
, .� ..

,

BLUMEDE

�--.�.�---.......-."._---..-....._�.

l B�SSEl�/.U�'JARnO
l,

t EDIÇOES ÁS QUARTAS E AOS j
� SABBADOS ;�
,������u

ANNO XI

.���------------------�--------�----,----------------�------�---------
.. f BLUmEHAU.. Quarta-feira, 10 de Julho de 1935 R 5. CATHARIHA '-r- NUMERO 8 O 1_-

'IntEltlSif,ique�se em Santa Catha
rina a_pesquiza.de, petroteo

: o" Governo da União volta a interessar-se pela s()

lução do problema nacional do petroleo

Cambio official para
importação de pa
pei destinado á

.

Imprensa

Rio, -- O dr. Edmundo da

rommemorocão
..

da data oe 9
àe Julhofo�te f�g'��i:o d�ãa·

b@� sobre Monie ..

vidé@

DR. EDMU�DO DA LUZ
PINTO

----------------------------------------_..------�

Casa Hertwig
representa neste estado as seguintes industrias,

WOLFMETAL Ltda., São Paulo. Cutelaria de prata e alpaeca.
ESTEFANO FARES & CIA., São Paulo. Meias. '

FABRICÁ PAULISTA DE ROUPAS BRANCAS, Sio Paulo. Artl·

gos para homens. ..
.

Caetano Mercante São Paulo. Sapatos tennts c pneus para bl

cycletas VIDRARiA CATHARINEI'ISE, Itajany. r ligos de vidro

em gerai. COMPANHIA GESSY S/AI Campinas. Perfumarias em

geral ELECTRO AÇO ALIONA S/A, Biumenau, Panelles de fero

Iro
e mê"iÂdHERTWiG, Rua 15 de

- Novembro 127 -

BLUMENAU

., :Rio - Reuniu se sob a pre
sídencia do sr. Armando Vi
dal à commissão do Conse-

o
lho fio Commercio Exterior,
encarresa ía de examinar a

O Sr. Odilon Braga. Minis- nhas, sem outro resultado si. do, senão dessas tentativas re-. proposta .concedeudo cam

'�. tro da Agricultura, acaba de não o de drspendio inutil. alizadas, talvez para attender bío oíãcíal ao papel impor

/r1· determinar o recrudescimento Porem taes easaios não au- interesses individuaes desse tado para a imprensa. Na
dos trabalhos e pesquizas do torizam a suppor da inutilidade ou' daquelle propríetarlo de reunião foi lido o parecer do

pétroleo em differentes regiões de tal serviço pm nosso Esta- terras ou para dar um serui- presidente 'do D. N! C .• ta- A Conferenci a de J.oinV·llledo territorio brasileiro. cinho a um ou outro afilhado, voravel á medida, e em que
k

A proposito desta deterrni- bom rapaz, dlstincto, para o expõe detidamente os motí- .:.....:..----------------.--------

nação o' Sr. Osmsn Loureiro, qual precisava se arranjar qiral-jvos que a seu ver, 'autorl- Encontraram-se naquella cidade o sr. Manoelgovernador de Alagôas, tele- Suspensa a sessão da quer cousa.
'.

. ... ! zam a ccnsessão . sendo o

graphou ao titular da pasta da
.

.

E' possível estejamos tabu; � mesmo approvado pela Ribas e o sr. Governador do Estado
Agricultura notificando-o ter CaOlara Federal rando em erro com tal suppo-: commíssão.
visitado o poço de S. João, da sição; mas a constatação del_ A cidade de Joinville hos-

Companhia de Petróleo Nado Em homenagem a 9 chisto betuminoso que, .....

de 1V
. pedou domingo e segunda

nal, naquelle Esjado, no
.

lucrar de Ju2ho quando em _vez, surge na im-] I Congresso Med 1- feira os governadores. do

