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Será eleito.o sr. Marió Chermont
..

Belém, 5 - O sr, l\fari{) Chermont. chefe do Partido
Liberàl; será eleito governador do EStado por 16 votos. O
��tuar l�ttrventor do Estado sr. major Magalhães Barata
f,OI eonsiderado derrotado.

c�r�vissima a situação do Pará

Toklo, 5 _:_ Notíclas
coníírmadas declai-aru
já estão adeantadas as €01)

vereações entr-e os governos

Pereceram afogados os

maiores mergulhadores
"

australianos

I .

Peças fORD e Chevrolet
foi OBstados Unidos!Naufrag'io ·na cõsta .IIá

fará um accordo I Australia
com o Japão? Importação directa �as melhores fabricas

, .

da América do Norte'
�� -.�.'.-' =:

CASA HERV\VIG, Rua l� de
- Novembro 127 -

BLUMENAUI
..

,

o Major: Barata só entregará o governo á força!

Paris, 5 -- Na reunião a

manhã do j.1inisterio o sr.

Pierre Laval, Mínistro dos Ex
trangeiros, sbordar.á as ,li
nbas geraes das politica Iran
ceza a ser defendida na reu

nião que realizará entre o

sr, Benito Mussollni, John Si'
mon, Tratará Igualmente rtnH
objectivos de sua. 'proxi fi �

viagem a Moseow.
As linhas geraes da pcliti

ca franceza são, collabora
ção franeo-d..nglo-ítalíano; me'
dldasmllítaeesa serem toma
das devido a reoganízação
militar da Allemanha e orga:
uísação da assístencia mutua
oriental, com o tratado tran
co.sovíetícó.

Estação de radio

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



Prefeitura MuuicipaIR:---Mop.tab-·o�-·".-_m-.-
.

de Blumenau ���':��4�
1" - o Sangue 1iinpo. daful..
�B e oom �Iltar geral

2". - Desappa:recinrento de
esprnh&t::r. EczemaS', E:ru�es
Flll1:ln�Il'IO'Si. Coceiras, F�ridaá
111"a:Yas� Bôba. etc.

3- - De;;;apj}�recimento eem
preto de .REElflVIATISMO dês
res IlOS essea e, dôres v.Ú: ea
beça,

4- :- DeSappareehnentv di�S
manifestações

.

2yphiliticas e
de todos OS . ineommoot;)8 de
frmdo s)"vhilitieo_
.

5' -:- O
.

npva.relli�. gastro
m"testinal p�r1'eit�, p o i S {I
"'ELIXIR 9-14,. não ata� Q es

to-mago e não contém iednreto,
•

g' e U1OO0 depurativo que
tem aUe8tad"s dos Hosp-Haes
de especialistas de-s Olaoa �
da Euspepsie. sypnüiiiea.

A flidade t[e I.elpzig eefe- to de Dllul·!Ca de caliUnÍ- O
bra, êe H, a 24 de ';hmhu CCll�nl!tDJ'i� i�el-ej.nãad.
pTo.ximo� cera uma 81."11a de. com um {;:\7ilc:erlD pela. 01'

execnyões de obras d� Ba�b; ehema, 110 wz:. 17 ellla mll

o� 250 annos de 1I8scímeni«) sãea de C5BliU'O n'� dia �8 e

d9 gt�1"if}so ganio da mlulie�
t
(10m um. C<ftIH!elt-o de crriã0

aUema. O progrsn..ma ilO�H pele Pr.oj. llõ�ei'. no "Ua 2L
festejoi; de Bach abre

cDmlNO
dia 2S dt.· Jia:oho IDr� t\,i"

missa �IHl11gurfll :ElU eg:r6ja Ilhe&o de m<f:nm'6� de >côro
ue- S. NIcolau. em 16 de Ju-. c:a:ntarã sUl praça�Am MaJ'kã".
nho? seguíndc-se, no me:mm. Prcmette 8f"1' Íifmbem mu�w

. dia. a execnçãu da ·'Pülxãni int('i'{\g2rante a eXtCt:'U�ãtl' ü·ijo·
de S. l\lathe'l5)1� na egreja �Id � "piant) te:mpt;rad{l/' u·� il.aen
s_ Thomaz; no dia 11 uma �m elavic(iidiv. por R. Ú_Fi1:z
eersmemoração na egreja de D� !'uilltIJ:JV da �E!fga. Bu-lsta,
S. Joao (onde se- acha o tu- em .i9 � �O de aiSn-1H1 •

ID;iln de Bach}; I/O dia 19 a No dia da :hHillIgunçãQ dos
nusss fwleIDne�!la egr-eja de- !f>stiYae� será aberta �;{} PIi:
S. Th(lma1:; no tHa 22 a exe- bILco a "Exposição de Baea"
euçãe da "Paíxão de S. Joãf)'� no yaia�et� di'. G9.hn:R; o ob
na mesma egreja. Em 23. de f jeetiYº di> cm'Ío.s� �e]'�am�.n.Junho ha mísea, 0, á lwite.ié �vidE:2lcifi:r es l'�Ial�iMl8
uma cantam dirigida pejo que Jwm't: f"ntre o gl'a_ud�
P1'{JIefisor Stl'anbe; nO' -dia 24 musico t' Leip:Qg. R cidade
executa-se "a arte da fUgA", onde eUe llchlfH! i'OillO can

adal'lada por G:rãsser e diYi· tm; -H1"-:se-ba alI! gumde
gida pVY Hans We,is!'bach, numero de relíquias deixa

.

