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BLumEt-iAU ,.. Sexta ..feira

o dia. de hoje representa I queianto Amare Compaixão
para o Chrisüanismo zuna Lnos dedu-ou; cheçtuvio â eztre
de suas. datas mais irnpor� I JJIJJ, Atm§gaçâo de por nós dert(�n{es e cuja commencora I ramar seu, precioso Sangue'
ç to rene .te-se annualmentei WJ Ca[lYlrio.. ...

c_om excepcionaes solemnld:i-/ Corüemrdmdo o -irama e
aes. A morte sublime de N�:� I ten�f)). no hO:Tn1' Liiurçteo
,:::1 8e.n.hor Jesus... (��?,i::.:to,. �.a li da �w. il.B SafJf!lda,. nOS,'W3 co
sruua Cruz, s![jmfu:a a 1'8- racoes, eontrietos, sentem a

aempçãa de iodos os chris- '[fru1I.à i o s i d a â c e a

]]0 morto! Qne radiosa pena uiotaoeís da Divindade e fado
drl 'a sua tece immouel. e elt- o amor e toda a piedade
sanquentadapeta cruel corôa pelos homens, aaerto agora
do Reino que não é o deste pela ponte sacrileqa de uma

nuouio! Pf't!lJeóras roxas, ca. lança intamel
idus, numa extrema sereni-í �eella saçrada e sublime
tlade piedosa. S/1(.(; fina bo» çu.e em. todas us sezuis teiras
ca, fechado santuario do Irer. S·wtas vemos e tuicra ']lOS

!to omnipossante, sorri 80- coni o coração sançrando
bre a ultima {Jorta de íél e pe!» sacriticto de que somos
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Paris, 18 Cnegou a (>gta

S. Paulo, IS - A'g 8 ho
\ ras da ma hã, quando trau
� sítava

I

fH-�l;-t � na Ortente, o

! jovem Miguel Munhoz, foi
i acomettidn Ut� um acesso 'lP
� loucu ra. N r� ���:. {' stado di�·s
� píu se eumplditill9níe e saiu
j correndo pela rUB, sté ati
; rar-se co-rtra as vitrines de

j uma casa commeI:clü�:
; Em consequeucra UíSSO

l cebeu ser ios JBThr,entos
i t{!(lo o corpo,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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i O especifico para a .

. I Paulo Herino
� cura da nervosidade e � Blnnu�nau Santa Catharlna
� fraqueza �eral � Tintas" e Vernizes.. Mater!aes para
� uo�. pinturas em geral

lt

I é O ! � .__Ti_nt_as�B_m_bis"",""""nauas para artistas

; �
� Quem toma RENASCIM - �
� renasce, siml �
L��==",�=or�< ..�
tl.'iUD�Clê:�,�§:U�Dr�.uc.\G�;;z.::iii�i4�lê,OJVü:ll'".12,���

{�
\.

BANCO SUL DO
RA5IL

Suo invenção e excelllente l
IAos ouça, num dia quente
Quando estú forte a verão,
O refresco aconselhado
f; Underberg misturado
Com agua, ossucor, e limôo.

Capital: 4�ooo$ooo$ooo
Séde: RIO DE JANEIRO

Suceursal em Blumenau - Oaixa Postal N. 5

Paga juros, em (onta ...ltorrente,
sié 7�i" ao aftlJilO

ULTIMA 1\tIODA
Recebe em "Depósitos Populares" desde a

quantia de 20$000 até 10:000$000 pagando
juros de

em tecidos de lã

encontra-se no

arejo Rheingantz I
____�-= ��__� -===o ==___==__�______ J

I, a casa com o maior I
i

�
\

-III
e m:;��:o:o;)���e��:e�:o I

, I Preços sem ccncllrrencia III Rua 15 nr. 47
II--=�������=i�:��·��·�-����
(q� � H.,["D,.�tI nns DnDI[lmJn�B

H

111! = ����� II
�Hl A umca casa de UIVeJSÕes :10 genero.

I-II J A11101'isar]a a tunccíonur pelo decreto n 558 de 20

� � de Março de 1934 e Portaria da CH:fatura de Policia
� �.' rr 56 de 28 de Março de 19i.\5, Fiscalisada pelo Gover- f'

o l � no. A Maxima lisura e honestidade. iii

��=""""""" lW Inicies. Todas as noites ás 7 horas em ponto, ainda �

i � mesmo flue cho 'ia. ,:

� .\f�S Domingr;s, Feriados e Santííicadós haverá MA- ;;
q� TINl:'/E das DU AS Horas em diante. :J

lü Todos ao "C.entro dos BoheU1!OS" ;�
E ,= .