Riacho Doce, onde veríficou�se prensa, a existencia de gazes; P A' Paraná e de nosso Estado,
. a exístencía .. de gazes inflam- Rio, 9 (P) _ A sessão de tnílameveis.. conjugadas corní CQ an- merícano

qUE' ali foram recebidos en-

mavers, accusarmo o manorne- hoje realizou-se â hora ré- as observações dos geólogos j R' P
. thuztastícamente pi la popula-

tro de controle de. pressão do gulamentar sob a presiden- argentinos, especialistas no fts�l. to, 9 -. - Activam-se
ção. Varies banquetes foram

poço 70 ··liJras de pollegada cia do Sr. Autonio Cartos. A sump:o, que os levaram a as- tl!lceSSl1<ntement� os prepara-
..�

_

quadrada e solicitando a de- acta sotíreu modificações por sígualar varias pontos do pia: l'��vo� para;o I Congresso
sígnaçãó de uma comissão de parte dos srs. Sampaio Cor- nalto catharineuse corno pe-]

Medico �an-Amerlcano em

technicos do ministerjo da .

Ab la d M
.

h A troliteros facilmente 'lOS ". os01·; que deverão tomar parte 3(Ju
rela e e ar o arln o. - ., ....u.

-

: � t t t
.

" Agricultura; para melhor e mais
poz talar o sr. Renato Bar- verão dum juizo. por sentença.] repr��e?"an es ex rangeI���

positiva constatação do facto.
.

I temerário diante do fracasso! que ja se encontra!ll em VIa

Embora em Santa Catharína das tentativas feitas uegando l gem para esta capital.
não tenhamos sabido ainda do todos os iudicios e as obser-! �����-�"""""--�--

terreno das cogitações superfi- vações dos technicos e=pecia-]T b d'
�. ciaes, não sem o demasiado listas excepcionalmente inte-

. fom, a agua so·
.

"

avançO,· insistimos com o go ressados em desvendar as nos;.' b
.,

N Y kverno Federai para estender até I sas possibilidades economicas. re' ova or
,..

.. nosso terrjtorio a inteusuícação '. ... Por. pensarmos assim é que I T •

das pesquízas de netroleo. nos abalamos 11 appellar para I'
Nova Yorlr, 9 -' A tromba

Em nosso Estado tudo indi- os poderes publicos, no caso d'a��a que abateu sobre as

ca a existencia de lençóes pec rcpreseniad JpeIo s;. Minj�t>fO ,.r�glOe$é,du Oeste e Le�te. do.

�, .tro1iferos, chisfos betptrl1i19SQS, da Agrrtrrftura, p::Jra que se 'E&ta�o de No0va. York causou
emanações dl! gazes ilÍflamaTeis intensifiquem 'essas pesquizas conslderayels estragos nas

combinando com . outros indi- em nosso Estado. levando em eslradas de feno e de roda·

o
ces qt:e levàl'am ge'Jlogos na conta apenas 'etãO somente os gem, receando-se seriamen-

cÍoDaes á convicção da exis- altos interesses nadona€s l'iga- te pelâ. segurança' dos trans-

tencia do peíroleo, e os, argen- dos á so!uÇÜI) de t10 palpihm- portes. O governo es(;alou

tinós a assig::ralar varias re- te nfO;)!ema. turmas de reparos urgentes

giões do nosso pla:l<1lio em Ólhemos, apeaas, para o fu- para os pontos mais damni�

.seus mappas geologicos sul turo do Brasil, sem nos preo- ficados.

americanos, COmo regiões pe- cup3r com os interesses

troliferas, n,hi estão a iustifi.:ar deste ou daqueIIe, seja elle .abas

f\l'Jlnga�.o ;\0 rz
(.aS!·)a neccf'ssidade dessas· pesqui-

�

tado pro;JrLtario, ou bom UL L U U 0_
zas em tertitorÍo eatharinense. SR. .-\NTONIO CARLOS moço, carga de bons padrinhos,
E' certo que ha quasi .um curecedor de qualquer cousa. Na conferencia I:rderna-

decenio se vem pegqulzando bosa é apresentado á casa 1 clona.I ue Paz
petroleo em Santa Cathariga, um requerimento assignado
se tendo àsseutado soudas nos por toda a bancada paulista,
municipios de Lages e Canoi- inclusive os represent:mtes A

classistas, pedindo um voto
de congratuiações pela pas
sagem da data de 9 de Ju
tho e um voto de pezar aos

mortos da Révoluçã,o Couse
tituciont:JJisLa.

