande stock de peças para autos
--t---'

'I.

,',

Pneus e camaras de ar

Firestone

, ; .

.

.
" .. - ----<f---

.

I{eirigeradores.· eIectricos
;

.

: «Grosley»
Fog6�s

-

electricos
, 'Universal"

�ttende-se, Ô.$ ,Snrs. autornobilistfl$ com promptidão e cortezia.
'.

Minha. 'divisa é .servir&
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Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



A paSSaoa!}l do Zepp�lin
nossa cidade

QUALIDADE E PODER
Para uma recepção absolutamente
fiel e fórte, necessitam no sela

receptor de valvulas
PH I L IPS M INIWA TT.

...#f

1
I

JIl �11.;íN;!lffifHlli.: !WUUid��tt:!td

terrestre
Cnlstoria de Rflndas Estaduais
Imposto de viação

, li semestre
l. De ordem do ET. Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno puLlko, para o conhecimento de todos os in
teressados que, durante o corrente mês de outubro, em to
dos 08 dius uteis, se arrecada TIi:'Sf21 e em todas as Coleto.
rias de Rendas Estaduais do Muuicipío, o segundo semes

tre do imposto de Viação Terr •.:'�tl'(' (Carroças) relativo aa

corrente exercício. Os srs. (;OnlTi!::tdIltes que deixarem de

sanslaser O pagamento de suas ((int;'jbuÍç1jf's centro'co pra
so acima determinado, poderão rase-lo nos mêses de no

vembro e desernbro com as multas de 5 e 10 'l. resueüva-
mente.

-

Excedido estes prascs, serão extraídas as certidões de
Divida-Ativa e remitiàas ú Promotoria Publica da Comar

ca, afim de ser iniciada a cobrança executiva, de acordo
com as leis em vigor.

lrnposro eobre capital hípotecorlo
II acrneetre

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os ínte
ressados ql�e, durante o corrente mês de outubro, em tOd�)"...

j

os dias uteís, se arrecada nesta e em todas as Coletorias c �
Rendas Estaduas do Municíplo, o segundo semestre de ím-'
posto sobre Capital Hipetecarto t relativo ao segundo se- .

mestre do corrente exercício.
Os srs. contribuintes que deixarem de satislaser o pa

gamento de suas contribuições dentro do praso acima de

terminado, poderão fazel·o no mêses de novembro e de
sembro cc.m as - multas de 5 e 10 '/. respetivamente

'I'ermínando estes prasos, serão extrardas as certidões

I de Dívida-Ativa e remetidas á Prcmr.toría Publica da Co

(IDarca., afim de ser iniciada a cobrança executiva de a-

I cordo com as leis em vigor.
.

I
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 8 de ou

tubro de 1434.
Elpidio Lima.

Escrivão

AL ANAI( LAE
fundado em i844

Auuarío Comercial, Industrial, Proílssieual,
Administrativo, de Estatístíca e informações

gerais sobre todo o Brasil

Ufiànr f.O tGuia Geral do Brasil
� Ii .... '\Guia Geral do Estado de Santa Catarina

90 ANOS de publicação ininterrupta - Tiragem
32.000 Coleções

t: volume - Distrito Federal
2' «- São Paulo, Minas e Paraná
T «. - Demais Estados do Brasil

a mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catarina

I

"*

.•�

PURIF{ICAM
As vaf�ula$ 'PH I LJP S

'

eM'·
•

. NiWATT eaptamtodas as vibra
s:ões:éleetriCas d� ether, �ele(:cio

,

ríiindo-as, proporcionando-vos· u
sim,ii.rma.audiçâo. pura e d;i:a •

..

. ouçAM e COMPAREM.
, 'PIIIUPS

.

tem valvulas, llafa
llualquer tjpo de rece�tlÍr.

' ... �':Yendll em .foda ii parte

PHILlPS ,
Ó, significa positivament4

... QUALIDADE

TOM E ,M.
g a
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nagem tenha suspeitado da a'

normalidade Incrível que ocul'
tava em si mesmo.