Na egr<>'la de S_ Nicolau, dils P{ll" �ne, �t) "'Alh:s "l'bea
haverá, lW dia 20. c(:n�\I3r�o ter" 8t'rã i'f_prueIltad:t p'e-Ia
de {lrgão. A liI.ala fie COl1,mrl'· primeira vez, no tUa 17 de
tQS "Ge:nawll.u:m5J• iIlangur�uã Junho, n peça "Dei Thgmas-.-
os seus tesUvses {lIn homeM knnt{JrT>� de Sche:dng_

.

nagem a Bach no dia 18 Durante ()s testivnes have
�om um concerte de . musica rã um cODgress6 celebrado
de t:lImara dírjgida :çor Ed- pela Nova Sociedade de

Vi.in Fjs�bel'. SeJ!uc-li;e-lhe no Bach. Os cOIlgressistas vão
um 21 um grande cúnCtl"rte depoís em visíta ás cidades
sob a direcç&.o do Proiessor- de Rõiba, Stõrmthal e Wech

. Abpndrolh, e n{) dia 23, IDU- meIbufil, onue se ficham a}-

ISiCR.
de cümara 1irigida pelo gnus o�rgâos nos q'uses Bach

A· ... fir"1lo"
..T., UnA-i Pl'oJes801' Straube. cantor da compv!Z � executou as suas

••• 6Sl11l CUj U seu Jomco _'Uerve.r:e-: .

d S Thv- 'egri':}3. e • OIDaz; no pl'oducções divinas.
Sua invenção é excelilente! � � . dIa 24 haverá )lOVO concer· .

M05 ouça, num dia quente 01 �
Quando está forte o verGO, \'.

.

'ir.i.O :�

I
.

' .

O refrBir:ó aconselhado �� --

,I u:::;::=�::�.. ".,,;.

�� ...CAES·-SCllERLOCKS
I (Serviço especial da U. J. B., para "Cidade de Blumenau")

_.o. R�gulador_ Vieira. .

'
--------- f

íli:,;�:r�=E::t:;:á. ! 10re'feitur·a·: Mo· n'�c·pal li '0·'1- "11�u;��'.!��;:�f:�J::c��:'�;::Z��!!����r!ri:�
' ....

_ Regt1lari8a.a�•.
··

i I II ,. i I I f' A nmt1��tln '"llelectiyes". São

Sh€flÚCkSlpelU
lei. A criminalidade er�

,C.orla as grande,s lleroori'hu:': !.
ii· . - u II

�ih�gÜI�e-
grande yuJôr que Dlld.a Vieuna

diil1inU.iU.
decisivamen-

·

.

gIl}S. Combateas FlorcsBran- �
'ficam a dever ao� seus brl- te graças .ti. estes valentee

C.!i;B; Ev:íta o Rheumaüsffio·e � lhantes HcoH(�gas' de gravata servidores que, uliás igno-
>os.,tj1morres na idade c:ritica.

J D I t
li R *t·D 1 • n

.

'

E'podercso calmante e RegU�
'.ua· anCf; e (la ecel a e espesa reJabvo ao e co �l1'I�tw. J!aill os proprios actos de

. 'la<)I)Y; Nos Partos, evita dores JI·l·e"S . (le fevel"',1lI· ro. d·e '193;:;.
EHCt; vrV<:Dl em YNdadei oravura por não lerem jor-

·

�emQITh�f.ias e quasi nuUí.; COMBATE AS t-101.EsliAS _{ � J TOS palacete� e recebem um naes ••.

..
flca QS accídentes de morte, DO UTERO

.

t t
.

1 S' d
.

q!le, sã.o de 1 pnr 'cento. Mc- . E 0,VA,R, 105 Receita orçamentaria
1'a o espt'CIa pOl' par·te da 1 pe�ar a mo a, terenws

· mnas de 13 á 1& annQS todas
policia viemH'ilse. Só são �e asslsLü' um phennmenh

d�v0m usar a l?LUXO-SEDATI- ] - Renda Trjbutaria a�ceHüs O� tmimat's de grau- mteressante .a demissão de

· N;\.,' que se vende em todo·

I Impost.O de Ülilustriu. e profissões 125.000 d� porte, visto qu...: os peki- agent�s e a sua !3Ub8tituição
'o, .:B�asil. Réceitada por 10.QUO IdeID 'de >:,7�iculos e placas 51'.567.500 nezps, os de Bruxellas e ou- por cat's�sherlocks. Alem de
IUedl(.JS. FLUXO-SEDATINA

�

I;ncontra-se em tod'l � t>L,-,�j i:! Idem de gado ablitido 2:35Uíoo ' tios não impõe res_pei�o; St,/'Ptn _

auxiliares grat�itos,

. I ___..,_,___;�
.

ll!-e�oçãO de lixo 48.(toO - Após 8 mezes de treino
eLes sao de uma lealdade ri

___

t.;
_ ���IBmvlu:r;.. lentos.

411.040 eUes passam a receber as prova de fogo .

--�-- �_..;.__ :

'e
·

PI

f' b :�ITaxa de expediente 105.000 primeiras llcçõea dos mes- DICK

�. . �IVl}ll .

Uilf.l f-à �5 Licenças .diversas Ç65.o00 tres, que sã& dotados de

$� DilUIU jiy ü

�jl·
Rendas dn7ersas. ,,-; i _198.500 55:771.540 grande paciencia e ue DItas

}: -�<a(-: .2 . Renda PilIT4mon.ul � qUt>ii,d�,o(les petl::.igegicas. Cad.a pnll'a annnnpio' nro
}� SERVIÇOS DE PRIMEI- � Venda do patrimonio de Massar mduba 178.400 I um úelles tem {) seu nome!

tiA u. �jbl l'
..

�� HA ORDEM �i Alugueis· de proprios municipais 20.000 198.4uo;UO 1'egistro. com ,?S actos dei '�t· . ·f lI,.

�� Na Rua 15 de Nuvem-

:1
3 - Renda Eventual j coragem que _;_Jraücou, ete.. CUJe flô a oUla

�r bro N', 20 - N&. Casa � Multas pOf' jnfj>ação !35.ooo I
'

t� d:o Otto Blohm. � Idt-m por móra de pagamento 178.125 SUbvençJ.{I as escolas;nuo mUllicipaís 500.000
-

2:338.�O
� J� A tratar com··

..

i� Cobrança da divida ativa _1 :467.3?O 1 :780.425
r.