-

A segUir, encabeçada pelos S. Paulo, 9 -P- Pelamanhã,
srs.. Borge5 de Medeiros e cedo, grande multidão aCC;)f-

Monte:vidéo, 9 - Sobre a Ar·thur Bernardes e conten- reu ao largo deS. ,Francisco,
cidade desabou .hontem Ior- do numerosas assigrraturas, formando uma i!ltnonente cou

te iu.rac�o, resultando fica- é apresentado um>requeri- centração popular que mo·

rem ferIdas ou contudidas mento pedindo a tsuspensão mentos depois acompanhou
c�rca de 250 pessoas. Noti- : da sessil,o em homenagem a enthuziasticamente o desn�e
Cla� I?ais frescas dizem ter [S;. Paulo.

.

de um batalhão da Força Pu
fallecldo duas �ess0as, uma � O sr. Raul Férnandes occu- bltca pelos pontos .

centraes
em consequ3llma ele um de- � pou a tríbu la dizenlo que desta capitaJ. A's 6 horas da
sab&mento e oute'a.· es naça- ; ussoe. 1.' a. \-a'8. e a esta l!0mena- ! manhã, fOi. hast.eado o pavio
da por u� eucalypt�, As eg· j g'�m" qllB é approvada !lua- lhão paulista, saudado por u-

tradas SOUi'8ram sarIOS d'ln- � nimeimente. I ma salva de 21 tiros.

r:?f::, estanrl0 a� cOffimunicac j Fa.laram ainda diversos I No campo santo concen

Ç?6S telegraphlCas iaterroill. j orLLdora, ser:.d� a sessão sus- trou-se �ormidavel multidão,
pldas. i pensa a seguir. que piedosamente assistiu a

missa campal emmemoria dos Luz Pinto foi nomeadO' dele

heroes que tombaram em 32. gado do Brasil á (;oilferencia

Depois de missa ülÍciaram- Internacional d<3. Paz reunida

Foi .pr'omulgada a Cons :�l::d�i:it!�:t��tu����tedO:
em Buenos Ayres.

Revolução GOllE;titucionalista,

l' d t ttí
..

t
...UÍç.ão de ··

..5.·· . , ...
Pa

....
ulo �l���Ü?a�ro:::r����rS�I�esEdS�

.

nallguração ,o re 'ra o

,

.

. .

c g�, �:Jso���n�� g��aMa����� '�.. dr. Âmadeu" Luz 0BB

S. Paulo; 9 - P -- Com a Iluntario de 82. . des Salgado. Foram proferi� G�
[&::2

presenç8. do sr
..
Govermldor O sr. PresidetIt� aunuucia dos nessa oceasião var!os dis- N d d J

'

do Estado, aetofJdades con- s'Ol(;lIllUemente que achavam- cursos; a sala . e sessões
.

o ury
suI&re�S, .deputados federaes) se na mesapara ser' assig- Os sr. Baptista Luzardo 11:8 �.. . ..

_

.

f1

SecreLárlos do Governo e nados !lelo.s srs deputadOS o 11 horas pronunciou magm- . "P?f mlCl:l.t�va do. dr. Luu:,
t010,s os deput.ailos est�luaes I decreto da promulgação da ficu diseuso

.

applaudido enol Fr:elre, .emerlto Jmz de Dl·

realIzou-se hOJG a sess!"o so-I ��rt.a constitucional Paulista, thuziasticamente.
. re�t� da. Comar.ca.de ser.ven-

I�mn�. �a_·. promulgaçao da lmClando�se a. seguir a assig Finaimente ás 15 horas rea- tllarlOs d:a Justiça e amIgos,

constHUlçaO' de S. Paulo;
.