Diante, porém, do sucedido
a esposa do «homem" que
deu á luz uma criança», pro- Os ratos são dos mais da-

meteu imediatamente a anu- ninhos anímaes que se ??
Iação do seu casamento. nhecem, e dos mais prolíri
A anulação, que aliás era �os: um casal. de" ratos mul

[a' um fáto cónsumado, já foi tiph?a-se de tal � modo que,
Vamos transcrever no nume- O enfermo, ao ingressar na tado, o dr. Arturo Guitarte, Ia- grande interesse na população determinada pelo titull'l.r do ao Iím de 5 annt?8, aprese�-

ro d.e hoje; pormenores sobre Maternidade escolhida, apresen: cultátivo de brilhante atuação. da capital do pais víainho, sen juiz por onde correu o pro-
ta_a des�endencta de 940 bí

o interessante e curioso caso do tava todos os aspectos aparentes da nação irmã considerado co- do o assunto de todas as pa- cesso na cidade de ;B. Aires. lhões �� fílhos (940.000.000·000)
·
«Olomem'J que deu ã luz auma de um homem normal, aspectos mo o sucessor do grande mes- lestras, .

O homem-mãe continua �, ao .Lln;t _de 10 anos, de

'criança na Argentina, publica- que á medida que progredia a tre dr. Lagos Garcia, mostrou- Para a prova desse interesse, d
uO quintílhões. . . . . .

.

dos em periodicos de' Buenos gestação foram evoluindo. até se igualmente reservado. Ins- basta dizer-se que tendo 05 ac<:,ma O
•.• (õo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo).

Aires e pelo «Jornal do Brasil». oar lugar a carocteristicas íemi- tado, porém, pelos jornalistas nossos colegas do «Republica
O facultatIYO que prrmeiro Oaloulos bem teitos mos-

As notas que seguem são des. ninas evidentes. o brilhante mestre, que se tem Ilustrada», daquela capital, ex-
examinou o «homem mãe» tram que existem no mundo

te ultimo jornal, em sua edição O extraordinarío do caso dedicado em toda sua existen-, posto na sna redacão as foto-
na cidade de Capílla del Se- pelos menos tantos r a t O'S

de. 20 de Julho: fez' temer aOB medicos que o cia ao estudo dos casos anor- grafias do «homem mãe», atê nhor, e que o aconsel�o� a quantos homens, sendo facU

'«Os ultirnos jornaes vindos esíudarampela vida do pací- mais, declarou que não conhe; o dia 13 do corrente, tinham
consultar alguns especialistas de se avaliarem os Imensos

d_?' BUenos Aires, capita!da vi'; ente, extremando-se por isso, cia O easo em questão rn a's destilado ; nte essas fotographi-
em Buenos �íres, assim que prejuízos que causam.

· zínha Republíea Argentina, tra- no'curso da gestaçãc.os cuidados que pelas referencia com os de: as, cerca de 15 mil pessoas.
teve conhe.CImento do ieno -

A alimentação de um rato

zem a noticia de um táto seu- que S6U estado exigia. talhes que posauia, o levavam A 1
meno, partiu para aquela ca- em cativeiro durante I ano

sacionaí, uníco no mundo ocor' Não obstante, contra todos � crer que se tratava simples- .
anu ação do caamento do pital em visita ao seu antigo ímnorta mais ou menos n�

rido naquela capital: um ho- os temores, o parto se preces- mente de um caso dos clasiíi- mãe homem" çlient�.. vaÍm' de 100$000. Só para a

rnem deu á luz uma crianca! sou com toda felicidade, produ- cados pelo professar Pende, de Um detalhe de extraordiua- Continua o Interesse da Ingraterra foi calculado um

• O ineditismo
.

desse f:Íío é zindo se, então, a segunda par- híper-genitallsrrio .. disarmonico ria projeção no sensacional a- população prejuízo mínino anual, de cer

\ auto mais notável, sabendo-se te do notável caso ao <terificar E', como se vê, uma habil contecimento, como noticiamos. O sensacional lato conti- ca de tres milhões de con-

