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Não será realizá
do o novo circui
to da Gávea.

Evite os desastres nas estradas equipando
seus carros com as aíamadas lonas para braek.

..Ea.AYE:E:lST.OS-
Correias para ventiladores, Tubo para

radiadores
Importadora exclusiva neste Estado

o ueputado .!oão de Olíveíra deve juntar-se a Incüría das aueto-.
erri'brilhande discurso pronuncÍ'ld� rídades que, nas cidades e nos

.

na '.t\_ssembléa Estadual focalizou o valles insalubres, desprezam os
princIpal e primeiro problema que mais elementares deveres da hydeve ser encarado corajosamente glene, a situação das iamilias em
pelos .governantes eatharínenses: o que a limpeza é cousa ignorada e
da sauídade do 'nosso povo. "Es- ascoustrucções insalubres, as ruas
quecémo:nos ainda>- diz o víbran- sem sól e li fa.lta de agua encana
te representante sulino em meio de da e esgotos,
seu discu�Só - de que li popuía- Na falta de meios materíaes uma
çàa catll,armense na extensa faixa campanha de educação e de íns-
do litoral e nos fertilíssimos valles tracção de Hygiene, para que o
de nossos maiorescursos de azua povo conheça quaes os preceitos
:vem sendo rijamente acos;adt{ que deve observar, e não ignore o
pela malaría, ,que anníquílla a po- que deve evitar; surtíeía em nosso
oreza dos tugúrfos e dos casebres meio os mais benefieos resultados.
próp.otcíonando, em coriti'aste com ,E', este o convite que novamente
os requintei;! de nossa civilização: o iazemos ás auctoridades sanítazías
doloroso espetaculo do definha- do muntctpío, "Cidade de Bíume
mento de nossos pescadores e cam- nau" as auxiliará com todas as

ponez&s, cuia estado sanítarfo é, suas possibilidades, para que, pou
lUcontestavelmellte, o peor em todo co a pouco vá diminuindo o nume-
o sul do paíz". '

,

ro de casos tatues, pelo conheci-

Verdade�ram.ente, esta:; Inclaívas meato de suas causas, e que re
palavras uo, I1lust�e tribuno, e as presentando a Ntorte, sondam á
que pronunciou mais adeante quan- I 1.OSBa volta; como mímlgos numero
d� qiz que. "o typho, em surtos apl-II. luvisivels, e por Isso mesmo
demícós, Irrompe aqui e acolá,

I
mais temíveis,

num e. noutro município, sem en-
__"_��_,_� � _contrar qualquer combate seria-

mente articulado peiu nosso De· Um 1 t d
o

par�amento de Hygíeno, fa3erido' I (eS3S re e aVi-
pOrlSSO, esse cortejo de victlmas ac,ão com, unl apna-qUê augmenta de anuo a anilO", r-

represemam a mais. clara e limpida reiho da 1\ lIa-lmagem dos factos e das realida- VI
das que assolam O.nosso llttm'al e rinhaprincipalmente o nosso va.rIe do •

Àltajahy, onde {) cortejo das vietimas '

abatidas �rai.coeíralllellte por esteS Ril)t 7 -p. Na manhã de ho-
males terriveis, 1()T'm'l uma negra je um appaí'elhú da Marinha,
avalanche. q�e bra:la in�iglada quando realizava um vôo dêcontra o· mdiffere'l'lsmo criminoso' '

. '.' '.
dos que estão no poder para pro te- i Cioreo, mcen�lOu:se. O

_

aVIa·

ger�m_ o povo com aI:; armas pe-l dor OOU�dgQlU atirm'-&e de pa
cum�r�as que este lhes orr8rece raquédas ,de uma h,ltura de
quOtl�aClamente. Esta indillerença' 600 metros. caindo sobee u-é malS que patente depois que um; . < ',' ':> ,grande numero de viccímas mus-I

ma d,l'V�1 e e I ece ben�_o l�-
t�es, u. par dos milhares de pobres ves ferimentos. O aVIa0 Ii- O ex-m l"ll;�t"·oOOscuros cujas mortes não têm re·

1
cou tctalmente destruido l!� _I

flexão na sociedade;desappareeel'l1m" .

'

tragicamel!-te, contamidados pp.!' as-
- _ .•��--

ta.5 molestlas endemicas que não Do rig'o'rosa p' ro tI"�scolhem suaspresas, ceifando -as ce.
'-' I ", J mp -

gamente, 'ao sahor do sorte, mais 'd
- ..-

·tfeliz para ,uns e terrivelmente iufe- ao· o exerCi o e
liz para outros.

. Não é a primeira vez que fala- Policia
mos sobre o saneamento de nossa
eidade, nem é nest,e at'tigo que Rio, 7 - - P - Noticiamchamamos a attellção das 1iuctori- .

dades para qU.e seja feita uma cam- lorn�es que as tro,pas do
p:mba de instrucção hygieuicil., CO�- xerclto e ,os eonngentes
'li�cal!do 'esta folha a seu inteiro Policla acham-se em I'igoroso _

dlsp�r. " '. ,,'., promptidão desde ha dois dias. IA 19norancla é a primeIra causa 1 N' P l'
"

')' �
,

de todas as enfermidades e de to.
r a o lCla espBcla mente m1:.� :

d.as as doenças, .A falta. de hygiene têm-se à maior rigorosidade, i
é a segunda. Estao IallülS coneor· com todos os homens reco·!
rem para. que se m ,u/festem as lhldos as suas r,:,partjçõ",s não!doenças que se des2-llvülvem, a ti' tt d"1 ti' J I
olhos vistos e que. degeael'ando

sen o, a eu 1· (IS os pe luO,

em epidemias, vão ceUando os ex- de reforços �rgentes p�ra os!
postos e os iracos; A estes factos casos succedHlo:s na CIdade. ;

.

'. i
I

Rio Gra���S-.C�tharinal
'�,:.' Sob este titulo, o "Jornal da Noite" de· Porto Albgpe,'

de 1-6-35, publica a seguinte nota que, pela 'sua importancia
transcrevemos:

-

"Porto Alegre hpspeda, ha:alguns dias, o coronel ArÍs
tiliano R?ffiiJS, ex interventor lederal em Santa C'ltharlna.

Antigo e prestigiosO 'politico, pedenceuJo a uma fa
milia do glorioso EstarIa vlziuh'), on:l.e, des:le a m;)cidade,
se vem consagrando á ac!ividf1de cLvica, o CGl'aaeL ,Al.'isti-
liano I�i, na ��yaada ;?�mfH'avel e redemptOL';'1 de Óut�..;b['Q, S?b a pr<:side,:c:a {to 9f, � piritu::ri e politic.'l,_ o homef!! obrigado, creiam-me o
uma�hs euer�la�_ dec�s.lva: no trabalho de coorden�çao e FreItas Melro re.1!tzou-se qu!n'lque pregou e pr;ü,c;)u a UI11- Aiuigo de sempre, _ .