.

natura da
. Constibíção por HZi)u-se ó desfile dos volun- V?-H sar: ma.ug!lrado no pro

..
'

....
'

Todos os deputados perten ordem alphab:etica. Ü prim(}i tarios de 32, que COnstituiu a flI�rd�a 1
...

6 ,d�ste.lllez na S�:
',.ceiltes á Mesa da Assembléa 1'0 a assigrraI-a :reio dr. Adhe epol!eÍa m 1.:dm:!i da COffime-

a
..

e svss?es o Jury, o re

.. 'v
..

est.i..a.m.
casaca, ao passo que [m!lr. Btl..r.

ro.•...
'

S dO

.. p.artido
Rs- moração d() 9 de

.

Julho. A trato ampliado do
. �r. Am��

·?S do plenario estavam tra� pnbUcaD.r> Paulis' '. população aos vivas e sauda;.. deu Luz, salldoso JUiZ. de Dl-

lados de Iraque. " DO'pois de hLu os df"pu- ÇÕ9S applaudiu continulmen-
,

O 'sr .• Fairbanks, represen· tados assiga1.rem o sr. Be- te os soldados voluntarios A comem,jração desta da
tantB

. integealista. vestia. a lli"dicto M:OQteI13�1�0 peocla. que desW.:t!'am pelas pI'luci-' ta sagrada em. S' Paulo, ex-

. eamisf:!. 'Vérde €i o sr. Joã!J ill1, fl G)t1'3tH!1L;[' decretvla. Dl�S ruas sempre debaixo cedeu á todas a3 espeétati-
EHis Junior a farda de VOe e pr.:;::uulgd3..

.
..

l da aC1U'llJr;Õ3S pO:Ipula.rBs.

uma esplendida festa no

Amenca
Estamos inrormados de que

um grupo de senhozinhas de
nossa sociedade pretendém
promover po primeiro domill

go do proxímo mez de Agos'
to uma esplendida festa de

caridade no club Nautico .A:"
merica.

E' de inseg'urança Para combinarem as dispo·
� sições prelinares honten e

11 situacã3) n@ Maifa- ante-hontem reuniram-se

nhão perto de tinta moçaS, que,

Rio, 9 • P - Chegou hoje por eleição, escolheram as

a esta capital o sr. Martins seguintes comissões: Comis

de Almeida ex interventor são organizadora:. Luli Stotz,
federal no Estado do Mara- Vera Born e Use Weis.9. Co

nhão. Em declaraçQes aos rnisão de recepção: 'Leyla
jornaes o politico rnaranhen- Orossembacher, Erica Lip
se aHirmou que a EÍtuação peI, Marili Luiza B a 1-

ll2quelle estado é de com. sÍni e Irma Conceição Padri

pleta. insegurança. nhos: Dr. Luna Freire, dr�
VictDr Konder e dr. Humber
to Pederheiras.

d,o Soubemos ainda qne a festa.
.

constará de numeras de ar
tes, bailados, cantos, musica.
e grandioso' baile. As moças
comparecerão todas de filo
branco e eôr de :rosa.'

Uma eXC:Ufsão da Irman
dadeS. S.

Escapou mila
grosamente

SR. BENITO MUSSOLINI

Roma - O sr. Benito Mus"
solini escapou milagrosa·
mente de um accidente que
por pouco lhe saria fatal,
quando reaUzava um �.rôo de

inspecção, a bordo de um

avião militar. O apparelho
no qual viajava o chefe do

governo italiano foi attingido
por um ra.i.:l �m pleno vôo.
O radio telegraphista de bor

do que foi o mi:l,is attingido
pelo raio· ficou desacordado.

IAfóra isso nada mais sof

freu, Dem o sr. Mussolini nem
.os seus companheiros de

viagem.