, ue de ha muito tem sido ob- se que a criança nascida, apre- resposta, não positivada, antes é que o «homem-mãe era casa nua a despertar grande iute- tos de reis (3.000.000'000$000.)
jêto dos mais desencontrados sentava como sintomas heredi- denotando da parte' do mestre do ha 15 anos, circuntancia resse na população argeutí- Ha ainda a notar que os

comentados a possibilidade dé tarios, todas as características o desejo de não se .manifestsr, essa que constitue, sem duvi- na. Milhares de pessoas pro- ratos destroem 10 vezes mais
um homem, no qual se

.

obser- anormais que constituem o ex- por qualquer motivo, desde 1()- da, ate certo ponto, uma prova curam diariamente as reda alimentos do que necessitam
va a dualidade de sexos, po- traordinario caso do «homem go. documental da sua existencia ÇÕJS dos jornaes de Buenos para sua alimentação.
der conceber e dar á Jnz: mãe.» O interresse da população masculina, mantida durante um Aires examinando as rotugra �s dano.s qu� causam são,

Os mais reputados medicos largo p-riodo, sem que talvez fiai em exposição e pedindo pois, tormídaveís.
-de todo o mundo, têm verifica: As consequeucías do O estranho caso despertou nem mesmo o estranho perso: detalhes dó Iáto.» Cumpre fazer se uma eam-

do, aliás em rarissirnos exem- parto
.. ' punha séria e eficaz contra

.�.....
pios, a existencia dess s indi- _,���

..

�.'�.i��.��. .�...
05 ratos, país a situação é

--"I viduos: o que é certo, porém, Se bem que o nascimento da �����w��� ií� de tal natureza que se pode
e que iãmais foi admitida a criança se tenha produzido afirmar: ou o homem destróe

possibidade de
.

um individuo com toda felicidade, como dis- O ratG ou O rato termina devo
de tal natureza vir a conceber.. <:emos, os efeitos do parto se 51 POJ Ferm·ento· «C U' RA» homem, pelo menos fundo o

Pois bem, o fáto verificado fizeram sentir desde logo, de emrelação á sua fortuna.

n� Republic1 i-1.rgentina, vem mo:!? sensível, sobre o enfermo.
. A�s u ca··.r d� Ba J ! !lllr ha "CUR·A"

�"'C',
Mel'OS de combate aos

por abaixo todas as observa- Sérios transtornos o.ganicos

I
� � u

n.

çÕes cientificas, áerruir todas as produziram-lhe uma perda de ratos

l�Orias, cOlltrariartodas as a- cerca de12 quilogramas depe-' Po' de Pud I m "ASTO.RIA" '

Os meis df:'strutivos usadQ
tlrm1tivas dos mestres, desafi- so, pondo-lhe a vida em perigo.
andO todas tiS leis da nature' Acrescf' ainda que, como se

iii
.. pe!ll homem na luta contra

PAP
. os ('atos são de natureza di-

za. vinha acentuando desde o ini- ..

. EL AN I L v(:,l'sas: meios tisicos (ratoei-
Em estado de .gravidez c�o dfa g�s�ãO, as. tl'�nsforma- rllq, vis:gos e outras armadi-

çoes é'ml!lmas atingiram um

Dl
lhas), meios biologicos (micro

""",c; Em uma propriedade de um quasi completo desenvolvimen' ..
..

Vantagens bíos que lhes causam doen-

�($;1". F'igt!eirôa, sit.Jada na cida. to, tudo indicando ficar em ças), podendo-se incluir aqui
,

de de Capilla delSenhur, no sul breve perfeitamente definida a Roupa alvissima �ambem gatos, cães amêstra'
da RepubJica !\r!{entina, traba- constituição de uma mulher. A

"m,
.

Man c11as eVl'tadas
dos e outros animais: "-meios

Iháva um individuo conhecido fé os cabelos do enfermo dei- . .