no trmmf?ho, E na.o illJ,lS S'J arastou
_

dos rumos
. traça�os t:t<eifll, no The3Jro Frobsin,L i dade e harmoni:t de nossa co- VITOR KO�DER," Rabe que a, moçao receba iam-

pelo glpfwso 1l!0\rime�t? de renova?a<: de valores e reJu- ás 5 horas e meia da tarde, a ;munu. em torno cl:ls aspiracões C h 'd t d d' bem a asslgn.atura de ouhas

venese.uuenrn _

ue ie C:',l�ca do':l, b,1',a811elros. . .. l,'eunião par-a, truta; da ! eeollo ) e i fltere,:,ses biwncnauc!{ses, ,ç�:m .etC1 °d'dPor d ,o 60,S t� t1- pessoas que embora não es.te-N' gnveo,no do v ''''fio E t d 1 A t I � crn!ucan e pe i o o 15 /Ile o. ,.
'

t f'°1 -

,) .. ! '-,

"d
. .!Zt"� à 1

s �dO, O n:oron8, flS ll:�no cação do busto. (AfÍ1 bronze do) como condições prAcipua� �e �atha.!inense em relzcão á hO-l'tJ�Ul dalI )1retSen ess' uanam ques-
se r.eVBou,um -: illllllsra �r ;UCl o e.<'/Lpaze um POltlCO'exm,o_ sr .. ci:'. V,C:t,,}!, l<onder.,-JlO�SU(\ ,2'mndezl1 e, portanto, de • j ',. uo e ]u\arem e nome nes·
'I g do d'" 'dp.allsmr e p tr t s d � ,

' menagem que .0', os twnam a
. de s 11'd

.

d d O,n 1 .:l, '\, ". [}, fi lO l',m.o�sa 10.
, .. <,pedf'st"j qu,,, ,O{�CJ.!r.a,rn Hlltesdaisüa efticiencia c,nmo ceIula dos' -

d • Ih lta orova o arte a e.

D d t li t 1 t- t'd t'
", mtellçao e prefhar- e, (l sr. .' A.d I � W II t' f

•• _'}S e �UI 0,0 I .us re pJ! 1CO que em SI. o VISl a-1revolm;ão de BO. Abrindo a l>es'l0rgi:tnisrnos do Estado e da presidfOnte da sessQO põe emJS1
.. o P:lO o. sem az. vElr

ChsStffiO,.�aDlf�8ta �::na sym.pathltt accentuada por tudo (l1lsão o dr. Meifl) expl1cn em b.re 1 Patri� só te'l.1 que ficar na ati- díscussão, t! respectiva votaç2o, ctq �e sena maIs
_

conveniente
quaPlo e. o Rto Gluod_e. .

.' _
ves palavr;'s"a finalidade da � tllde em q'ue se colocou.

.

t t 1 d d
elxar·se a moçao em uma

Por lESO mesmo s,ao n,umerOSDS OS amIgoi; e admlra- r<un;'lo M"'," Oll'Z "ue tl'e<;; fo�r<»/ O'
.

BI
SI es avam 'O(�S e oçcor o

casa commerc;al de eonfiança,
" ,-. •• "

� ", "", ,- '-l ... C.
. nmalS:l Dl'rn umenau qUltllto ao

- rnoÍlvos re tdores q:le conta nesta <?aJ?I�al e no lutenor do Estado.
, dirigido uma carta pelo sr. dr.l 'd

<:

d
"

;, .•p d':d'
c < ,:> �

,

ap ·sen ,a- do q ue ser nameada uma com-'

:";,:.,i ROJe, o corO,uel Arlst,llléi:1G Ramos estev"" no ,PalaclO, Vict.)r Konder e" q, ue, ia passar!
n /l.dm,e c\ el, ,d<'I.·,lot�S� a

.. ,v'da aos nesta carta relo sr. dr. VIC: missão pn.:-a recolher assigna·
�' dI) Governo em visita ao General Flores da Cunh<t pre-. I 1-

-

1

'

1 ., �st(L e meu a o,.' �el ViÇO e f.or Konder. Havendo quaSl, turas. Aprovada esta ultima,
"

; , ,a e :t em, \ 02 a tA. . Bluill"nau p�een'>ne:l e aleo-rou 1claro GovernarIor do Estado.
. Os termog dn. carla. lida a l-h' i t� ,-,

< '"

d
unanimidade em reconheceI-os, sug�çestão é escolhida a Casa

Da conf.erência hAvida entre os dois j�luatl'cs poliU- s:O'ui, são os se<".l1irites: im�n a ex � �ncm, o, amor
n

a ficou logo apoz decidido que, Wahle onde já 'se encontra a

""', cos, resultou o mais completo e cordial entt>ndiru.elllú, de· �Blumtnau 6 "'de jnllho de 1
mmha terra,. os seu" sonh?� de ná? seria mai�, I.evada a effeito �,1ista, telldo recebido até agora

ciàindv-se que o Par�ído. Rep!1bl�cano Liberal apüiará in- 1935.
•

, ,. sua prospendade e da fehcld�- a Justa e f!1erl�Orfa homentlgem, um grande accrescimo de as-

�teira�ente as oPPDsi�õ�s. COllRigadas naquéllé Estad�, ch!'fia· Meus excelentes amj<Yos on-I dt
e tdes cada .Ut�' dos seus habdl- q!�e era a lflInahd�de dda prf�sença sigua.turn.s.

'

,

das :pelo coronel ArlstIlmo, amos e osdrs. Adoipno Kou- . 'S"(,' F '1:" ':Ní "
an e canSIS Iram, em grau e I a I naque e recmto _�,s 19uras Portanto todos os que quize·

der e Henrique Rupp]unior.", Jve�ra � dI ya, j :��l a" e 10 c parte, o estimulo de meu tr? mais prostigiosas e representa- rem associar-se a. esta home-
.

:I: '" *
,oao e etros t�lllor. ,

balho e as mais gmtas emoções Uvas do munieipio, nagem de reconforto ,morar aoTendo conht'clmen�o que oS de tl),inha vida. , .". O sr. dr.. Oliveira e Silva, nsigne batalhador de nossas
A> proposito «A'F�d�ração»:i ol'gam do Partido Repu- m�us tr�t�r�a:s. amIgos tom�- Por tudo issg, gratirlão devo pede a palavra momentos de- ..:ausas, podêrão dirigir-se a

blicano Liberal d:tJ :Rio ,a,rande, publica;na mesma data, a ram a ImC,ll.!lV3. de� um mOvI- eu á .minha querida Blumeuau, poiS e apresceta úma moção, esta �oflCett\1adl}, .livraria, onde
seguinte «mancll"ttr:",:"

.

,
" >

"

m�nto que VIsa repor meu bus· e reconhecimento, profundo e de solidariedad� e r�conforto ençúntrarão -8' moçãó de; osoJi-
«Ksteve. hoje� no iPalacio do Gúverno, emvi�tta ao to, ha pouco reencontrado, na indelev�l; ti. fodos os c::lmpatri- moral ao sr, dr. Victor Konder, dariedadé qUelhe �ae ser di

" GeneriJ,l Flores da Cunha, preclaroGovernador dp Estado, o praça publica desta 'Cidade, e_m ciO:i e amigos que me dístia" para ser assigllada peles pre� rigida; Sáoemos; que para Ieee
nosso presado amigü CeL A'l'istilianoRr:.moíS, ex-inter\Tentorfe que se achava até a,Revoluçao guem com a sua amizade� sen- sentes, Posto em discussão os ber assignaturas a moção, per

'. deral em Sta. Catharina. Da, conferência havida entre os dois de 30, venbo pedIr-lhe e ai timento, a qUe vocês, meUS ca- termos desta moção são elles m;mecerá ali pelo prazo' de

".,' illql;!tl'es politicos, resultollo mais c<,?mpteto e. cordeal.en. �uantos já se ao:oda:am á ros �liveira., Melro e João, se j aprovadas intewalmente,. mt- uma semana,
.

telÍdimento decidindo-se que o PartrJr, Heoubhcano LIDe- ldéu, o grande, o mestlmaveI propoe. neste momento, a dar I ciando.se a SegUir as aS91gna- Em syl1these, o qU.8 �elen.