5.4••

vaso

r· .

! .

)

oüerecídos aos dois chefes
de Estado, sendo protertdos
importantes discursos par� a

bôa harmonia entre estas

unidndes vísínhas.
Sob OS auspícios dos dois

governadores rea!iz?u-se .

a

reunião dos madeíreíros na

qual tomaram parte activa
os delegados do Syndicato
Patronal tios .Madt Ireíros, do

Paraná, e os delegado E ca-

tharinenses. .

A reunião teve legar hon-

teu na séde da Associação

I Commcrcial d., e Jninvílle, p.ela mauhã, e a tarde no In6-

I títuto do Malte.
Foi debatido G. caso da :pa

dronização do pinho, medida
julgada indispensa:reI pelos
incusrríaes e que VIra. colla

cal' a nossa producçãO em

iu'ualdade de eonúiçõés á sua
b � .•

similar extrangelra.
Estas medieas em pról do

desenvolvimento economico
dos dois. Estados. virão es

treitar os laços de 'cordiali
dade Que unem os pliranaen
ses aO-8 catharinenses e por
isso mesmo deverão ser le

vadas a termo dentro do maio
OI' esni;ito administrativo pa
ra que surjam os eUeitos

que o u t r o s os Esta
do almejam.

Ultimas noticias
locaes

reito desta. Comarca, falleci.;, 'Provavelmente no dia 28
do no anuo passado. deste mez. em que ser reali-
Esta homeuagem de sem zará em Itajab.Y gr3.nde fes

al1tigos coUaboradores .E'. do ta·' relicriosa a
.

Irmandade
exm"o. sr. Juiz de Direito ac- do Saritissi�o Sancramento
tual é um preito de gr�üidãÓ compar6cerã incorporada. to

que conta com o apoia ilimh mando parte activa nas so

tado de todos os blumenau.;. lemnidades;
ses, que o estim:1vam immen- Para esta excursão. que en

sarnente. Aos pr.o!Iwtol'es tretllntD, ai!1d� �ão está_. deii·
desta grata homenagem apre� tivamento deel�lda, serao u

sentamos no�sa in.teira soli - i tmzados 9 ommbus da Auto

dariedade. I Viação Catharinense.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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11 Aos bons paes' I,I

II E' natural que ti, vossa. felicí- _

II dade dependa de vossos' filhos
e deles depende quasi da Sau
de; desta depende, quasi ex
clustvamente, de lhe dardes de
3 em 3mez8s, um frasco da
afamada:

�,

LOMBRIOUEIRA MINANCORA

i Não ha egual. Uma ereança
I de 11 mezes atacada de desin
teria perdeu 543,. vermes de 3

qualidades testemunhado por
seis pessoas idóneas em Itspe
riú, �lunicl?io de S. Francisco

I do Sul filha do Sr. Carlos J.
"

'1
Neuremberg, professor. Cada

Il frasco é uma dose. Toma-se de
uma vez em café com leite,

Depois do efeito não precisa
!peta nem purgante.
Vende-se em 4 numeres (1, 2
3 e 4), conforme a edade, em

todos os negocioso nas Iarrna
das .. desta cidade e drogari
B.S e ,na Farmacía Minancora.
NOTA: Se quizer poupar vos

da saude;} VOSSv dinheiro com

doenca desconhecida e remédios
ahabítuai-vosno coraeço de qual
quer doença. ao deitar, dar um

bom suador e de manhã eeoo

um. purgante de Lombrigueíra
Minancora. E' o melhor de t »
dos' quantos existem, e de eíeí
to rapído e Suave
':' Muitas díarhêas infantis são
causadas só pelos vermes e den
teso -Depnis procurai o vosso

. ,!I'\ediçQ.' :
i, vende-se na Farmacla 'Mi
;o!lncora em -Ioínville, e em
todas as boas íarmacías desta
e1dad,e.

.

-

"
'.'

.!

umo bôo

pasta dentifriciC! e um

bom. sabonete, ornbos
.