)
. xaram de crescer.

qmmICos (venenos ougazes .

somente comu homem, que a- Trabalhv limpo e rapido Os meios quimicos mais

.. -...( Hás, tendo aspecto masculino Os anteced,entes do ho- M f::t empregados sãe os venenos,

.:��:e�:Z(��ni��a�:z':a'::: mem'mãe I:t · 6():���:�:�:;;�:!.:co � ���:����:'��:�:�·ç�s :;���
indivíduo sentindo-se adoenta-

Durante os 15 anos de ma-

51 m
I'a animais domesticos como

do, pró�uro· u um med('co' 'd'a;.. trimonio,
o personagem desta -

noíavel ocurrencia da vida re- U
•• , caes, aves, gatos, porcos, etc:

quela localidade. ai, foi um homem de aparencia '�.,� .
ma experlenCla o convencera

�i7B.. r_.,
Pesquiza dos. Laborato-

o facUltativo, depois de o exa- normal. pcrfeitame.nte iTltegrado " R
m·: dI' Ih r rios .aul Leite

· .nar, ec arou- e que prova- nos deveres matrimouiaís. Leva-

UIvemente sofria de
.

hidrupesia, va uma vida pacata, trabalhalldo
. Creme Ii'Brilhante'Di Dl A Secção de' Vetprinaria

a�onselhando'o, ,e1tãu, que par 1 numa propriedade rural, como dos Lab{)ratorios Raul Leite,
maior segurauça se fizesse e- dissemos. Até sofrer o misteri- A preferida GRAXA para Sapatos após uma se'ria de diversas
�affiinar por medicos da capí- oso processo de tr.ll'1sformação Dl

.
.

I
pesquizas, conseguiu prepa-

talEoi assim Que o homem-mãe por que passou, nadá faziasus .

Venda em todas "as Casas Commerciaes rão um produ�o, denominado

r·esolveu I'r a -Buenos,·...Al·rec., o
peitar a brusca mudança de EXTINTOS, o qual apresen'

u sua natureza.'
............... � � ta a grande vantagem' de sel"

�i��,;I�:l�fos �f�: taUm�end� ��;��;I!'E����:�ge"i��::: [I In�ust"l·a c� 'Im :
Ca 'CURA' S A I r�:���o���!ri���I�?���

Examinado naqueUa capitãl, mãe, um dia determinado

co-m
/

I �

Dl
estes podem ingerir 5 a 10

_)il;;por varios medicos, verifka.am meçoli a sentir francamente em '

.

IM

.

I. vpzes a do'se mortal para o
-

��tes, estupefatas, quo! Se trata· §
..

va de um caso de hermafroditis
seus costumes, maneiras e· jn� rato, sem' perigo.
diUàções uma sugestão

femini"1
'P Fica &$sim, resolvido pIe-

i�' mo, unico no mundo. Não so
na que. alia's, como mais tar-.. • Lscripforio.: ii namente �. problema tão se·

apresentava o tjnfermo as cara- de foi verificadp, tinha sua ori- rio de se ter um agente des-
cteristicas gc ambos os sexos, �e.m .numa.· �.'normalidade organi BLUMENAU R

.

IS d N b 51 T 1 h 41 truidor seguro contra os ra-

como tambem - e nisso está �

_'_.
.

.

_

...
'

ua e ovem ro - e ep one
() ddalhe mais eXíraordinario

ca sem precedentes.

&1
tos e que, acidentalmente in-

d ii Fabri'c gerido pOf outros animaes
- estava em esta o de gravi- A opinião dós médicos ..

' G: domesticos (galinhas, cães,
dez! '.

Internado numa Materni- Representantes dos jürnais do

I. Itoupava - Sec�a -- Travessa Iguassu' - Telephone 41 I' f:��s��i�') quasi não lhes

d d Prata 'têm entrevistado grande _
N T OS

a e o d d' d d'
. CaIXa Postal 17

E xT I apresenta-se
numer .... e me ICOS e 1stm - sob a forma de po' e é ra-

Diante de tão dêSCOtlCertan- tas especialidades quasi todos;

II
cilmente aceito pelos ratos,

te descoberta, foi resolvida a in porém, guardam reserva, mos- fl &IElrB· iSrB&::JEI IJ desde QUe seja dado de a-

ternação do doente numa Ma' irando se disCretos. �..'