4 - ?igiene e Assislencia t'ublicas' .

11 <:
. A. LUBOW:j 4 • Renda com aplieaçãoespecial li enc!montos .do. medICO Illuuicipàl Soo.oco

.

����'':':':'� Renda extraordinaria do Hospital Hospital mumclpal " 3:202.350
.

.... 'Municipal 815.000 Soccorros publicos· .'
.

199.700

....1
Morarão do Sy,ndicato Saldo do mês anterior 58:565.365 EuterrameJlto de indigente 58.000

.--=1'8 . Condor Lida. 2b;5ó2,850 5 - AgricuH:Ira e PtrCwlI'ia
•

.. 81:128.215 Combate ás f'pizootias de gado .

la p(irtir de 1', de ...'"\blil Despeza orçamentaria 6 - Despesas POliciais e ,Judiciais
de 1935 1 - AdmInistração e fiscalisaçll:o Ispetoria de veiculos 400.000

Subsidio do Prefeito: Vencímr;ntos do carcereiro 15(>.000

Para o Nort� i·
. .

Gratificação 80 Secretario que res- 7 _. Despezas Gtrais
.

DIAS: 2a. feira _" .4a, fe�a (Con'
ponde pelo expediente· 100.000 El1,mÍnnç!!.o publica

.

200_000

dor-Lruthansa Zeppelin).· .. Hepresentaçãu ao mesmo 150,000 Jerdim publico 100.000

HOifAS: _Nlls age:ncías 9 1/2 e no Secretario Geral 500.000 8 - Ob"'''s
CorreIO ate as 10. ... Contador 500.000

.. u, PUblicas

Registrados sómente no Correíoaté Tesoureiro 500.000
Conservação e conetrucções 16:224.970

as :3 1/2.
Para �'SuI ..

..

Escriturario 400.000 I
Compra de materiais 6:631-:-)00

. DIAS: 3a. fGira E;l quinta-feira. Almoxal'ife' Soo.oco.·
9 - SE'guros

. HORAS: Nas agencias até as 9 1/2 Encarregado da Estatística e Arquivo 125"000
oe Oper81'10S 4:707.000

e TIQ Correio até as 10. ....• . Porteiro continuo
.

200.000
de proprios municipais 202,300

...�.....�;...;......;';_......_....;.""';�";';"_
.•. Registrados só ]]0 Correios áté Datilogra ',.. ..

. 150.000 ! O - Auxilios Diversos
ás;o�Ã: Ns qUart�.f��S �cceita:- Intendente de Rio do Testo

.

·300.000 Subvenção ao Radio Club de

se correspondencias para a Europa Inteudente de Massaranduba 300.000 Blumcuau

e ás terça-feiras para' o Sul até Auxiliar tecllico de Secção de Idem a Feira Permanente de

g A '-t -\16 '_
I:J>'

'

:1
Buenos Ayres. Obras Ptibiicas 4'00,000 Amostras 100.QOO

i U O"Ylaça:e ta]uhy Lida, �
.

..

Gratificação ao Eogeneiro Municipal foo

..
()OO 11 -'- Eventuais

:. .:_ BLUMÉNA:U � :
.' . Fiscal Geral 300.000 Despezas imprevistas' -

.

Segurança - Cónforto . � Prefeitura M.üni�ipaIIF!SCal Al!xi.I!Sr .250.000
:', Rapidez -,'

-

l�
. ...

� . FIscal DIstrital 200.000 Balanço de Contas

l- Linha diana em-It.ai�hye Btn. ; de Blunienau :'. Diarias e transporte_H dos Iuncionarios.158�9()o
: menau-Contracta-se q�alqllel" :

.

'. Materiais de expedIente .1.90.8.00 Conf0re
•

�'�"�:f�g.eIP- 6XL1'aordiJlarid..•�sahi{lt(.:I'
' .

Publicações e telegramas 242.800 Ilerc!lio Wagner Walter Pllf!tl:e.�f
. '

.. ,:1lf.t�:ltalahy .
ás 13 1/2 h9I·asj::·:. _.. �. _Rectificação· Alugueis para inte�denci!! 60.000 5'42"" kOO Escriturario interino

Alfredo [(ae:·lner

...• �':Ei\*ac��mento nesta ciCl,llill3! :.
'

-

.. 2 _ Divida Passiva
.' . (.v.

. COllt��4r�terjno Tesoureiro

t�:· "";fr·��e���1l�ét���12t2·;�>:'R 2.2N� 3�1�:::Fevt:;����t�� .2i Divida flutuante
3 .,InsÚução Pnblica

2:465.900 G.Bedusl'hi

.h �dra Mal' Informaçõ.e.s. 1:.011'1
O _.

.. :i ..

tl�O 8
•.
devQ-s.� .. le.f.. : .....• ·.'.pS..go a .prOfessora.dO m.u.niCiPlll

.

1.710:000
secret�rl0 intel'loo fi.!-SI_).· pelo expediente

f: '

.. �Ag"nt", PAULO KLEIS.; -: Vwtor Pl'obst'7�SlQ(I'� e não Matprial escolar
TOdt,s os �lVr{)S e doc,urnentos relativos ao prese."

�c;':':;'''�:;';':'.�,''C;;''_''''''.''.�''.�.•�,.'"...

'

..
:. 27$1,Qo) como ffji.·..•. l').u.·,b.. l"ü�ád(J.,. AI,'lguel's de ··c·al"as·. ' es'colal'e.'"

:tOOI) Ibalanet>nte, ('sta? na Pi'�feitui'U Municipal, â dispo :--D/.
.

.

,

.
"

.
.

' _ � 125.000 I de quem os quen·a exarnHlur.
.. SIÇa.O

'��'.'." .
'

".> ::., ..':::�.: -'·:_-->-':�·-·X

'Requerimentos .,'

... .

r Despachados!
Protocolado sob n' 1:JJ .. Peter Habitzr:euter. pedi�d{!!�para construir uma casa de madeira õe acordo cem as]

plantas juntas. Desp, Como requer.