. .

ele preço bast�nte,mo-.
dica, não tenho'," mais
',duvidas: peça 0,5 da

marca PU R I S Á'N O.

QUALIDADE
IN5UPERAVEl

PREÇO MODICO

�

,1

;._ .: '_"L:'

Heríng
,'Ólllmenaíi >�,�, :,Santa' 'Catharlna'" :',

Thlt��:'�� ,Y���iz�s�. Materj�es piara
<' ,i' � pi'n,tütas:'...émi'geral

.. !"

Tintas,Lelll:'�:iªnªgas I :'para. artistas
í',', ,I

. -"

Do Ph. eh.

João da Silva Silveira

BOa Saúde... Vida longa.':.·
Obtêm-s8 usando o

ELlXI'R DE N06UEIRAi
I.

'.

J�.�..�.��.1,?�����:;.:.-::?�� ..
:::7. .-.•�.:.•:.:....��.•m.....� ..-:;::��.:.....

li Curso:'M1â�r��=ensé de ' .

�:
.

'
:

.

. .. :; :�:J'J7 .

,

".

.�� 9rg�ri.iza�o .

a adminisf.rado pelo
.�: CURSO" MILTON

!::.:.. Cxiaq.a .o:' ê;:";±�c pax ooxxes

� ·"pc::n..CLe:.o.oiá':l?'��a· OS alu�-

r
.

noS Clo inte:rio:t:
f� o Curso' Clitharin'ense de :\1adureza, em vista dos

f·
bons resultados obtidos e o crescente pregresso que

�," vem alcançando desde à sua fundação, resolveu atten
c!er 'aós pedidos de ,diversos interréss:1dos do interior,

�! criando um eftiG1ente.: curso por 'coirespondencia, oba
f d�cendo rigo ....osàIllen�e ao programma do Collegio Pe
!r dro Ii e o' Déêreto Federal n. 21.241.

....l·••= O CursD CatharÍnense de Madureza :iniciando no
{ proximo dia l' de J,ulho' este seu novo CUrso por

Correporrdencia, cumprirá. a sua inissão, levando a to

.'
: dos os recantos do no'Sso Estado o ensin� secundario.

, : ·administrado por um nietbodo efficiente e moderno.

f
'

..
'. Os interessados deverão dirigir os seus pedidos:

:. á secretaria do Curso C�tharinense de Madureza ou

pelo telephone.,
" :1·:,t�:::;��:�·����·\�:��;�������?��:'::':��:...� ..

EmpregadQ
.

com real vantagem
DOlI seguintes cases;

Rachitls.mo.
Rhewnat"mc, em geral,
Co:rrimente dos ou.vidos,
�au;nações do ntero,

. Affecçõea do figaào,
Manchu da pelle, .

Oo.orrhéu.
Eaplnhu.
Sunaa,
lnceras.
EserophuIu,
Darthros.
Fi.tuI.a,
Cancru,
Béubaa,
BouboD.1!I,
Dôres DO pelto� "

Carbunculos. etc.
_aRROSOI

ANTI-SYPHII../TIC O
ANTI ..RHIEUMATICO
A IV T1- ESCROPHULOSO

UCElU:. PU nlURSOS DEl'ARWmm DS SAnas I'llBLlel
5 o..andea Prttmloa _.� Medalhas de Ouro

GRANDE DEPURATIVa DO SANGUE;
.
/

'cigarrilhos DA,NNE
São 0$ maIS preferidos· no

. ,1Peft�ado

El'ilFRAQUECEU-SE?
Ainda tem tMS., dór nas

costa•• no peito 'I
U.. o poderoso tonico

A' venaa, em todo parte
Representantes

VINHO CREOSOTAOD
de pbarm.'-d>im.

JU18 Bi �lm �lLfBlJl'

CARlOS ii O E P C K E S. A.
-

Emp(8gado CIIIm SW)-
ce," 002 anemiai e

convallltcençsa
TOMIGO SDBER4NO

DOS PULi,1ÓcSc

Os rins merecem tan

i Ita att�nção' _córno os

intestinos .