A..r,a"f,"�,àP,l).,ia,r,i inte!l',amente as 0, ;:>::0,�iç3:s.�omg;::dJs l1aqUel-",fav�r de desistirem desse

pro-,
uma expr.essão, aJtamen�e ,hon- : tnr�s, �o doc:.Imento., .

l'
mos ,�cima 'foi 0_ deoabdu e

.�le Est�dQ, chefiadas pE>lo r�or·"n,'l ."\ 1"--r: �1'1': !h":l"!'; c 051_ 110,':;] to. .' rosa e com0,vedora. para miln.. !, DepOIS .dEl todos Il.Sslgn.lrem, resolVIdo na se�sa.o de ante�
Urso !.uolpho Konder e H;:lll'j;{U,� i�,i i'i) ,j ,'::tiL!'."

' .::�um� nora de tJesordem es-, Com afelo cada vez maIs e 5ugger:do pelo St� Arthur. hontBm 110 frohsmn.

Demittiu ..se O gabine..

te britanniti:o
Londres, 7 -p- A'a 15 ho

ras de hoje o sr. Max Don
nal apresentou ao rei Jorge
V a demissão conectiva do

Ri? 1 .: A viuv� do mal- gabinete. O sr, Baldíng foi
l�gra��.'Vplant� Irmeu, G?l"- encarredo de organizar o no
rea, ti.;) 19H� n�a �arta ao O I vo mínisterío teuno-o já a

GI.obo_ abrind mao?� sUbp- presentado á sancção de Jor
errpçao a seu .íavor feIta por ge V"
este vespertino. Deste .,:mod{l .•

_.....� _

não se 'realizará mais a no- Abolida a taxa de
va corrida na Gavea, que sfôl-
ria em seu beueücto. 10"1. sobre o matte

Buenos Ayres, 7 - A jea
mara dos .Deputados por re

solução ue hoje. aboliu a ta'
xa de 10 'r, que pesava sobre
° matte,

fABRICAS DE M.E
LHADORA POR··

TATEIS

CASA lHERTWBG, Rua 15 de
- Novembro 127 -

BLUMIENAU I
LAVAL

NOVO ORGANIZAlNO Rio a gazo ..

GABINETE lina subiu
1$400

Um serio accidente em

nosso prelo de impres
são originou o atrazo des

� ta folha. Rogamos por is-

ISO 2 todos os nossos a

migos leitores que, reco-

....11J't b nhecendo estemotivo, _nos
lia iaO� desculpem do occorndo.

Novo incidente com Paris, 7 - o sr, Pierre La-

ínteqrelistas val, organizou ° n?,:o gabí-
t.;

I nete fl'iillCeZ, que Já apresen

RIO 7 P l\j
, I •

t -,
teu-se ac presidente Lebrun.

L •

- - a se�!t� ln,,�'gl'a
ras portateís, tendo para is- listas á travessa do Ouvidor, Este gabinete é o 90' da

S,? ��licitado a opinião do I C!riginou·s� um cn,;(iicto qu_an sa, Republica, o dec�mG de�
Mlnísn-o da Guerra. O gajo uo se realizava uma se, sao. ta lt·glslatura e o 3 orgam
�oão G . .Ribeiro mostrou-se A séde ficou gl'HI';] mente zado pelo sr. Laval.

_

iuteresaado, promettendo es- depredada por ln livi(uos Seus cornponentes sao em

tudar ettentamento ° prójee- extranhos, Iicunuo i\�;<;h o n!1me!�o de 20, incluindo va-

to :J.ne lhe foi apreseni.ado, rr:.iliciatiano Heit:;r' Bt�vPi'der. ri...,;·: ministrtJs sem pasta,

Rio, 7 - A :l'írma Laudayer
& Cia. pretende installar nes
ta cidade uma fabrlea de me
Ihadoras e fuzis-metralhado-

--

doreunlao

busto eln

Victor

para

pede$' em
� Um;a moçã�
d.is

';�
menagelD
Wable, a

casa

assinar

Rio, 7 -P- Os importadores
de gazolina, dirigiram ao go
verno um omeio declarando
que não podem manter mais
o preço da gazoliua pela ta
hella otíicíal, sendo que dó
ravante o litro sera' vendido
a 1$40ó,

"�UDADE D�

BLUMiNIUI"

Ohegou honten ao Rio
o sr. Getulio
Vargas

I Río, 7 -p - o encouraçado
S. Paulo, e os cruzadores Ba-

i hia c Rio Grande do Sul eu
,:traram hoje ás 13 horag na·

i bahia, couduzindo de regres·
180 ao Brasil o sr. Getulio
(Vargas e sua comitiva.

1 O presidente da Republica
l em lancha especial ruinou pa
� ra a ilha das Cobras ontle o

í esperava o sr. Antonio 'Car-

/las.
Qua ndo desembarcava

em terra riTme, eoro d�stb20
ao nalacio Guanabara foi o'

,pf'Õ'sidente Getulio Vargas
! s�mdado por tropas do Exer
(cito sob o commando do Gal.

i Euríc{1 Dutra e por um con

tigente da Marinhá. No espa
f ço p0r sobre o cortejo, evo
� luir'am varÍos appardhos da

I Aviação Naval e do �xerclto.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I\,v� edici na domestica

ARTTGOS

em Hli.HJ(,D�:U:

A Cafiaspírina tem acção immediata e effi
caz no alivio ás dores rheumaticas, como'
ás dores de cabeça, de dentes, de ouvidos,
en�"'>:aqueca5 e resfriados leves.

Tudo quanto não fôr Cafiaspírina deve
ser recusado, porque

".Á_.

,I
é

o remedia de confimzfa
garântido pela "Cruz Bayer"

'I'ypos de luxo folheados com
Imbuia do Paraná ou Cauella
escolhida.

'

Portas de Cedro compensado
para pintura a oleo.
Portas CD::r: almofadas, folhea.
das com Imbuia OlI Oanella,

Chapas, compensadas de Cedro e Pinho para fa
de Moveis etc.

i'
,

- AehilléB Balsini - '

Dr. ClaudeIlno Alves de Araujo
- ADVOGADOS -

BLUMENAU - RiO DE JANEIRO

�

Procuratorios em' gera!: Naturalizações. Mart;as, dIZ FabríC:iI. PatE:nte 'í

'I'
: de Invenção. Montepios. Pecúlios. Pensões. Recebimen�os no Thezouro I

.. Fed."eral. Reconhecimento de Syndicatos. Registro de

_

Diplomas. Revisões .1'. Oiminaes perante ii Corte Suprema. "

' I
, .. .

.

. ..,'

..
"

·)tM 5FR 'f'*WWmtfl;fé�"

CAUSSA CIYIES, COMMERCIAES E CRIMINAES

• r p��a o S�l. .' Bebam agua. Imperatriz, IDI.AS. aa. teíra e

qUmta.fe.lra. ,J acua thermo-míneral natu.
_

flORAS: r:vus ",_genc1as até as 91j2l Dl b t :�,
e no Corrmo ate as 10. rat a� ereolcgíeamente
Registrados só no Correios até, pura. Umca agua mineral

ás 91/2.
. . . I

brasileira que contem saes

,NOTA: A s quarta-Ieíras acceíta- de thoríum
.

.

se correspondenclas para Europa e
.

ás terça- feiras para o Sul até Sue- .-----�-----...,_!.

.
nos AY1·es.