I' Proteeolado sob _n- 1$2. Leop(�Ido FtaUD, pedindo pa- f
ra reconstruir sna aasa, Despacho: COIDO requel.

Protocolado solJ n' 135. Erwirn vugmann, ped1ndu Ht\" f

ra eonstratr G.m rancho, conform.0 phmUl.S-
..
Desp. C.Úlnt) 'j,·e- � ,Iquer; '.

.

... -,
_

Protocolado sob rr 136. Germano Kratz, p...:dindo rele- I
'." : 'vaçao de multa. Despacho: come F'8'!)ueí". I,.

:, ..

'

Protocolado sob n� 137' Deoenoes ;,jüEar, peú.iui10 �it:t·
-------....----.--...="...-...:!:

· ra. colocar reclame, Despacho: Come :l'equer. .

' .. : Protocolado sob n' 138. \Vern21· l?:;-Him,;nn. jwàbdo na

çoJocar uma placa reclame. Desp;�!:to: (}dHO !"ütl\It"!�.
: ':Pr<�toeólad{) sob n: 139. Hard l'laul, pedindo Testit�l

ção do imposto pago a mais. Despacho: Restitua-se a imo
PQrtancia paga a IDais.

.

•• ' ..•Protocolado soo n· 141. Dr. Afonso Rabe, pedindo pa�
tâ com;truir uma g&rage. Despacho: Como requer..

·

"

Protocúlado sob n: 147, José M. F'lesch, pedindo para
�oloct,ir reclame. DeBpacho; COffiO :requer.

. :'. Protocolado sob U' 143. Garlos l'�ranck pedindo releva
,

.Ç.ã
..

O

.•

d

....

e

.... ID.UI.ta.
;. D

.

.asp

... CO.�O .r....
e

..
quer,.

em vista., da

... in.formaçãoldo. Snr.. Inspector de Ye::cul08.. .

'

........ Protocolado sob n· 14!i. Haas Ulbricht, pedindo para
�diIícar nma casa. ne�paeh{): Como requer.

.'

.. Protocolado sob D,·153. Carl Wahle ...pediIirlo para co..
locar reclames. Despacho \)omo requer.

'

maiorDescoberta I
PARA.]i MULHER ..... I

.. :ll() .Dr.Sylvino_ Araui� .. 1
,
flulo"S edatinB .

o."
•• o"'

de 8Mh e&l leipZÍQ
(Senieo especinl da U. J� B.. para �'C�dliJ!� de mumtmaIõ�l)

Programma dos festejos

..

...".

3:9&0.650

200000

550.000

300.oco

22:856.270

4:909.300

250.000

350.uoo

663.000
44:020.020
40:108.195
84:12K215

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



A
.circulação de

moedas falsas
Indivíduos que compram por 1mil reis,moe

das falSas de 2 mil reis.. Para que ·fim...

A �t.ratJa de Ferro do Pa' d� engenbeiro pameio COD
Faná.. lUsto orgulho da enge- seguiu :realizar e milagre que
nhazia bras.;ileira. eommemo- Ihe trouxe a immo11:aiidade.
1'011 no dia 5 de Pevereíro Verdadeiramente. se al
seu �illeoenten8;io de exís- gue� já viãjoll de Paranegné,a
tencIa.. Cuntyb8, não pôde deixar de

�� 5 de. Fevereiro de 1885 mara:vHbar-se com aqneUa
fOI Installada solemnemente. soberba obrd de nossa eage.

Cincoentenario da

Para quem vem de outro E se par acaso aeceítaram
Estado fica surprehendído modas qUf? depois reeonhe
com a enorme quantidade de cem serem :ialsas tratam Ime
moedas de 1$000 e 2$000 díatamente de Iazel.as círcn.
que aqui circulam. Em BIn- lar novamente dando em tro
mentiu principalmente a eír- .co aos que ali vão comprar
culação de moedas de 2.mil qualquer cousa. Isso tudo
reis é bastante eonsíderavel, é feito sem a mínima ínten

podendo-se dizer que não sê ção crímínosa.
recebe troco sem que meluí-

.

Sabemos de outros que acl
do venham algumas moedas oeítam moedas falsas de 2
de prata. E é sabído que mil réis, pelo valor de um

Blumenau e Joínvílle abriga- mil réis... Procm ando in
ram e certamente ainda abri formar-nos sobre o (,iue Ia-

,�" �am, suecnrsaea da Casa dê". zíam com estas moedas res

Moeda, moedeiros falsos in- pendeu-nos uma destas pes
veterados que inundam a re- soas, com fi maior singeleza:
gíão com o produeto de seus "Acceíto por 1 rnH reís, por
crimes. que tenho pessoas que me

De vez em quando a poU-1 compram por dez tostões"
cia consegue agarrar um ou De facto, outras pessoas
mais moedeiros, trauealían- queneste caso agem eom in
do-os na penitenciaria do Es- tenção" erímtnosa compram
tado. Quasi sempre. entre- grand� quantidades de moe

tanto, os machínísmos não das falsas de 2 mil reis para
a cemmunlcaçêo Ierrea entre nharfa, 'I'nnneís de até 42g

são apprehendidos, dando depois, fazel-os circular pelo Curityba e Paranágná, obra metros de cumprimento, via

oceasíão a que outros espertos valor de 2.mB seis. Ganham traçada maglstralmente pelo aductoa sobre abY:;ID03 pro

se aproveitem desta profis- só 1$000 nesta brincadeira ... grande vulto de. Teixeira So- fundos, cortes contornando

são rendosa. e são optírnos agentes YO ares. Itompendo a Serra J_o serras inteiras, se apresen-

A "A Noticia" de Joinville, Inntarlos dos concurrentes Marl com munmeros tunneís taro 8(.)S olhos do "espectador

suggere ao commercíe local da Casa da Moeda . _ .