� ���� cardo -c o m as instruções
ternida.de. E isto foi feito. Um desses dinico,s entrevis" qp ���� determinadas.

r����������

. __ ��
.

Sander's 4
O MELHOR

,i ..

••••••••••• AFFONSO SA,�NDER,
BLUMENAU

.�.�-�� ..

'LlOaae ce mumenau

-o Estranho Caso Do "Homem-Mãe"- OS ratos e os prejuilGS que
causam

Pormenores sobre a sensacional anormalidade verificada
na Argentina

. -

í
....
\

"'�

IlIf ;r

finas

HERMANN 5ANDER
- M

fabrica de chocolate, bonbons, caramelos e talas

to ISALVAREI
P�d M

- �
remIa o com edalha de Ouro, Grande Premio e Diplomas em

Floplis, São Jose' eRio de Janeiro

Porcellana, Alluminio, Armarinhos
SECCOS E MOLHADOS

Blumenau-

melhor que qualquer extrangziro
Fabricante.-:

Pauto. 237 '. Telephone N, 29

Santa (atharine '.

Caixa Postal N. 43
������
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ror

C
. · , . .1." ! - r .g.

onv.camos a crstmcta popuiaçao cesta

cidade e do interior para visitar as

noss as exposiçêes e verificar os nossos

500 Filiaes em todo o

Brasil

preços

operarios e empregados

em: Seccão
�

fLORIANOPOLI�} BtUl\IIENAU
ITA]AHV �:- JOiNVU.lLE =. NíAfRA

CANO!NHAS - lAGUNi\. t<4

T!Hf.l' � R AOVDi"tt� a

inde pendente p�ra Negocies
Grosso

em

Preços cspeciaes e descontos

vantajosos

filiai em
E··"1'1.' '"

.iU�a.

RU}l ls:DE rlOiJEMBRO NR.
-�l F'J'\f 114?$--

;j K
-o !

São

OLALGODÕES
50 marcas dillérentes
a começar de -- peça 10. mts,
Algodão superior

» forte
» Parahybanó superior
» enfestado extra

BRINS

800 padrões diít. a começar de
Brim Iístado, especial

,; escuro

» kaki cor firme
» inglez
» Caçador FJL.
» meio linho
» kakí Rock Smilar
({ branco HJ.
({ Branco especi�
« '( S, 120 (assombro puro
linho

7$000
8$000
9$000
12$500
27$000 Precos

l'

1 $2(lo
1$200
i$300
1$50(1
2$500
4$5(10
2$500
5$900
4$600
6$000

2$8000

Nova lista de preços remarcados com

grandes baixas

VoHes estampados, desde 1$200
Volle liso, em todas as cores 1$400 Linho para lençóes (2.20 Iarg.)

.

FLA::-.1ELAS superior 6$200
Lisa estampo extra, cor firme 2$200 TRICOLINES
Pelúcia superior firme 1$400 150 padrões diUer, a começar de 1$2oG

CHITÕES Listadas, padrões variados 18800
Chitões para colcha, desde 1 $200 'I'rícolínes, alta novidade 1 $500

{( para colcha, artigo especial 1 $500 « cores lisas 2�300
Chitões (Repa) a começar de 1$600 «com seda 2�::�)oo
E muitos outros por preços ex- « pi.ra vestidos lista larga 2:)'';00

cepcionaes MORINS
LINHOS 500 marcas dif., a começar de $800

Linbo em todas as cores desde 1$30G Mórím Sultana especial, peça
« Paulísta : 1$900 com 10 metros 9\')""00
« ?vlarujo 2$400 « Geisha, peça com 10 metros 11 $000
« Belga, Iegltímo 6$000" Anchieta 15$000
« Estamp, (s6 nas nossas ca- « Fidalguia, (1 m. de larg.) 18$000

sas) a começar de 1$700 Tiradentes 19$000
L-� -= -= -=� -=---------a�=-� �_����-----

RISCADOS
250 padrões'variados, a começar de $800
Xadrez muito forte 1 $000
Toile Vichy desde

.