M&4Uf$iM

��MMIU,

C A·· F E' · C· O M E TA· ;:��::��:�é$ ';
JI..I &M..mm.'m@a4§'�**REi�&P�1"'*DE�·..�..mm..����DR��qmmM���g=�e�mm�**�.�_�'Z�-�.4�_��=C*�====7�«�4A�=w�_=z"==,=4�±:a;mRsr..IIEdmêm.m!HMMma.�.mewewm��m.����$�-���J�

• fi iC

Exijam de

1Iioi. ":.':
- �: ..

'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Do sr, Dr, Whitaker de :Li�<S"E�ucaq;�a §e.:.l'1Dla.! pe!o O trecho da rua 15 ,en'�r� o, hotel, Pauli � o ma. delegado de Policia de

Rad�o'S' Sul .. Transito dlfflCll -- Sug-gestoes
.

�.atataes r�c.ebeu � Delega-
o que apresentamos :}a: de Po.lIela, loca: um ot-

D .

.

. y riClO, pedindo i&VBnguar so-
_
.•�ecebeml}", um volume íu-

I
- .; Lre o paradeiro de Adolnho

I
ü:��a�lc " ",�3d!lCaçã0 Se1':_!.i�1�·.0 numero cresceate.de

ve-jtros carro�. São .cari"oças,jRosad8.. A família deste �seP"c��_ l(à.f1It: ..�m optiroo C!Al. ��wos é � grande movimento carros pa�'tlC_lllares e de alu- �nh�lI', alarmada com o seuL�,>,af} m:hi;-l'ld, contendo L�sl \.:o"m!llercwl provocam o cou, gueJ, cammnões, etc.. . Oúngo desappareclmento pe��!�nHr:s�s ptl.!i.:'8trB:s que so- < go�tr�namento do �ratego. Sab.��o.s que �a Inspetorla � dlu auxilio á Policia de' Bc1.;�; :��,i.t HTIf't().nfLute . questão fm�lClpa:tme.ute_

nas Vias de I d� VlhlC�los esta tamb�m CQ-!: tares, Estado de S. Paulo, pa-I
",,-.(el.h!üCa o ar.·José Alb..ii,-!malor. circuiaçao. Nas grau- gLL�lndo uesseuaso e e parIra ser encontrado o paradetquerque tr[�nHuitthi pejo mi- d3S cidades com a cotlocaeão iSSO que o vpntíla.mos. '. b'o de Adolpho Rosada que éCI'oPhone 'Ia Radio Cl.!,jutL Es- de guarda� .. e ac.)mpa[ü:an.c!� 01 PO?�ria.lU mutto bem serem; de altura acima do medíano.]tas. pal,est_ras, pela sua 1:".1 progresso, a sua. 8.ubstltu�çao prnhlbidas as paradas d&"!llo.- hem a. idade de 29 annos d.e �PQrtB:!lCla roram por votB.y?�O por Glgf.l�eS electI'lco�. fwou. r��as ue automoveís, camr- � côr branca, cahellas Ieiros e iunamme do Circulo Brasl ".;! ?ste pl�oolema resolvído, em-] nhões e carroças neste' tre-lusos, fronte larga com entra- �rI?, de Edl1c-açüo i')exual .com nora nao se tenua alcançado � eho. As pa,'adas de curto pra· � das. olhos verdes e de

cons-I
p�uldos no optimo volutae um. resultado seguro e com·�zo de tempo, é claro, serüuUhittliçao franzina.

'

que genWmeute . recebemos pIe to. ,0 _nu�nGro de,. accideu- � p�Ln:Hlida�. Est,l prohíbição � Foi aberto íuqueríto parat:! que representa um exorn tes demtnuíu

CousHtHralVPI�1
80 vrgorana nas horas .f.le! apurar a respcnsabíllídarte doh:f �os .milhares qUi';; IO;:'<liU mente, mas ?- p()l'cetng;.ml de grande movimento, das 10 ás� <r. Leonardo

SCÍl!Os.gmaCher�íÍlstr!.bmdos pO!' todo o paíz. desastres am�tl". p'�rm;l!H�'3e 13 horas, p, ex, "� no leriJ.Iiento recebido por ...........,._.,.,_.,.,._.<""""""""'_.,_� .....,.��""" ...Agrt::decenw!:.i a t:mabtlicia.- ?asl:ance elev�da.. Em Bt'rííI:1, Outra su}�gest;1f} que apre- seu aprendiz Frauciseo Abr-r "
de d.} allcto�·. !la pouc·) maiS de um U-l11:tO, sentamos e a. de so s��r per·, occo��.d� honrem. de ll1unl;ã�Prefe�.LU rana OHICInf;!. de torno de pro- .li

r:# i l .

!_)riedade daquelle senhor.

Tcrne T.Tncçi:.�:m:,! � Eis �C: d.�rt1l::.r d.o arem.o,
Gri�� de CH:innC ao t:ti:!QC:C'O mC!J�o.
U".hrb..:n.i é primci:o sara sogUi1::iO,
Pois Uil;j,�rb"rq existe "um�6" nc mando.
E t'uéirr [ç.j.;cdquo!C;!Jer. hn;t:,çüo
fa� do pfo?i� 50ÚGe a perdição ..

'

Uflidpal
Blurqenau

da Recei ta e Despeza de 16 a 23

1:1'1"' � :---':
...��> ••

:-. ripJ;L-!fU.lHf'tmU3íEafa G\!a �i.i��t�@ U .�iii H
_. ! B·"'14:\flf'pto.Amanha. du.rmngo, e:.tará., a ai. ..., v .. '_

,de ph.IIaãu a phauTIc.cia. Cru- �
zBir�:. �
'.�""�aC"__D=->.T;"�'=-'�•.•••�._�.Ii Recdta O,'çal1wnta'l'ia.i

li 1 -- Renda Tributaria
� Jmposfo de rndustrias e profissões 320.000
� Idem domiciliar 5.000

I·
" de vei\:t.üos e placas' 23.000
" de gado llVéltido 138.000
" de õublicidade 90,000

À.f�ri()10 de pesos e medidas 1:955.000
Emolumento:; 75.000
l'ax2. de expedien te 89.000
Licencas di versas 160.000
L{endu's diversas 55'500

3 - Renda EventÜ:7t
114.650

. 58.750
302900

3:118.500

\'1ult�s por inflaçf�o
�dem por móra de pagamento
::obrança da divida ativa 476,300

3:594.800
Movimento de Fundos

!.anca Nücioual do Comercio :.j Ponte lndaial

Saldo anierlor

i50.ooo
�.
14;786.955.
18:531.755

1 - Admínlstracão e fiscalisacão
Diarias e' tra!1s()ort<�s dos fundO·nados· "

Pago 11 EUr!co 'Zwick�r e Arnaldo
jll.cídhJ doe, n. 106

.

I'ublicaçôes e telegramas
Pago a Cia. Telefonica, Caürilleuse

I doc. n. 102 38.900
Idem ao jOT.rtHI "Reoubilca" doc. 11. 119 'H.ooo

�m-.. r

:; 2 - Di'\ida Passiva
� Divida Flutuante
� Pllgo a BerJ1fi.ído Froehlich doe n. 123
� 3 - ln.<,tru')lo Publica
1 Alngueis de casas escolares
� Pago 11 Au�ustQ Lubow dDc. n. 108 '25.000
� idem a Frederic(} lV:einicke doe. n.116 """..,,;�?:.?,,,'??i: 4 - Higiene e Assistencia Puolica
t· r-iospital I\hInicipaln Pa.�)"o fi l{aul Leite &. Cu. doc. 11. 1 � 7

21.400

Despesa Orçamentaria

104.300

"

1:200.000

75.000

301.700
6J.ooo

431.700'

173.500

3.000
98.000
186.000
403.000

1.600
130.700
22.000
116.000

......