PALACETE LiPPEL :�'i',: Hua 15 d,e
.

l'.;{ovemôl'o N' /;,7 :

��; Elumenau '. -0- Santã Catharina:,
� li o riscaI ,do �overno: ADOJ_.FO SCHULTZ :<

'il ':����.l:l.������� J
a
�___._- ,...,.".,_..._ .....,._.........-� .��.' , .��'�

,
- ����

�
�

i
8
»

I
J
� De ordem do sr. Coletor Estadual Desta cidade, tOI'UO
� publico, para o couhectmento (los interessados que, duran
I te o corrente rnez, em todos os dias úteis, se arrecada
inesta rerartiçãfJ e cm tEHÜ;S"'t1S demais deste município.
'0 r rtrnelro semestre do imposto de Víaçãu Terrestre (I:o:
jbl'e GaITOÇ3S) e o prlrnciro semestre sobre o ímnosto de
g Capital-Hrpctecarto, relativamente ao corrente exercício.
" 08 coutribuíntes que deixarem de satisfazer o paga
� mente de suas coutrínulções DO prazo acima estipulado,
� poderão razel o nos mezes de maio e junho, com a malta
� de 5'!, e lO'í. respettvamente.
ij 'I'ermínudos estes, c prazos, serão extrahídas as crrt..
�dões de divida-ativa, e remetidas ii Promotoria Publica dá
t Comarca, afim de ser iniciada a cobrança judicia] de
n acôrdo com 5S Leis em vigôr.

'

U Blumenau, Em 3 de abril de 1935_

I (ass.) ELPIDIO LIMA
Escrivão.

capitalizados semestralmente

Fax todas opeil"a�6e� Bancalfias

Os charutos e cigarrilhos DANNE..

MANN' são os mais preferidos no

A' venda em todo parte

CARLOS HOEPCKE

11fJfl'lu!r Brlores ii
G"'!'tera� E!edric II

. eompremlsso de bom II
serviço gl'atls por 4 i

de

-0

��LO§ -=ABELO

J . Sedo.sos, aIJllndiinlesUVENTUDE
ALEXAtodlOfRE

�;.:7d.z C!!S$i!I' ii, quitlJ
§sJ,� dos c;;}..f;e!IJS e da=fhes
,-·\'OC {! C.AC E:

In11J08to de Viação Terrestre e

Capital si Hipetecas
EDITAL

�r��i1];_�'f:���,��
�-;�"-rL'c·-c.!J,:;�.,"1"oi":oi:�."."'§..����_
��<�....��.

Gr�nde Torneio de XadrezInspectoria da Vehiculns

Ru[� 15 de Novembro;
Teleph()n� 83.

No Salão Brtíekheimer d 24 de Abril terá inicio o

:Multas por excesso de ve. nosso eampvonato de Xadrr-z de to-Ias as classes.
.

Ioctdede, 'Todos os amigos de Xadrez são cspecíalmente eonvírla-,
=-Arthur Mantau, na ruatõ: dos a tornar parte -, Os [ogos terão .logar todas 3S quantas
- Lothar Paul, na rua S· ft'iras e sextas-feiras no Salão }?J üokhetmer. CommunicH-

Paulo. ções ás 19,10 Rlumenau-Velha e ás :?iJ,30 Velba-BJuIDeuau,
A sra. Líppel foi atroptJ1a-.

"

Ul'I.1, der .i;.'{'{'li·)j fi ""'''1111(jo :__ Velha

.

da liomlngo de manhã, na

I'
" . .o.v. .

�. ., -,- .,/ � " . 'e r', J.�"

�:.nl;�'c��fu���:h:end;�.;�lá�_ Da r=(]-a ;�l-=U n-.·-� RO-
-

:�='�;':;�-�.·�;:-f=;'--·:�5·=t'-c;�;0'. ��
toe. " ..

' UI h.a.:J r"� í'.,G".�... �._ -, i. ��.�a

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



CAPITAL 2.000: )on$ooo _,.. REALIZADO 800:000$000
TlTULOS CONTEMPLADOS NOS' ULTiMOS SORTEIOS DE

AMORTIZAÇÃO
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10:000$000

10:000$000

to.ooosooo

10:000$000

10:<>00$000

10:000$000

10:000$000

5:000$000

5:000�OOO

5:000$000

5:000$000

5:oo�$ooo

5:200$000

5:200$000

5:200$::>00

PLANOS MODERNOS E INTERESSANTiSSIMOS

-�--------��----�--��----����-==-=-
Receberam Ô:2(k$OOU os portadores de títulos de

5:000$000 acima' mencionados, graças ao nosso

sorteio progressivo, pelo qual os títulos contempla
dos depois de primeiro auno de vigor, .recebem,
ALE'M DO CAPITAL GA.RANTIDO· DO TITULO,
quantia superior ás annuidades pa.ga,! _

Peçam informações .aos u"ssos. inspectores ou no guíchet

RUA BUENÓS AIRES, 59 �. Rio de Janeiro
Inspectores: l!..i\lonius & (ia. - BiumeniiU

I Achllles

Advocacia Civil Criminal e Commercial
," , ......--..