1 $300
ZEFIRES

Cores firmes, padronagens moder-
nas e variadas, a começar de $800

CHITAS
500 padrões dmerentes em cores

Indestructiveis a começar de $800
Ohíta allemã, a começar de $900

VOILES
Grande saldo

A começar de (metro) 1$000

do seu fornecedor tecidos marca

'�OLH
os melhores e de cores flrrne.s

LEV.ANTI:\ES
Grande variedade de padrões
para liquidar por preços nun
ca vistos.

Levantiue cor firme muito larga
a começar de

CRETONE

$900

com 1,40 de largura
Cretone para casal (com 2.20)
Cretone para casal
Cretone meio linho

ATOALHADOS
Em cores, a começar de
« « (largura 1.50)
Atoalhado branco
Atoalhado branco óptimo.

SEDAS
Voile com seda, fantasia, desde 2$;800

« « ,) listado 3$600
Seda para camisas, desde 3$500
Setim fulgurante 7$500
Failet de Seda 8$000
ToU de SoU, a começar de 8$900
�eda estamp, com 1 m. de largo 2$500
Georgette Francez 8'i:ooo
ToU Setim 13$000

3$óóo
6$200
4'$90�
6$300

1$500
3$60u
3$800
4$600

COLCHAS
a começar de
Colcha de festão

« {{ « branco
« « « em. cores

Em cores para casal

5$500
8$800

1 I $000
13$000
14$500

�<"<Ó�����<"<Óm����
r TOIL· SOIL· 8·$ 9&� :

íranGezmetro ..

�
�<"<Ó�<"Ó<l*'��p,,�C"".::1ç,,;C"Ó&
$�������,,��líH,'í>3I��q:40_�!Optimo sortimento de Case-�
!

.

miras -

. p;aIIl1. Beacn :
� Preços extras �

�+1!>�����tit?�:t�l)'��W����

��"':::::J�����,��Jr:>;>��a CREPE SETIMfrancez ut[�(i em todas as cores mtr. 1Iq.1iÇi.!,'lZ
� �
'__��9)o''''l?L�''"V'��.;:tD�.��l'i>9f'i
������������������e��
�. LINHOS· i*0 maior sorttmento da praçª2
! em linhos � pera ternos :
�_f:���l#<t��fI,gt:>'ifv.l><lit�';:�e!l<>;

.

� Praça Vidal Ramos (Edificlo Olympio) - ITAJAHY
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Lfvrorío
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na

Carl

I! PrefeUura unicipai de iD;�r!!?:J��.�ome�d�.>�i 11'�Obl'eO":1 PreIeItD Muninipal
D!HiIBlenau. 'de Bi�n�nà�; no uso d,-3 SUo

I ; as atríbuições;

.•. IlefJlliie,��IDin:il_enío§ fiih:�§paC�l&do§ 'I D�\�I_etl�� O lixo das casas ou

I
-�. �.. I.. t·J,. -

-sitasé P···
. .... .Prt.ltonoladO Sob n. 258, Max Becker, pedind.D. revisão í llflLn�;lçO.8S

Si

as.
as ruas -

�a.U.,.I,de lançamento. Atenda-se na contornndaee do parecer da i Cear.á, Dl'. Blumena,u, 1;;) .de
comissão. I Novembro, Bom Retiro, ate o

-I'.· Protocolado sob n. 796, Compaubia JeDsen, pedindo I cr�zamento com a rua 7 de

.. atestar se a mesma exerceu ou não, durante o dono, de! Setembro, � Dr. Amadeu Luz,

.,' Hl33, creação de gado bovin» e suíno. Atendido. ! Alameda R!o Bra�co; Traves-
,

Protocolado sob n. 798, Heinr ich Fahrtmaun, pedindo ] sa 4 de Fevereiro, � Uru:
I ísenoüo do imposto, df' vtução. Proceda-se de acordo com 1 guay .� Becco A��ore, sera

Lo parecer da comissão de Avaliação. I recolhido em vasilhame apro
· -.