e cortes na rocha bruta, plan .sdmirado.

que deixe de receber moe- Não poderá a policia local tende DOS de�p�nbadeíros e. E' o eíncoentenarío deeta

uas de um mil reis e dois encontrar um meio. de se abysmos vertígínosos os fnr- Estrada e seus prolongamen
mil reis. De véras é uma Impedir tudo isso? Achemos mídaveis viaducto�. fitas de tos até ·Ponta Grossa, com o

suggestão, que embora traga que reflectindo um pouco. e ferro. e aço. qu� ligavam .0' ramal de Serrrnha - Rio Ne

grandes sacríüctos ao com- em combinação com outras bstaculo.� �onslderados m- gro, que foi solemnemente

mercío, viria diminuir a a- autoridades, poderiam ser transpouívets, aquelle gran- festejado nos dias Õ. a 12 de

ctlvldade criminosa dos moe encetadas elgumas medidas

Ao deiros falsos. que viessem ao menos dimi-

.--«...-.'..... Em geral o nosso commer. nuír o intenso íntercambio
"" cio. estamos acostumados ti de moedas falsas em nosso

ver, examina attentamente munícípío,
as moedas julgadas falsa,,>,
ácceitando 6ómente as boas.
Mas já existe tanta con

fusãü t>obl'e os indicios qUE':
tiistiLguem tiS falsas das vpr

dadeiros, que não se tem
mais (�eI'!eza qual sejam as

boas e guaes as invalida�.

=====================�

Um trecho da Estrada de Ferro Santa C'atharina

QuadriDhas co ••

Do Cmmlli" ,!l'ousado = dia"
110 alto.tk �.o ��ri:n,
aproxÍlna'-:U: 'l!'m'cJ% .b�
com� d.r: � �íll!l

C!'oátssulo" o E(lio p�,._o"
iasurta, ift.__ i di�$
PS'Oyccalld'o a So� eu:,
cOm SUIII ;asq_ j�

Ccm iai!Digo tio IIIa�Ct,
aio .otria o collHlor fafar
f:,�c:._�"
�� fi_ 4« ...

Depois qIIC o d!opi_ K *,
sn c<loÇVf.s qaiz dalorraf..g,
c �CtD1 f4llKtcs, arlJl�
prckItci'a __iHl-o •••

Ao :'mlJ ÍIriÜIIO _1Iticf"1
a _ ..edita "!II_.,
o ·qoc f_i .0 pcqt5CDO-
si o llMio.- jii dca o 'õrél •••

Indicador.
Q I ·�b'�I·35d· d. .

,.•
.. na. a VISl J I a e normal ·de um

PrOflSSIOna_l homem em relação á altura em

que eUe se
-

encontra?

CARlOS HENRIQUE

..J ;1��u��n���c:s· e;inlu':�� r�DM-Alf"'��Hlt"'_� r
..

·D··
.....

·t=
..

p�·�:··:::·;:
..

Ar··
..···,r.:· ...u.�

usadas pelas mulheres" foi S r. red oess ª" g .

ou or Ir�blVe aUJo �j
(Serviço especial da U.. J. B.,para a "Cidade de Blumenau"

grande. Houve mesm,o eam-: S MéfJico do Hospital Sla. habel � tO:
.

-.-

:i
A' altura normal de um,.

.

pailhas ce1'Jodas e não raro; .

_. G.; D?enças doC<traçáo, PI:��ões. � bninem. isto é. 1 ffit>tro e 10. !8.000 �(>t:ros. Como se ve.

foram os sacerdotes que do' O P E RA ç O l!- ::, If: F.gado, �sto mago, Rms. ln� : alc�,nça-se a visibíUdade uej 3. �eJ_89ao ent�e � altura e a.

lt d· l·t
. '. .I· � l: .. ' testmos e N�rvfrSas.

:! 4.500 metros_
... vllnbllIdade nao e constante.

Um b
a

..

°d· n pu ln f! _

eenSU1aram � Climca G>!ral ii. : Partos, molestias de Senho-: A'·altu-.. a de· () met ..os aI. Se.o fosse, te!'iamos sob a

novo rou o nas as amas 1'el�g!osas que se lii � : ras e Crianças.:
•

CO.rrel-OS masc."a'ravam,
ate !!a

...

Ta entrar I
Mt__�_It."' M""'.. f�

.

RUA 15 D� NOVEMBRO ;i ��o��a-mS�traos.ViSib!lidade de

\J ��,s� a��.·." ...:.�,� i�?Í�a�e.aJ�ui9a�
na Vasa de Deuj, como se! ...............__ • .-.,.- ...� +. •••• f:. n 114 :)

Até á tarde de hontp.ll!, assim, pudessem seduzil-O,., �.:
.•••••

······················_········_·····:1· ,.:"...;.....,.-:: ...:;: m ;! A' altura de lo metros a}-. kllometl'os:-. .

..

não sablamos de nenhuma descontando alguns peccados; � Dr med H Pape;
---..-..���

cança-s� a visibilidade de 90o.metrDs.·de aI�ra, raio,

prOVidencia tomada pela Dire- a seu fav01... ! � .. _.
.

. � W.ooo metres. -

.

1540
klh:�1!etro$;

ctoria Rt>gional em rereren- :Agora 'recrudesse a cam-I.}: Chmca geral e d .

A' altura de 15 metros 81- � 1.800 metros de altura.

cia ao ultimo caso de roubJ panha co_ntrq. a 1!intura.. !-.: Especialista para moles- -.:1 1.·· .. :.....
�..;::-

....·.:····�.· <lança se a visibilidade

.d.
e

.. te.fIamos.
ti

ViSIbilidade.
d

.. e.O h b l t t d f jl S I C I � 13.000 metros.
. 1.080 krns. .:.

descobertD.
.

.

..

a z. o e. a!l1.go_ .0 aV1,a, i: tias de garganta nariz :: aVIo un la :
.