Natura�inções. Reglstro de diplomas. Patentes de in

venção, Marca de Fabrica, Revisões Criminaes,

SCHO
�.:.�:!6: •..!!��-...:..!!.��-:;:..:.:.:;.:;�..::.:.!!��

t-
V� s, vae comprar calçados para a fes-

. 000'. ._ ta da i?:schôa? 1:'

Vae? Pois então verifique antes os pre
ços da Casa Globo que iniciou uma

�o.· Grandiosa
'1

��-�

'Liquidação

G
vendendo seus artig-os, garauttdos, a preços

baratiesimosl

Abiltim�ftto5 CO�OS5aeS,
. Sap�tj)s á Luiz X v: Fantaaia e Pretos,

,-

·t-
á 1.8, 20. 22, 21,' 2ô, 25, se, e 33$.

o
Typo Mexicano: FLHi,Lt!;lj, e pretos

. .o fi. t4, 16, 18, zo, e 22$ ')0':)
� $apatos baíxos, pai'a senhoras: 14 e 2ü$ooo

Sa�;mtos pal'à homens: IHsde 19 fi. 50$000
Veja V.S.U1B3-

·C.· i �..A' G·t· '08.'..{J' �::e��r��
IDO, os u�recos ; 1\ U '. o' 26 .

--------�--�

�
�.:.

I

QUALIDADE
fNSUPERAVEl

PREÇO MODICO

Si desejo uma bôa

pasta dentifrício e Ibm
bom sabonete, ambos

de preço bastante mo

dico; não tenha mais
duvidas: peça os da
marca PU R I SAN O.

jN@2'ario do S:JH�i€a��
I (o�dor LtdaiS
�
a partir de 1', de Abril
i de 1935 .

�

I Para o Norte
DIAS:' 2a. feira -- 4a, Íeira (Corr

dor-Luíthansa Zeppelin),

I
HOR.AS: Nas agencias 9 1/2 e no

Correio até as 10.
Registrados sóznente no Correio até
! as 9 1/2_
� Para o Sul

i DI.-\S: Sa, feíra e quinta-feira, .

�HO RAS: Nas agencias até as 91/2
e no Correío

"

até as 10. �
� Regi.strados só no Correios até ;� ás 9 1/2. , I
� NO l'A: A's quarta-feiras acceíta-
se correspondenclas para a Europa
e ás terça-feiras para o Sul até
Buenos Ayres,

ENFRAQUECEU-SE '1

Ainda tem tosse, dôr nas

costas e no peito?
Use o poderoao tonico

VINHO CREOSOTAOO

Indicador
P _P' 1»

Ir-onesiona.

Achilles Balsini

CIDADE
f DE aLU�4ENAU

.�

JOSE' TORELLI
Rua Quitanda, 159, L andar -' Rio .- Pa
gou 5 mensalidades, recebeu

ANTONIO J. NEME
"

R. Domingos de Moraes, 140 -- S. Paulo
-- Pagou 12 mensalidades, .recebou

GILGERTD GUEREIRO DA FONSECA
São Francisco -- Pagou 7' mensalidades,
re::ebeu

JAYME SA'
Urussar.ga -- Pagou 2 mensalidades, re

cebeu
ADOLF ERNST FISCHER

Joinville -- Pagou 4 mensalidades .rece-

beu .

.

SEVERIAt�O MELLO
Araranguá -. Pagou 4 mensalidades, re

cebeu
AMORTIRY CARLOS PROCHM,\NN

Canoinhas -_ Pagou 10 mensalidade, re-
cebeu

.

ALFREDO TEIXEIRA E CAMARA
Rua Duque de Caxias, no-A -- S, Pauto,
pagou g-rnellsalidades, recebeu

FERNANDA nrvANI
Rua Barão de Piracicaba, 22 - São Pau
lo, pagou 9 mensalidades' recebeu

FRANCISCO FERN,-'\NDO D' OLlVEIRA_
Laguna - Pagou 3 rnensalídsdes, recebeu

J. T, R.
.

.

São Paulo - Pagou 9 mensalidades rece-
beu .

.