74.080
3:222:88õ

Depositas
Juros de aponces esiadoais cf Ponte Illdaial
Pago a Alberto Brehmer doc. n. 113

Balanço de contas

150.000
3:3n.8So
lõ:158.875
18:'%1.755

A.tfredo Ka(J,�lnel'
Teeoureiro

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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� Com o .seu uso, nota-se e; r�.A n
� poucos dias: � �
� l' - ° sangue limpo, de im-

�i':;� I�.'1 purezas e bem estar. geral. v-

!fjl 2' - DesapparecimcIlto de
,

Espinhas, Eczemas, :El'upções, .��
Furunculos, coceiras, Feridas �� li

\ bravas, Bóba, etc. I�� l
.

3' - Desapparecimento corn "

'r�.._,\, ple to de RHEU?lTISMO, dô- l" 1 �res nos ossos e dôres de eu f i
beça. t � �.

4' - Desapparecímento das � !
. manifestações sypbíliticas 0 � I

.'1'14.
de todos os incommodos de

'.1'e'o fundo syphílitico. � t'
.: 5' - O apparelho, gastro- �intestinal perfeito, p o i s o

.'

�
«ELIXIR 914» não ataca o es- �ll!�' tomago e

..
não contém íodureto. ffj

r. E' o uníco depurativo que �
..

I, tem attestades dos Hospitaes, .

Ú� de especialistas d?�,Olhos e I. � .�

!;1 da Dyspepsía Syphírítica. � " �'ie
.:� . ..� i

-

PARA -.AOR�A1IS,;'
.

EUru DEPU�
ANGUE

.,E="'o:rmidavel !

UMA FORTUNA GRATIS

- Será proporcionada a quem
enviar enveloppe sellado com
seu endereço. Uma verda·
deira maL'avilha. Pedir á 'GRU
TA DA FORTUNA". Estrada
Marechal Rangel, 117, Madu
reira - Rio de Janeiro.

COMPANHIA INTERNÁ
CIONAL DE

.

CAPl-
TALIZAÇAO

Amortização de Abril

Realisou·se ontem, em

presença do fiscal do
G:Jverno, o sorteio de a

mortizações de titulos
desta C'ompanhia, tendo
sido sorteadas as seguin
tes (lito combinações:

ELZ BIL PUO

seguro

lColetoria deRendas Estaduais II SANGUE! SANGUE SANGUE r
'.� de Blumenau 'I SANGUENOL �
lmoosto sobre movimente comer-- {Form��a Altemã) �

Jj:" \ Ilnleo que svna TUBEf,&UlIlSE

cial e industrial Cum o seu uso no fim da 20 dias nDla�se

Lo - Levantamento geral
das forças e volta inimediata
do appetíte.
2.0 c...: Desapparecimento por

completo das dôres de cabe-

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta çaã,�nsoC��beafeer;�di��o�a
cidade, torno publico, para o conhecimento de iodos os depressão nervosa e do em-

interessados que, durante o corrente mês de junho em to- magrecimento de ambos se-

dos os dias uteís, se arrecada nesta e em todas as Coleto· XOS:
4,0 - Augmento de peso va-

rias de Rendas Estaduais do Município, o segundo trimes- ríando de 1 a 3 kílos.:
tre do imposto Sobre Movimento Ccmercial e Industrial, re-
i latívo ao corrente exerctcío, Os srs. contribuintes que dei- O CANCER pnde�se evitar pOTllue

D t éproduzida. pela accumulação do potasio

9i'7l�» xarern de fazer o pagamento de suas contribuições den ro
em delanllinado looar dourganismo'

..

� do praso acima determinado, poderão fazeI-o nGS mêses I· Il Caleio dissolve o po\assio. O Sangul.
� de julho e agosto com as multas de 5 e tO·f. respetiva-I nol cuntern Caieio e assim mdo syjta 9

I·
mente. Terminado estes prasos, serão extraídas as Oertí-! CaDcer. '

I
D d O Saaguinol é uma grande descollerla'

dões de tvída-Atíva e remetidas á Promotoria Publica a cientifica. - Opinião do Dr. ManDei Soa·
Comarca, afim de ser iniciada a cobrança executiva. de res de Castro.
acordo com as leis em vigor. . .

i�__· _�-i1!!!II",_m"iII'ªH@I!!!!.Qm.m.__-

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 6 de

junho de 1935.

pesscaes
-E'-'

A' prevídencia ao alcance de todos•..

2'. trimestre

Uma apoUce de Rs. 40:000$000

custa apenas Rs. 56$000 por anno

----�����-----

Companhia ltaln-Braeleira de Segu
---rOs Ge=ra-e-"s--'�"

�--

Capital inteiramente realizado Rs. 5.000:00u$000

Peça, sem compromisso algum, as mais amplas
informaçõ�s ao Agente nestá Cidade ELPIDIO LIMA

Escrivão

ADOLPHO WOLL.STEIN -- Caixa Posta),
- BlUJ\\ENAU -

� ��.:-.:.::o ..--:-:.","'.."'....�-r:::-�.;� :----.......----------"

If� Saivio
.

Cunha ��
. F . Advoga.do. :5
I �� .

. INDAYAL �J
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� t C t
-- � I�C����..4»rH:����' Trav. 4 de Fevereiro, 7

ngen e: 'ar&os
f. >"", 1"" _ "f'1 11

.. ,!i Dr. Oliveira e Silva i BLUMENAU ���:'Cf',t. '"

H
efiua La rOitJha ·'t � a D ·Alf d H .g

oencke S A • Advogado (bí fi r. re oess G.

I '. • Levo ao conhecimenfo de � I
..

,.

.

.

.
. '"

t:"

V. S".ql.�e a, ,�iTlha eRp,o�á,! )Hameda [?io Branco, Jó i ����I'''.:.!':.,...�-::
l Meihco do Hospdal �ia. lzabel �

AUN BDI TAQ BLUMENAU D. l\�aIla :\f.'hqUl"S GOIZIO, �
..

' Blumen8.1I ..

!: :I
OPERA ÇOES �

J 11 sCilrreu dunHlte um anno e Iíi .... • : D d H P : � �
____________��............._. mez,;s

de H,:��' "[erid� na 1'0- �::�:�:: �
f. me. . ape � li ' Oinzca GIlTal li-

QKC I j fi] t·�··-·-··--�"·"·"······"······_·""·-···""·-"""��"I �X;i�iÚC�� r��·�(�\�emc�edrv�o;:%.� I H·_···R····rN··-T·O�1·1·0····B··A·-S·-�·O··S···D··"E···�1· ; Espe�����: �:;:l :oIes- �} ��� ��--���..

: Caixa-o r IHnel� rA.
: I. tratame.

nt:ll': sem

re.s.ult.adoo I� (.:
D ,

..
li

l�.
1 :

.

P t· d t.·:�
"......._.. ..........--. + --

'.

j': ' ir í 1$ W� � :t
I plJsitivos. l.end� as div�rsd� , {: .'. ARA U 10 �1�;

las e gargan a, narIZ. : W······
..

··_··__.······················:i·It= .

'

..

'

u U U,íl � � léuraf',. <l.ue d()en.tes .f'.
m ideu. _ .:�

:
LA O

�.� ouvidos e olhos � (� Dr. Edgar Barreto �
Dl: • ticas c-n 1;,,7, S obt" '. ". ADVOGADO • lo BI

.

R P' :}
(. ..