Protocolado sob D. 799; Vva., Johanna Zlmmermann, j príado e munido de tampa,
pedindo atestar si durante o ::1l10 de H.l3:3 pO!' conta pro-I que será c?locad.o em toga
pria e com fins de lucros, exerceu profissão agrícola.] res de íacíl retl�ada peJos

· Atteridído. ! encarregados da limpeza pu-
I

., Pl:ntoc�Iado 5?b n. 800, Frerteric.v Kretzscbmar, reque-] blic�; , .. 'TI" _ M , .... t •

IrenrIo isoncao de Imposto para uma testa teatral e baíle.] Art. 2 . Não sera yermnlGJ.

,I Corno requer. i a colocação do vasilhame .de
r�"""'"=>,.,.�---;,, =--�-=-==-��"".;". llixo nas calçadas, paSSeI0S

I

•

. W � n
; ou ruas.

.

.-

�1l1'�il.l'r�:1",�·{'!I1i11 I'iiW'O�9�rl'e'
�"'S'�I'% "f,O·�'�"'rl'il

Art. 3': Os residnos de Ia-

��
.. ·��º;jrl�.����.m.�� mn ��n tw.:."".v.�.�1'J f �:'.'�}� bricas e oticíuas re.Btos de

�h�n!í�m��t\)}({g ri ylU � !IlHkh�3 g '�3�U r�rragens de codheiras e es-

f tabu}?�. p��has _etc., ,_que a-

� 1=�=:�ç�':=r�I3®E':�M�lml"
........"';,0""

':
.... "'"

�;","""",";i+""""I� I �����c�����c������f��:� :��
! �l.-.!tI �

'4,
� & "" 11 � j lhos; etc:, de a.rvo�t:s, e�?

l Jt4 � J. c
I dos jardins e quintaís parn-

1
Jl O n N VI I L Il.. !j:" II clllar�s não s8roã? conside.fu,

i
.-

11 dO.S Iíxo para e.Ie.Ito da lhn-
· i peza pela Preíeíuira, (;l de-

DE STEARiNA VELINHAS P1\ RA NATAL ;1 verão ser removidos pelos
.

respetivos interessados.

SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE" Art. 4' O presente decreto
entrará em vigor vinte (20}
dias após a sua publicação.
Art. 5' A ínobservancía do'

AR'J.lIGOS DE iA. QUALIDADE estatuido neste decreto, su

jeita os infratores a dez mil
�� ��reis (10$000) de multa '?leva

fi 1 da ao dobro em casa de re-

Representantes em Bluraenau : i Incídencía.
'! Art. 6. Revogam-se as dísposí

& Í� E I T Z lê L. 'I ções
em contrario.

- Prereít ura Municipal de

Blumenau, em 20 Outubro de

RUA QUINZE! 28 PllONE. 28 � !1934ioãO Gomes da Nóbrega
''''''''''''''''''''=''''=7'=''''''''_� m'=-""""=",",, - � "" ,�""Q'="""""'''''V''''' Prefeito

e

Capital 5..,000:000$000
Deposito no Thesoaro -- 50ç:oooSooo
Fundado e

..rn 1904

S�guros ,
conira _

·FOGO
TRANSPORTES (.

MAHITIMOS
FERROVIARIOS
RODOVIARIOS

.-

AMtomoveis

ArJDEflTE5 (DO TR.Af:ÜLHO
..

- PESSOAES

Respo9'Gsabã�Ddade Ch.Q�fi
:;[

AGENTE GERAL: J O ã O G O n ç a I. v e s

Rua .f'elippe Schmidt n. 9 FLOR!ANOPOLIS
�--�--��-=---

Blumenau; Alo ��rto Sltein

c,t;J
lÍ',,.,)
���'1 . ..J_.
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