H. W METZ _

Estrada Fróes, 157 - Níctheroy - Pa
. gou 15 mensalidades, recebeu

ARMANDO RHBIN
Rua Floreuclo de Abreu, �27 -- S: Paulo
-- Pagou 11 'mensalidades, recebeu

HELMUT PFLUEGER
Av. Maranhense - S. Luiz do Maranhão
-- Pagou 13 mensalidades, recebeu

DR, JOãO DAUDT D'OLlVEIrl.A
Av. Mem de Sa' 26l - Capital' Federal -

� Pagou 16 mensalidades recebeu
JOAO SAMPAIO .NASCIl\1E0:TO

Rua S, Pedro, 67 .- Capital. Federal �-- Pa

gou 14 .mensàlídades: recebeu
JAYAm MARINS

R. Halíeld, 613 - Juiz de Fc'ra - Minas Ge
__

raes - Pagou 1 mensalidade, recebeu ;),GOO�[tOO
O próximo sorteio realizar-secá em 30 de Abr íl de 1935

Radios

ouvir para crêr

de pharm. - cbIm,

JIllll Dj san &lLfBllU

Empregado C6m IQC

C6&80 lias anemiai a

OOnVaI8&t:ençal
TONIGO SOBERANO

DOS PULMOES

���:�=�i.i r;;-;�'-·;=:==;:'11
}: , .�

i"
ADVOGADO :$n Doenças do Coração, Pulmões, =) �: Causas cíveis. commercíaes �.)>: Figaào, Esto mago, RillS, lu- �l r e erírnínses _�)t':::.,·

testínos e Nervosas. :{?: :

Partos, molestlas de Senho- ,;� i: Rua Minas Geraes :

f.;�':
ras e Crianças. :.� b�����

RUA 15 DE NOVEMBRO 1
rr 114 ��

������I
�

�����ii����Clt����1 I

i Dr. Alfred Hoess � I& � Méõico do Ilospitel Sta. lzabet � I
OPERA(ÕE.,s � It· »

I!
Climca Gerei �

::��::�::---=:::I
�r·O·;'::�d·�· "H�"'p��;'�"IH '

(: . . :1 �

�: Cliuica geral e :{I
'l Especialista para múl,es- �� If�. tias de �arganta, uarrz, l�f: ouvidos e olhos :5

�� Elumenau - Rua Píauhy ;�
�: :j
••••• 6 lI e •• c ••••••••••••••• c .

�__,.._,...__,.._,._....._._.._.._,.�-.........._..._� I

r�;�;;:;;�::=111
H A D V G G A D O �H "�� RUA 15 DE !-.JOVEM13RO, 37 B.
:. :) t:} 2, ANDAR .

;}f,f:5 !{ 1
� ", a.�." "".", :!. ,

__�"". � ,,__0....
"'······ ..�...._,�_.......... '""":;.-�·._,........._..,_I- � � -----�.

II
ADVOCI,CIA E;GE�� II
'I'rav. 4 de Fevereiro, 7 liBLUMENAU

����I'f�i;$����!p-mJ
l Erich Karmann �
� A

. 'to' Dentista l\

I Rua 15 õe Novembro, �
i Telefone nr, 203 a
���������:p�s:�

Bissemanario de absoluta
íudependencla

Rua 15 de Novembro N.84

Edícões ás quartas- feiras,

e aos sabbados

Director: Proprletario
ACHILLES BALSINl

Redactor -:Gerente
AFFONSO BAi,SINI

Redacção e orricinas :

Travessa 4 de Fevereiro U' 7
Caixa. Postal - 57
BLUMENAU
Santa Catharína

..,.,.,..."..

ASSIGNATURAS
Auno , ..•.. , 15$000
S.emestre .... 8.$OilO
Num. avulso . , $200
Num. atrazado _ $400

l �. "

) r, I') me{i1o: para a

� tosse e doenças do peito.
� r
� Ccrnbate as consupaçôea,
� resfr���!_Josf coqueluche ..

i bror:d,Ííc (; asthma.�

I O >:0iQpe. �ão Joâo
i pfütq�e e [orttflC� a gar·

t ganta, Q" blOflCbios e oa
Im0CS, .Milharea da
aa �SSQmbros&;d e-�
�-

l

-II Papas
II COReRos
II Chapéns
I Co�ertnres
.I Acolchoadns
I lã para bordar
II Cmmiras de lã
110 melhor e

II .. ulais barato

IIVarejo· !

II �!:I�!!!g��!Z
h NA?