A' altura de 30 metros Rl!_· A.;:ahariamos vendo o mUll-

Quanto ao primeiro furto, Bem. anhgo ate. Omdw acon- J : 'd
> ':: Ad d : - _1 d

em que foi trocada uma joia selk_a'va - para não i'i'mos i f=
OUVI os e olhos : S; voga o :1 cança-s€' a visibmdaà�. de uo.. '.

valiosa por outro de valor mau longe - um processo \ í= Blumenau - Rua Piauny =} �: INDAYAL :1

��1��i�1���1����;���r:in� ���ae
..

t�����::���r� ��J���:�IIJ�..:�;:;.:;�
·: ......· .. ·.......·� ..::::r����

HSenhor I Salvae-nos p.,...or-
aberlura de um inquerito, dOJS OlhOS[ .. 't .,._

����::-�� �__��_��6,�C�
Que,lão DPcessario. se torna uvena: con a, que lora

a',�: . =!
• Dr' OI'

.

a �'I Q "
.

anti> H evidencia dos fa.ctos Impera_tnz, ,na epocCi d_a de í� Dr FreItas Melro: S· - Ivelr e �l va � que perecemos
...

aqui desenrolados. Em edito- c0dencw, nmguem ma'lS PO-: ADVOGADO : ! Advogado ,
rial nesta folha entregHillos o dta. 'Usas cafJellos p1'etos: se- h ' _ . �J � � 11
.;aso ao sr. David 1'el'Jl.etta, riam lO1.t7·OS ou azues. Exac h Causas Clvel�, �OIllmerClaes :� t .Alameda Rio Brancv,1ó importante
liue chefia com CDmp€teneia tamente �omo quer'em alguns g

e c�'llnmaes
.

�j" _

Blumenau �
.

e jLStiça a Di_rectoI'ia Regio- �C!bellerezTos celebres do Pa- g Rua Mmas Geraes :.
v ..

nal dos Correws e Ttl'gra- ns rnodp.tno.. �����
�"_M>_CX���$"""'\Go CIDAD� DO VATICANO

-IISÕIDPute
suas nações mas·

phos. Estamos certos que s. 4 depilação tão em" vou_a
Em seu dIscurso, pronuncia, 'grande parte d� buma�idaile

Excia_ ag-mdo com li sua CDS hOJ�: dados ps n,ossos·· maü· í�::..:.·
..���;.:;�..

��.:::.:-1.
á_O dl:rant9 a reunião do Con- .Mas se aIguem ousasse com�

tumaJa habilidade fará luz lots de banfw, e uma cousa. !----����-a SistllfJO, () Papa dedarou: meHel" esse crime execrando

sobre a culpalidade nestesch bem antiga. Dr. Edga r Barreto * Erich KarmanI} d ':Assim comi)?s aposto los
.
(Deus afaste eSS9S tristes

sos qu� até agora jazem na Urna so�rancelha grossa

�: A D V O G A DO 'I S d agItados e. q.ua�l submer�o.s r presa�ios, ,que pÔfj - juIgamos
mais completa ignorancia. As· cabelluda7 e cousa que se!n : . � §.

Dentista
� p�las ondas �urlOsas se {.hr_l� 1,'I·lrreal�z��elS) 80 poderíamos

sim e exige o bom llome des- pre .e11}bruttJsceu a eslhetwa 'j=
RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 �} ; Rua i5 éJe Nooembro,

� gIra.m supphcantes a ,.�e&�ls!!nos dIrIgIr novamente 3'Deu.s

te importante Dt'[ül.rtamento_ f�rmmna ... Em Roma, h,!� .1:'. . 2_ ANDAR �:{ : Telefune nr. 20J � Chrlsto, nos tambem l'ep�ti-lj com a alma cheia de liniar·
_ Em nosso ultimo nump vw mesmo uma cathegona ) * :(;: mos

suas p;-�c�s para que ligura para ihe pedir:

ro, ::w citarmos ás pessôas d� �fG"l'av.0s chamgdos "ali' ���::.: ... '���'� .........�..._..._.......Jr>.> n�a . tran-fUlllIdad� ml:\io:r,!l "Confundi Senhor, 08 povo.:t

presentes á lavraturad!l actâ. p'l!''i 7 cUJa funcçao e1'a de- seta fmaImente cbtith: 'jque querem a· guerra".

com Ot5 indicios da caixinha p1,Zar suas amas no rosto e Agentes ·SenLor! Sa!yae-nos por-lt "Vemos a impossibilidtlda

susp eU8. e da descoberta de no. C01"po. J'iwenal. ,!�s{jre'l1e A<:c�itam05 p�5soas de ambos '05 S�lCOs para nos r;:presentar �m todas as ci- que perecemos . r' moral de uma nova guerra

novo furto publicamos o no- mesmo, a arte
..

d'lf(u:�l do,'; dades do BraSil, no ramo d� construcção por sorteios. Plano de 3$000 men-
.

"Mas, c?mo os boatos de'lmas tambem tanto a l!Ó�

m.e do sr' VictorÍrio Braga ualipilis".

_15a��,
Quaesque'r pessoa podtrá ex�rcer o cargo sem prejuizo de suaS oecu· guerra unlversalm.ente. esp_a� . como. a outrem,. ap·parec·e

,
.

'

De�sa form v· d do t
_ paçoes; podendo ganhar de: 500$ a 1.000$ m«nsalmente. 'h d t ! f

.

como repreHentante a11 do. •

.
a, ln o � ao ESCREVER A' CAIXA POSTAl,3.5!Z2 SÃO PAULO

• a os, causan. a agI açao ffiap! esta a impossibilidade

sr. Collector Federal. Em ver longe o hab1to, como e por-
de todos e despertam el? pblslCa.e material nas cir-

���;ad!ta.n��.n':p:��._���lecJ�� i�;t::o;;�cV;lt�;n�;iVi�����: W
..·�....