" tiil'
u I (O� IVprarn ': '. : ; umenau - na Iauhy: I: A D V O G A o C '

�Í···
'. os.portadores de

mU'I" }� SERVIO.OS :D� PRIMEI- :���0lJ?- ? 1epuri1hv? .d... ,�J Rangue!
..
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..
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...
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..
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os sao cúnvH.hclos a re �, �: Na Rua lD de NOVBffi- �,�maceu lCd e C lmlCO João·; , ..�. : . 2. ANDAR ;{

�eberore:�b018og9:,r�n. if� f� bro !!r· 20 - N� caHU ;Hda Siiva Silvey·a,. fiz .minhali�
INDAYAl.. - STA. CATHARINA .. ������ " _jj

tIdO,. _na ,>.Oede da Com- 1.1 i �l0 OUo Blohl1l :) llesp?sa nsaI-o, CO.lU o U. 80. de �

..
".'�:; �

_ .. _ , :; �: Doutor Pi
..r�G.

-. A
.' .'!.{ •• , •••••� ...........,,_,�� �

(!anhIa, a
.

.

'.

.

� >= A tratar com

.

.

. :� iS. �ldr�s, acha·se
.

rest�bde- �� .. :::::-:���: '.
.

' �w,e raUjO n
,.'

�.11·. RUA BU
....
EN

...
T()SAIRES, 59 MI)' H,.... ' .'.

-
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.!·:.:::.:..:;:.:;:.�âl·tesctemu:lhas(.,abadixo.p
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. ipVOGAD��
t

�i5J� Flga��st��� :�;rvo�:�' In- �?! Erich Karmanlf .�.
� 11:> ..

• ;:" '" ! D _ ampma JTaD e, ara yba a ; : .�: P' .

I �
. . '. : .. <:.i'

• Dentista. u.
..

ft..�v©l;;dtiâ$ & f.ia,. .�.:.�� 1 ara annuncro procure§.' J

.. O.SE.' .ANT.O}.T.dO GO.LZIO
..

�
..

' �
...

, causasClvel.�, ?ommel'ciaes i.' g
. arLOS,

rr::.;�"g�fan.::.s. senil.o- '��.' '� . .'
'.

a
.

:Ulumenau FJt . gTestemunhas: .

Rufino Gon-I:. '. e crlmmaes

=r f: RUA 15 DE NOVEilÚmO >•.>";) I Rua 15 oe NcmembriJ. a
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fORD

fobrz"cado até hoJe
,

Á potencial velocidade e eco·

nomia que O fez mundialmen
te fllillOSOI o novo Ford V-S
accrescenta um conforto ine

gualôvel.• Mais espaço pa
ra os passageiros nos assentos

milis largos; nos compartimen
tt> mais longos. Assento
'. a::eiro tão confortavel como
, di} frente, graças á marcha
:cm·"poio-central. •..Mas os

_dc'� vétkm mais que as pala
.T?S. Guie pessoalmente o no

:,:) Fc.rd e �la de convenc�r-se.

1935

��
E�'p'.?S í ç.�.? ��E� �..�.�.�!: ,� trraéPrOflSsao� •. "
de 9 a�����i�;�;;iedade tilJ;;?.EOG-�..6...:Dv1:�� t�I: - dia de Iesta..S horas: sahid.a da marcha. dos 0.proüsslonaes de Itoupava Secca o

9 horas: marcha na cidade. .

10 horas: chegada dos protisslo-

�na- s na. Sociedade Gymnastica. o

Abertura da Exposição depois de o
varies dísct.r .os, o

3 horas: começam as diversões .

no campo, principalmente para

tcrranças.
o

5 horas: DANÇAS AO AR LIVRE, o

O·
.-

com iluminação de div.ersas co- ': S gregos nao
res, ao escurecer do dia.

Cen.certos e danças cúgI cith�ra Gó gostam de radioe tamb.oID uma banda oe mUSICa.

completa.
o

H{iVel'á tambem bebid�s, Cd.fés e ,:. A Grüeia é o paiz que se

.
churrascos..

t
J mostra mais . retractario ao

2' - dIa de festa 9 boras; �bertura da

.

exposição o l r
..ad.i o. '. .Basta dizer' que

..

em

..

pat'a VIsitas. O todo o paiz só existe uma

3,noras: Programma do primeiro o estação emissora, de Elndas
dIa de f�sta.

..

. curtas, aliás explorada por
5 h'1ras: T0mbola em beneflCIo

t
uma sociedade particular_

da
.

;::;scola dos profissionaes com o
. Recentemente, em conse·

fi_BIS de 30 grandes premios que .0 quenc
..

ia d
..

e

..
disturbios

.'. p.O.Ut.ívao, ser .so_r-teados.., o cos, o governo chegou até a

� EXpOSlÇll6 flJllCClOnara dáS '9 .'

- prohibir o uso dos recepto-
as 12 horas e (Ias 14 ás 18 ho-

t ces.
de

...rad.iO.'
em tbdo

o. te.r-.ras, estando aberta. o ritorio do paiz. '

O Esta medida não tem pre-
�dultos 1 to�o.

.
.

o cedentes em tnda a curta
creanças 500 reIS -

historia da radio-telephonia.

o.!����
.

�

j A maior Descoberta
a
u
P.

f iuxn ..S edatina
PARA A MULHER

J

o Regulador Vieira
A mulher não soffrerá

dores
CURA CnUCAS UTElIIHAS EM 2 HORAS

Regularísa as suspensões.
Corta as grandes hemorrha
gias. Combate as FleresBran
cas, Evita o Rheumatismo e
os tumorres na idade critica
E' poderoso calmante e Regu:
lador no" Parcos, evita oDre s

Hemorrhagtas e' quasi nulli
fica os accidentes de morte
q?e são de 1 por cento. Me�
nmas de 13 á 15 annos todas
devem usar a FLUXO�SEDATI
NA, que se vende em todo·
o Brasil. Receitada·. por rilais
de 10.000 mediGJs�

Indicador
Profissions_l

A'f'J

-REFEí�ÕE�
1)p{ _:?',e, (JDE. ,

Qr::GULAR!SA,
EvnA5ofFRaMENTO�
CON6?,:n:: AS f1QLESTIM

[:<'J lJTERO
f. QV;';RIOS Achilles Balsini

ADVOCACIA EAl GERAL

...
c·

Corrida de tanques
de guerra

Roma - U. J. ·B. - Pela
primeira yez, na Italia. rea

lizou-se uma corrida de obs.
taculos, para tanques de

guerra, num total de 12 ki·
iometros, tomando parte, nel
la, 16 tanques; entre os

.

Ob8-
ta.cuJos, havia rampas pro-.
nunciaras, pantanos etc. Es�
teve pr.:seate a eUa, Ú sr.

Mussolini. �
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QUALIDADE
INSUPERAVEl

. PREÇO MODICO

Si deseja uma bõo

pasta dentiíricio e um

bom sabonete, ambos

de preço bastante mo

dico, não tenha mais
duvidas: peça os da
marca PU R IS ANO.

·Q�...õ. 0T·�c

�.' ..

Os . charutos e cigarrilhos O_tilNNE,.,
MANN Sã0 os mais' yrderidos no

A' vendo em todo parte
,

Rep�esein�a!l"ete�$

CARLOS H O E p. C K E

c

.Jara�uã - ..Joinvllle
Esta empresa que dispõe de confortaveis autos- omni
bus, e pode offerecer

.

aos srs. passageiros pleno
confOrto e segu1'ança.

PfFoprieiorios:,
João Hahn, Adolpho Hass, Theodoro Darius e

Ricardo Jensen.