IMPORTANTE
A direcção da "Cidade de

Eluraenau'' não assume res

ponsauilidade pelas apl'ecía�
çõ es eruettidas .cm notas ou

artigos assí guados

I '

E' A 'I"-'-ALlSACÃO. CIENTIFICA
MODERN, DAS CELULAS CAPILA
RES, FORl;ANDO A SUA RADIOATI
VIDADE NUMA JUVENTUDE PERMAc
NENTE: REMEDlO, LOÇÃO, ALIMEN
TO. TONICO BIOLOGICO, ANTICET!
CO, MICROBICIDA CONTRA CASPA
E AFECÇÕES DO COURO CABEL
LUDO, PARA TODAS AS IDADES.
VENDE-SE NAS BOAS DROG., FARM.,
DESTA CIDADE A 10$000, A FARM,
MINANCORA, JOINViLLE, REMETE 6
FRASCOS POR 50$000.

Para aUIUIucio pro",
cure esta folhaltJI

r�'

I. <

::�::e::r
seu

.. :
;:I��::� cafés I.l..��;;:;::0,;�':.':::;f:'S;;:'Yi::":�'7:,,::��7·�"'7-'"�:""···:'·'-:'7.':t:C�:·"�:::'�:s�:z:_::r2�"";_"":"":�'7:�;::;:-';.A���>.F:;::W&�����'Qt�����.,..i

Andreza Campos da Luz
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Di(y(�fjG
roubada

,

Programma das solemnidades na matriz de Sã!)
Paulo Apostolo de Blurnenau!

SEGUNDA FEIRA DE PAS
eliOA

7 - Santa missa
8 - Santa missa com canto

pregação 'em allemão
18 - Ladainhas .com benção,

DO:\1I.:.IGO IN ALEIS
6,30 . Primeira santa missa
7,;}o - Santa missa com a so .

Iemnídade da primeira santa
Oommunhão das crianças ctn
secção allemã.
Pede-se que as outras cri

anças, que já fizeram fi prí
do merra Communhão, tomen
E- parte e comungem também.
da

Transmissões pelo radio
na abertura da Feira

Turismo
Por cccasíão da abertu;a

da Fejra de 'I'urísmc do Rio
.de Janeil'o;sabbado, amanhã,
haverá transmissão pelo ra
dio dos discursos do grande
e�Midista hGllández, dr. An
ton Philíps. As ondas serão
de 19,71 e 25,57 metros. IAs 17,30 hora local. se Inl
cíaré a transmissão.

L

Ao par deste, m�!i!os ou- TaªeJ!!li'smmSS retidoi
tTOS Importantes discursos >f!,I .'

ii

serão iglHllmente. transmíttl- Na agencia tclegraohlca
doo, Juelutdo n do ministre desta cidade acham-se reti
da Propaganda do Reích, sr. dos telegl'ammuti para. as se-

vIlle, patrocinado brilhante- Goe?hels. guintes pessoas;
'" Roschel;

'mente pe.a
....

·

nosõa. collega I-ow .'
.

�

=.
• Olinger; Gerson Lustosa; Jo-

.

"A Noticia", '. '. .' ��§pe�t@ri� de vc�i", Sé Viliü; Veroníca; José Fa-

.

Faz parie. da c:u'av<!�a 0I (��@S ria; Arthur Reií; Cap. Euclí-
Jazz "Ameríca" que abr-lBialll 'O, (>. I ;1 .,.... .' des Oliveira.

tará Ol:; bailes do Clh-b. Juírr- .. ümpr�z,\ Qul1s.la} Ga!<nal, .�--------

"JilJe e. Harmonre T yra, ·1 por excesso de v: hn;mlade'
, n .. �u .. ,'.u •

,". .ne rua Amuzunas; i

,-;,cseJalnos a todos mas I
Lnrh '. P

.'

J -.�

alegres e divertidüs . na vi 1- .0 ;, aI � �u , ,�:7"Cdl;;:) d..:: velo-

"h íd i"
cídade na rue S 1 aulo

zm • .<l (\i R< e.
. .... .

- �-'

Hoje, sexta feira santa, o com

mereio permanecerá fechado o dia
inteiro, devendo Iunecíouar <como

nos dias comums no sabbado , Se
gunda feira de Pasehoa o

.

eommer'

eío não abrira: suas portas.
---�,-----

Procissão do
Senhor htorto

Nomeação
Por decreto asslgnado na

pasta da Viação fUÍ nemea
do agente postal em Aquída
bam o sr,

.

Maximiano Ber
nardi.

'.�

o sabão

'Virgem Especialidade'
de WETZEL & elA. ., JOINVILLE (UaJca

s�eÂ��:�ceAf
[s PECIAlIDADE

Registrada)

em casa alguma!

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