·��·C···E::ON·�T···R···O DOS BOHE·M·"-:-:'':'''O·�S�:�B �����E��Ílr::;õ:t�:;;;r, ��1�:�'11!��:����1�! tr:8����e�
.

n����
substituto legal que é o sr. çoes fem�mnas,.e'!l que se :

- - :l CO�o, alIás, a mls�ao �pos- gustia
.
presente, d8 tempús

Alfredo BüChele.·s. fi�a assim prova por estat'tS.t1.cas, qu_e í; - �i
toIlca, qu� l_l0s fOI confIada,! que d�lxam 1?r�ver um luturQ .

retificado este nosso. engano.
na Inglatterra, ex/'stem mms f: : parece .exIgll-o. Que os p'?-I sombrIO. dec�dllnos fazer ce�

mulheres empregadas que�: A unica casa de diversõés no aenero : vos deva:n lançar os exer.CI- flebr�r um trlfluO de preces
homens, contTa alguma cou- p

. o . :} tos novamente uns contra os I publlcas em Lourdes afim

sa estabelecida pelo 'Uso? � Autorisada a funccionar pelo decreto n- 558 de 20 Ê? outro."; que se dp.va verter de que Deus . !\fiseric�rdioso
E' meche1' em ve.r;peira ..

'I�
de Março de 1934 e Porlaria da Chefatura de ?olicia

I
novamente san g u e Ira esclareça corlt· suas luzes

n' 56 de 28 de Março lIe 1935, Fiscalisada pelo Gover- terna1; q.u� se deva
.

semear celes1iaes os espíritos da-

���� no. A Maxima lisura e honestidade. a destrmçao e a ruma pela queHes que têm: rias mãos ó

���� Inicios. Todas 8S noites ás 7 horas em ponto, ainda te.rra. pelp mar. e pelos govérnp e a sente dos povos.

mesmo que chova. ceos;_ tndo ISSO serta um cri· Já. exprhnimôs o desejo ...
de

:RecebemoBparticipação.que .

� Aos Domingos, Feriados e Sllntificados haverá MA- I me �ac enorme, um� demons· tI
..

ue as preces de LOÍ;Irde.s Sé
.....

a' 24 de FevereirD findo; ,··foi m3.Z de Carvalho Meyert Te. � TINE'E das BUAS Horas em diante. . �: traçac d� furor �ao louca. associem ás preces de todoBj(·····

éJ:nposBsdo o conselho> D�r,e- soureiro. Otavio. de Olivei- g Todos ao "Centro dos· Bobemios"·· .�� q�e conSideramos lmpossivel. os fiéis, meSIDQ daf! regiões··
dor deste Club que está·,· as- 1'a, dr. Aderbal Ramos daSU- � PALACETE. UPPEL :) Nao podemos �rer que aquel- mais afastadas da. terra, Nós

sim cOl1stituido: •.•• Aa, EDge�heiro Nicolau Born, f: .. .. Rua 15 d� Nove:mbI'c N' ii7 :{ le� que deVerlaTl!. tomar. a tambem quere'!l0s estar pre-

Adólfo B. -Silvein., P:resi- Orlando Brasil e dr. Alpnso f: Blumenau . • �o- ... Santa Catharina:t peIto a prosperIdade e· o spntes po,' lntermedio de

deritê� Eduàl'do Vitor 'Cab1"lll, Cardoso. Maria da Veiga,

{� .

O Flscal.d(} �o.v.erno: ADO!-FO SCHU.LTZ
.

g bc.,m e

..
star

.. �.os ·p.!)VOS qHei- f'. H01SfiO c�rdeal legado. tanto

l' Secretario; Antonio Padua Conselheiros. :
Os ProprletarlOs. IRMAOS SOUZA :l ram nnpelhr ao massacl'" _ por motlVo de DOssa veD{'ra·

Pereira; 2· Secretàrio; To- Agradecemos. :����'WS; iiWi,�ue����:.::';:::. 'á ruina e ao exterminio, não 1 (Oontinua nct 6a, pagtna)
.

al1ocução _prvnundíJda pelu Papa Pio XI
-na reumão do Consistorio

Club dos Funcciona
rios- Civis de Santa

catharina

" ".

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



Sociedade de Asststencía

Hospitalar
Rodeio

CARLO S HOEPCKE

::'. > :

�l';i'h��'�tlaJil lhuHi .'

e Vernizes� A\ateriaes para
,

pinturas" em geral
0"1 hi�.�a.n.'-.�.-'� n�r·a:·· �rfl'�'t'.���m U.,..,�i !.t �UI lf·fi U

.

� <l. ll!!i}i

Hering
Santa". 81uluBnau -.;",to,

Tiritas

L Tintas
'w:I .....IIINRl811:11l__���� .L.b; _

XAROPE
S. JOÃO

. Et o melho: para a

tosse e doenças do peito.
,

Combate as constipaçêes,
resfriados. coqueluche,
bronchíte e dsthma.

CapítaJ: 4_000$000$000
,

Séde: RIO DE JANEIRO

Suceur.EaI em. Blataenau - Caixa PQstslN. 5 .

-:

Paga juros, em �ofil� ..cori'eBte, .,
.

até 7�1� 'ao a�ft6
-Ó'Ó,

-.

'

fttlcebe em. "Deposítos Pepulares" d�s,je. a
quanül). de 2o$i).ov até 10;000$000 pagando•

jlU�{1S de

'6, "JrO
. ,0,1

Tiro de Guerra II. 1.1.2 de Rodeio

I
"

" CONVITE '.

.

.

De aecrdo 'com o art. '52 das I. S. 1\ I" convido todos
.

os soctos

e. tundadores.deste.Tiro, para
a AssembJéa Gemi .

que se realizará no dia 13' de Abril proxímo vindouro, ás
Il� horas. na �é�e de�te 'l"� G. !18. qual se procederá. a eleí
l çao da nossa. 'DIretoria.

I
Rodela, em. 26 de M?-l'ço de t935. .'