--------------------------

,

o Intestino Iiuma�o mede apenas

Il)
metros de comprimento: nos. rins .:

hu 10.000,006, de cunaes que, en-
. üleírados, se esteude-ríam .. por' 30
� l:ms. E', pOl'tautq,. ··W.o '. importante'
manter a regularidatIe .do' 'lunccio
namento dos 'rins quaJito fi, 'dos' in
testiDos.
Os rins trabalham incessantelllfu:

te pilra expelli.r d,o Qrgànismo' os"
acidos e detrites veneúosos extrübi

. dos do sangue.
.'

Os rins d;,s pessoas sadias ex

pelem diariamente cerca de litro e
meio de secr:C(;ão. composta. dt;

, agua, uréa, ucido uri<::o, materiq_s

I corantes e detrictos organicos; Quua
do a urina se torna escassa, é sig
nal de que os tubos filtradores dos
rins estão obstruidos por venenos .

Is;;o é perigoso e constitue' o
principio de dores lombares, ciati
ca, lumbago, inchação nas mãos,
sob os olhos e nos' pés, dore!'" rheu
mai:cas, tonteiras, perturbações vi
suaes e cansaço.
Os rins merecem cuidadosa at

tenção e, tanto como os intestinos.
devem ser .limpos de vez em quan
do. Para limpar, del'inflammar e
activar os rins prefiram as Pilulas
de Fostér, cujo USo não constitue
mais uma experiencia e sim uma
certeza de bons resultados.

Trinta -anncs de successo- 'I�são o melhor reclamec para
preferir JUVENTUDE',
ALEXANDRE para tra
tar e embelleaar 08 cabel
los. Extingu.e a caspa, ces-
sa a quéda dos cabE.Uos,
evitando s calvicie. Faz
voltar á CÔl' natural os

�'" ;, eP.bellO:J brancos,
:'''::;; , ',�. dando-lhes vigor .

\\ e mocidade. Não
.

tkJ-..'�\,y, contém saes de
prata e usa-SE)

"_-�
como loção,. -,)

.

� l_:r:='h'
\'5n....... '" .j'
PaIe� ••• "

• i)&p."Cl!.!laAI(I�
t.'f,--� Otrvlder, !til. RIe C"

"li lU ...
",,'

Pharrnacia Orion
Ant. BRANDES

RU4 t5 DE NOV. 63 . TELEPHONE 90
B:r....U'"�1:-=� ...._�·u

sortimento

-,

em drogas e
.

especialidades na
cíonaes e extrangeíras

f1�dj{!amentos A.uOpaiico§,. 'Homeopaticos
e Bliochimito§.

Snrtimento completo

I de artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes, art;-'

l , g(Js de hygíene de.

Vendas â varejo e atacede
, " Importação directa, por isto

'. Preços baratíssimos

E@,
..

�

B .

1�·

ff

CDR�EIO AEJlEO
a mais rapida linha transo�
ceanica Brasil � EurolJa em

menos de 40 horas.

:\. mala aerea fecha, na

Agencia do Correio
E' A V''''ALlSAÇÃO· CIENTIFICA

MODERN. DAS CELULAS CAPILA
RES, FORÇANDO A SUA RAD!ü.I\TI
CIDADE NUMA JUVENTUDE PERMA
NENTE: REMEDIO, LOÇÃO, ALlMEN
VO. TON1CO BIOLOGICO A!'JTlCETf
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 Ft>,RM,
MINANCORA, JOINVILLE REMETE é

FRASCOS POR 50$000"

Para o Sul

Todas as quinte.a feiras
registradas - ás 9, 30 horas
simples - ás 10,30 1!.oras
para: .

P. Alegre, Pelotas
Rio Grande.Uruguai, Argenti·
na, Chile,Perú e Bolivia.

Para o Norie

aos sabbados
registradas - ás 9,30 !loras
simples - ás 10,130 horas

para: Santos, 8. Paulo. Rio .