Blutnenau Sta. Catharina

Trinta -tumolS de auccesso
lSli.o omelhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra·
tal' e embellezar os cllbel
los. Extingue a caspa, ces
sa. a quéda dos cab&los,
evitando a calvície. Faz
voltar" cOr naturâl os

cabellos
.. hrJU1cos.

dando:..Ihes 'Vigor
e mocidade. Não

��� contém SIle8· de
pra ta e. usa-sá

"_�!K c:omo �iIl.

o

CIdade de Blumenau

I
Capas
Ponchos
Chapéus
Cnbertores
Acolchoados
lã para bordar
Casemiras da lã
o melhor e

luais' barato

Varejo . I

Rheingantz
Rua 15 de No\:emln'o:

l"IJ. '*7

.lJ
F

a mais rapida linha transe
ceanica Brasil � Europa em

menos de 40 horas.

A mala aerea fecha, na

Agencia do Correio
PQ,lJ!!"Q c Sul

TOdas as quintas feiras
registradas - ás 9, 30 horas
simples - ás 10,30 horas
para: P. Alegre,. Pelotas,

Rio Grande,Uruguai, Argentí
na, Chile, Perú e Bolívia.

;;:"'Ó.��.�1P�•.it.*�9«2�ltI:;.i
. �

; . FARMAGlA �
: �

! CRUZEIRO DO SUL:
i •

� Ã
-., Telefone N. 15 ti,
,� .

i � Rua 15 de Novembro. 32 �jlr "í A. tende rapidamente .... �
I� *,
í «l( Serve com esmero )II. � �
� '(i{ ;;;; � �1 <;;{ .

«,1 �
� .. �{� 9��4fff9§:��oe(�;���{�!H'!� PI

. �I( �
--��---, �._-�,---, "-._�"-'��'---'.'-_.__

.p � "
:iN . �JNr,l�AT05 ;--.(RC;Ollhe�im(!nto �i�
�: � ce) - lJr. Cla·.Jt.;ehnr. ,1"ol'Z;; Cote A -

r. � I
� ff nujo e Achmr.:s [LÚi.1i - Ad'/o° J! �
rl I;;l � p • :.

�.� gawo.:: ! 11' � � � �
i � �iO G.IZ .JIür:e!ro (: ttJme�au � r'�

� ii � �
4__=_�_..._·��·,·n" ",._, . .,.,� .. , ....-.=�_.��.- N �

I I,�,.� E�FRAQUECEU�SE? I
E' A V'"TALlSACÃO CIENTIFICA I Ainda tem tous, dôr nas I

MODERN. DAS CELULAS CAPILA- cesta. e no peito? I
RES, FORÇANDO A SUA R,b.DIOATI- Use • 'poderoso toniço I
CIDADE NUMA JUVENTUDE PERMA- VlNflO CarnSOTAOO I
NENTE: REMEDlO, LOÇÃO, ALfMEN-

. _... Lili .

VO_ TONICO BIOLOGICO. A.NTICETI-.
TO, 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_.

-

Empregado lIItIII
.. II1II-

'ceaae !IH tnllllliu II
I.�II IIOM&�

r_o SóSERAM
DOS PIlltt.Õf'S

c;::..,�ç::;"����"'Ó����"'Ó�Ç>.l_c:::,;.�"'<::1c;::..,Jr>.>:::ç::,,,j;::>;>j;::>;>p..>a

IColin· & Neitzel �
ii. Rua quinze, 28 Phone 28 i
� fab rica de Gelo f
� Deposítaríoa da: .�
a Cervejaria Catharinense e �
� União Mercantil Brasileira S. A. �
� (Moinho de trigo) �
a Agentes Geraes da:

a
�_ Sul América Terr. Marit. e AcciJ. $
a Sul América Vida i1 .

� Companhia Nacional de Seguros 1>
"'Ó��������c;::..,�_c:::,;.��p..>��p..>��p..>c;::..,���

faça seu annuncio nesta folha
aos sabbados

registradas - ás 9,30 horas
simples � ás 10,30 horas

para: Santos, 8. Paulo. Rio,
Vitoria,

.

Caravelas, Baia,
Maceió, Recife, 'Natal, Africa,
Europa e Asía.

Aos �o�s ��es Para m a i s informações
com o Agente:

I :i Ed' ndatur;lI. qctue 11 vossa ff'�hlici:': ..

Roberto Grossenbacher
. I

, c a e epenca .. e vossns 1! os Rua 15 de Nove.mbro, nr. 85.1
. e deles depende qussí da Sau- 'I'elephone 83. I

. íe: desta depende, quasi ex- .
. M

fdusivfl.U1ente, de lhe dardes de
'. ..

i
......

,.,....�-

., �f:::aJa�eZ8S1 um Irnsco da

1··;�i;;'�=d.���nga:.�.....·.I.. :.. Ir.:·';'�:r··I::::�T·:·=��::�51 CgD'A D E
til LOMBRIOUEIRA MIN.ANCORA � ( V1'!.U 'U ü� u.s."i\\t'lú DE 6!LUMENAU'
�I Não ha egual, Uma creança

'l�f....
UXiR DE.N06UEIRAti [.·I�.l Bre,veme.n._te . appare.- �.<.

��. .

� de 11 mezes atacada de desín-

i� '1 I \ Bíssemanario de absoluta
teria perdeu 543 vermes de 3

00 Ph.-Ch. : cera em J:< onanopo 1.3 :i independenoía
d d loão da Silva Silveira ','.:: o �íl� ...ii- ._,a� ��.. rtAe� .:.'�quali a es testemunhado por . liJJ'u,a!I"_ �iGI 1íI� ,

seis pessoas . idóneas em Itspe- .

Empregado com real vantagem -:: sob a dircccao de: Edições ás quartas-feiras
I riú, Moniclpio de S. Francisco nos seguintes casos: }j fMh,ão Ad@(�i. [01- H I

e aos sabbados

I do Sul filha do Sr. Carlos J RaC:hitismo..�; laboração semanal do ;{ Dí rector: Proprietario
�. Neuremberg, professor. Cada B Rbel!-.mat!SID.

o em

ge._ral,.. ;:. Professor f te.·f'fi"'Uld@:jACHlLLESBALSINlI â i�3SCO é urna dose. Toma-se de l - Commen.o dOI! OUVIdos, >. ... : .

� uma vez em eaíé com leite. Inflammações do uteM, t= Ma��ihae$ .

e do:

I Redactor - Gerente
Affecções do figado, ,:. -

d
.

"=! AFFONSO B' LSLI'i!IDepois do efeito não precisa R" .... 'lchali da pelle, .

.

:>� pnnnpe . �s
..
]OrnallS- �

j ""'_
�peta nem purgante.

(lo.!10m.éaa. f� ta� braSlleli�S (�m ..