O Secretario
Màría . Locatelli

Ca::n!(;!'oe.
Bouball,
Bonbons.
Dôres no peite.,
CarbUliCu].QlI, etç.

t*ODeRO�,C •

AP!T/�SYS:OfHf..fT!CO .�
AMTf •. R!1::ZUMft. ric o Ç)

.

A M T.I� E.'::J,;.:::f:Of"H?J:"<.:;:;;'O .�

; ;:t�:;;�;iJit;;:���:' I��b��"r=��

........

.,_.

E I f E' C O M E T A
Torrado dos

- melhores cafés

do Brasil

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



Gropp S. A.
Blumcnau Estado de Sta, Catharma

�ndustria de Madeiras
Enõ. telegr. "6ROPt'" faixa Poeto!

fabrica -o de Madei
ras COlfi11cnsadas

Typos de luxo folheados com
Imbuia do Paraná ou Canella
€8CDlhiJa.
Pertas de Cedro compensado
para pintura a oíeo.
Portas co:n almofadas, folhe.!'.
das CDm Imbuia ou CaneJIa.

�."."

")!!"':"

eM �f.Ba

Grandiosa
Liquidação

me��a�",o �O$ que
$@Hgsem!

Eis o que diz o notava!
medico portuguez, Dr. Ez
neste Fernandes de Souza•

. conceituado 0liuico na Oapí-
tal da Republica: .. .

Atl:esto" in. lides grados
mei que o. Grande Depuratí,
vo do Sangue «Elixir de No
gueira», do Ph. e eh. João
Ida Silva Silveira, é de um

IreSUlbHiO sempre benefíce
em todas as aHecções de
fundo SyphiHtico� Não hesito
em recammeadal. 3 aos que.
soürem, p-orque" considero
um. medieament"D que sobre

pllla os similares, .

.;onstitllin�
do uma. especiaHdade .pna.r"
maeeutica a. que a serencra

. medica d,::u o seu benephcito.
j Rio de JaneÍl'o; 14/10/32.
� Dr. Ernesto Fe_l'nm'ldts de

�Souza'
j {Ifirmi1 reconhecida)

Pf'e�cs e1J[tI;ep,z;i(J�ah�eftte §"edMi'f,�doS
.......,. .... :v

nél ».;;;Ai � ttT w__

Sapatos á Luiz X v: Fantazia e Pretos,
á 18 ..,.- 20 - 22 - [24 � 26 até

Idem, cf saltos Mexicanos e Baixos,
.

á t4 - 16 _: ·18 -,- 20 e

Idem p_ Homens, de 20 á 50Saoo.
Idem p. Crianç.as, á>to�os IlJ;eços.

Rua 15 No�eoml'o, 26

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ql>oulou eo Patusco
.,:.:1i5o�Yl'gb,t da U. J. B., para' <Cidade de Blum�nau».)
,"" , ','

BELlOS
"

Do alto da sacada eu fitava a .:rua. .Pela calçada_ da.

esquerda vinha uma miss, Ioura, passo eaneneíado,
sombrínha escaíerte. Um Ionlou, como um' pedaço de algo
dãO em rama Da ponta de quatro patas Irrequietas, c{}n�
ciente da nobreza da Buli estirpe, quasi ··dandy". na sobría
galanteria de seu andar, '

,

.Na calçada Fronteira passava uma mulata e um ca

ehorro, O cachorro era leio; pêludo, com ares de velhaco

e mal criado; ,Mal viu o Ioulou, atirou-se sobre eíle, não hos
til mas positivameDte P?UCO eortez.

"

- Patueco! Vem ea, Patusco.
'

Chamava se Patusco o valdevínos.; Soube-o pelos
gritos da mulata. Patusco, poré�, como todo cão sem ve!-

,

gunha, não tomou' modo.s. ConSClent� de �.ue na raça �am
nanão ha espheras socraes, pOZ.Sd ímpertínente a rarísoar
o Ioulou, com grande eseaudaío da áristrocratíca míss, que
berrava.

.
'

;:;_, Boby! All, ríght, Boby!
.'" Pàtusco, como não podia .rir para íõra, talvez risse

para dentro. Creio que 08, cães riem asshn., Pascal-e- o ar'

,guto=: não " disse_nada a reB:peito� dond,e ,infiro. que .

tam
.bem têm suas razoes para achar graça nas «mISS» mgle·
zas riem o ríso interior e Invísível dos anímaes de cauda.

"
"Na briga entre o Ioulou e Patusco, este subiu mordi

do. Ganiu, pinoteou, mas como era cabeçudo. voltou á car

ga. FúÍ um berreiro; a míss aterrorizada, gania:
,

,-'- Boby! Boby! ,

,

'

'

Veiu a mulata. Não defendeu Patusco. Respeitosa. ser
vil, noteilhe 'nas pupillas fuscas um odio surdo contra o

desgtá9�do podengo, e uma ,:!uasi desculpa ao loulou arís

.trocraüce. Via-s congesta, coleríca pespegar um pontapé'
:lW lombo escanifrado .do Patusco, que, de espinha em ar

co, pátas encolhidas, rabo jungtdo ao ventre, sahíu, rua' a
Jói'à.::a eaínhar e a ganir...

o '�, 'O Ioulou e a miss continuaram, sob o sol Iulvo,
801em�eB, fidalgos, E, em estilhas de ralhos, na rua quieta,
a ,voz aflautada dà-mulata.t.Iaspbemava:

.�- Cachorro sem vergonha! Do que tu precisa é de

paul. :
"

'; "

-; ";'"",'"
',' .'

"

'Patusco; porém; humilde, já lhe lambia as pernas,
.

tal

vez com um remorso no coração por ter quebrado a Ilnha
ao eachorro "dandy", que essa chlcrotíca "Iady" conduzia
triúmphalIfibute pela rua clara .•.

.
'

". -

."".
-_

Oovemos nos precaver contra. a grippe

;=- II (f,

fxijam
"

o',sabão
.
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