_.: R3::lacção e officinas:
�........... Vende-se em 4 numeres (1, 2

EI' '._........
'

.. _ � ••
' �bd.€i) Sa1ã!�ittl�iroa.Re-:1

'I'ravesaa 4 de Fevereiro rr 7 i:

). e &..�), conforme a edade, ern,
I.> uua_, Pld' Caixa Postal - 57

-

�"....,-��--�........_--��----��---�"",_- ... ':�âII;' r; senha semana· . o. pO- : 3 LU M E NAUrodos os negocioso nas íarrna- Santa Catharina
� das desta cidade e drogari- Ulceras. g Iitica brasileira pelo B íi�

i ?S e. na.
F

..

armacía Minancora, �=::-- ,f� briI�ante jorn31�staca- �5 A3SIGNATURAS
� NOTA: Se quízer poupar vos- Fia.t.:..t.., I fi tl!anne_nse. Povoas �s ADo. . . . . .. 15$000

C
da saudee vosso dinheiro com Caac:roe. f: Saquelra. :� se nestre .... 8$000

argas,
-

passageiros e Encornmendas . doença desconhecida e remédios

I'
Bouba., � -- ..............•.............� N�: :��s:dÕ '. ��g�

Serviço diario entr�
ahahituai-vos no começo de qual- .801lbollll'

�"A�"""""'_�''''''''''''''''�

quer doença ao deitar; dar um DÔres Jl� peite,
Flnr·l·l'ulnn1ill·� ItI)J·�ky BlnmAnau Dom suador e de manhã. cedo Carbunculoll, etc.. IMPORTANTE

IJ aUf3ft11ullJ - fi uiI -

U i.l1I um purgan'.€í .dp L.o.mbrl·.guel·rar" "OD-RO�O CI -
_ _. A lirecção da " idade :de:

;v[inhncora. E' o melhor de t)- ANTI-SYPHILITICO A cura das Blunenau" ni!.o'assume res,-
e duas \<ezes por semana entre Fpohs e Tubarão dos quantos existem, e de elei

'

II A NTI.IH-Ir:=Qit.fATICO ponSlbilidade pelas apl"ecia.::
to rapido e. Suave li A N TI- ESCROPHULOSO Sezões ções emettidas em notas ou

Muit25 diarheas infantis são �IW l,lCBRI;. m 9IíEKSU! nErh.hll�RT.� DE SA�C 1'lI!II.1CI. artigos assignadoB. _

� OllUl0C8 I>remiol � 5 MedalhaS de OIU'O
C lUSa ias só peJos vermes e den- fiRi,'�Df: OEPURATIVO DO SANGUE Infallivel eru poucos
tes. Depois piocurai o vosso � dias somente com
'Tledico. �_.-

as afamadas
Vende-se na Farmada Mi

l1anCora em Jomvillet e em

todas as bó.as farmadás de.sta
cidade_

Paulo Hering
Santa GstbarinaBhunenan

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas I.

Pilulas Dr.
·Relualdo
Machado

A ULTlfVIA JlIIODA
J.. "11'

d �-
em teCIUOS i e sa

encontra"se no

ntz
a cas,\ com o maior
e melhor sortimento em

tecidos' para inverno
Preços sem concurrencia

Rua 15 nr. 47

,

Andreza Campos da Luz
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I
BLUMENAU

'Os vão
',-

horarios e paradas
·fixos

Blurnanau

. ---:-r�-,''''.-:-���

GJlfl R r: 5 Iiiu��;';;;;� de I

llª
aii'WUl�

I
.

i ---.;--=::.r-�� ,

j ,

: Jii dizia ,Nietsc{,ei o gl'ande pl1i-;;
. . i. loscpho, "ue "sen;ptlZ 11a um pcu- �

uma c:s� ?omme�clal daqul j � "O ele Ioueuea 1'\0 erncr, �o,'ém soem' �
ter enviauo a

l�portanC1all
Pr€: he um peueo cl� raz ..o na lou- �

ao 13hneo rio B rasil e. I lie I c�rêl.» Perece que l'i 1 "'.tschlZ
1em re- �

ter sido d'.wolvído G dI:úhei.' %110. O homem que ama, ema sem- ii
. .... I

' p,ye l'foEu":!il",cnte, com ardor, eem

'!'1'0 Mm �. aviso ce que, o

li paixão,
com leucura, OI! enti/o, I'lão

.

.

Banco nao estava auc;tofIZa-!' / h� amor It? que cllc sente, P,
ois,

do 11 recebelo. Resolveu se! nao ha mero t.e:ll!:' nessa afki�ão.

pedir ínlormacões a Floria- f Mas nesse (llft.l:lhao GU� empoiga a i
'.. _. -: n

Y ! alma numanGl1 nesse ieanpestade de.,
no pulís SOOl e este caso. d!lcias, de inc",:�ez"s e de espe- !
O 81'. CêL Ohrbtliiilo Fed- ranças, não ddxiI nuncc de en!r(l� �

um pouco de rexão, pois nennum

"homem se atira num redemoinbo

� d"sses; sem ser aHrahiclo por uma
'

M fé·rma de bci!eza. Espiritual ou pIas, §

l',i ti<:a. E onde elltr,! a. comprehensão I?da belleza, entra sempre a Raz1iio,
nam que seja a Razão Instinetiva.

i Niztsche, o gr,liI:de philosopho, o
homem que estc.:dilVa profundamen
te a alma hUlnana, mais uma vez,

� num canto de IJapel, deslumbra a

Iw humanidade, com alguma couse de

I'
prof-unclo, de admir';vei: uma defi- �
l1iç1io cle Amor! n

D. M!GUEL I
EIQp!:õ!Ii;' il!CiSa_

. ..' .

Bscripto especialmente para este iornat pelo

HAMBURGO '. Dr. Éruest� l;!HHl�H"

Anniversarios

l ..

·i

nota Esportlon
Segundo informações de

ultima hora, soubemos que
de Rio do Sulcfoí enviado
um telegramma á directoria
do Blumenauense para que
Dão se realizem mais os en

contros marcados, devido ao
máo ternpc 81j reinante.
Entretanto outro telegram,

ma, ficou de ser enviado
h')je de manhã, para com

pleta resolução sobre esta
questão.

Em outro local desta folha
publicamos o programma dos

festejos da Exposição Je In
dustria e Artifíces, cuja a

bertura será solemnemente
feita amanhã ás 10 horas, no
predío e campo da socieda
de da Ovmnastica.
Esta e}çpúsição pelo sua 0-

rtgtnalidade, reveste-se de
grande i ln pcrtanefa, e nossa

impressão ao fazermos hon
tem uma breve visita ao lo
cal e suas. dependencias,
attendendo a gentil convíte
Ela comissão proITiotora,' não
podia ser melhor. Seus .dirí
gentes, construinno capricho
sos pavilhões, barrecas, e de
partarnentos destinados aos

numerosos e importantes pro
duetos a serem expostos, oh
servaram a techina das gran
des exposições nacionaes
que tanto exito obtiveram.

Ouasí todas as .índustrías e

profissões de Blumeuau .a

cham-se ali representadas
com Iindas amostras, ainda
desconhecidas de nosso publi
co. Não é .nortant« de admí
rar o grande interesse que
sua abertura vem despertan
do .em DOSSO meio, f�flra.ntin
do desde já um líndo suecas-

80 para seus dílligentes orga
nizadores.

manda

coração
o

«Cidade de Blumenau» que
tanto se bateu e que roi factor

preponderante IJa real.zação
de nossa Feira Permanente
de Amostras, não pode

.

dei
xar de apresentar aos ideia
dores dessa exposição de In
dustrías e Artítíces SUl:!. Iran
ca solidariedade, dizendo do
grande beneficio que com

tal realização trazem para
Blumenau,

o mm quo obteve honrem
tanto Successo na sua pri
meira exhibíção, vae ser

-

re

prísado Hoje - Domingo -,

M: 5 e ás 81/4 e amanhã ás
8 1/4 horas. E' um lindo ro
mance vívido pelos dois gran
des artistas Gustav Froehlích
e Camílla Horn muito conhe
cido!>! e queridos pelo nosso
pubtico.

.

No mesmo programma te
remos ainda o completamen
to nacional "Voando sobre
Recife".

.
,

'.
. ,

irgem
.

specialidade
de WEl'ZEL &, elA. Pr# JOINVllLE (Malea Regístrada)

a roupa hranquissimal
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