Vitoria, Caravelas, Baia
Maceió, Recife, Natal, Africa:
Europa e Asia.
Para m a i s informações

com o Agente:
Roberto Grossenbacher

""
�
-.;
..

Rua 15 de Novembro, 32 :tO
,..

Atende rapidamente ..

Serve com esmero :

Telefone N. 17

Rua 15 de Novembro,
Telep,hone 83.

ur.

, "�'IG" \ rrUT)ASA::i,::-. l'ih. !1'�'
Ar.ro • , .•• ,. 15:f,GOO
Se nestre •••. 8;J;OOO
Nr .11. avulso " $200
Nr.,n. airazado . $4.00

. It\IPORTj-\NTE
A Iíreccão da "Cidade de

Bluzaenau" não assume re8-

pona sbílldade pelas aprecia
ções emetudas em notas ou

artigos assígnados

SEIOS FIRMES -. Pessoa
que usou um preparado ame
ricano com o melhor resulta- .

do e com eríeito immediato
de que .tem exclustvídade pa
ra fa.bncaçilo e 'venda para o
Brasil, envia pelo correio a

quem rernetter J5Su(Jo em va
lo postal, cheque ou , carta

regístrarla com valor a Mme.
,
t:llH:lh Evens - Caixa POS"

tal, �)18 - Rio,
' .

"

A

Infa11ivel ew. poucos
dias' somente com,

as afumadas .

PUnjas .Dr.
RS1IUaldó .'

Machado

'-I

�,

,
S)NDICATOS - (Reconhrzcimer;t:- "'�oe). - Dr. Clauclelino Alves de A- r

raujO e Achilles Balsini - Adv;gados.
Rio de JaneiTo e ,BlumrznifrJ

! � .�"_-�;",,___,_--,:,_-,:_-

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



Crdade de Bti:unenau
A -�.

" Prefeitüra f1uflidpal de ...Blumenau
·Ilancete. lia" .Rece,ita e Despesa de 24 a 29 Material escolar .:

de 'J'unho d 193'5' [Pago a ?ermano Müller doc. TI.1IS 54.000
.... "

.

e . Subvenção as escolas não .muníeípaís
'.

Receita Orçamentarta. Pago ao Ginasio Sto. Antonio .

.

.•.

"'. '

. "
'

'.
1 - RendaTributaria

.

doc .. n. 137. .

500.000
Imposto d� ��d,!strlas e profissões 255.000 Idem a Coletoria Estadual doc.

ld�m dOIpI.cil18'r
.

87:510.800 .n, 145

" -d.e ,v�1Culos � placas�, 166.000. Apli_cuçãG do auxílío estadual .

,

"
,de ,gad� al-atído 103.QOO Pago a Emilío Mal'sen doc. n. 161 150.000

, de pUbllCldade 18o.()oo' 4 H"
.

.lo"
'. ;---:'�-

Emolumentos 24';" . •
.

.

- igrene e Assfsteneía publica
Taxa de ..

o.ooo Venóímentos do médico municípal.
Lic<3Íl.l'as �fPedIente .

63.000 Pago. ao Dr, ��OJlSO Rabe doe. n: 162 500.000
v·...Ó. v

•
versas 245.000 Hospital- municípal '.' '

..
;

.....
��endas diversas. 126.5on 88:994.300 Pago a Irmã Mareela does. rrs.. 138

.

2 - Renda Patrímonial e 139' ,

.

.

801.300
Alugue.is de p�oprios municipais 2ó�ooo Idem a Gustavo Maier doe: n', 140 60.000

'116 It
,..

' 3 :__ Renda Eventual .({ a .Frederíco Schreíber '
.

�)'�u as por móra de pagamento 24.300 ' doc.rr 235
.

"

,

76.000
Oobrnnça da di.vida ativa 2:402.940 « a Max Puetter doc. rr '236 , ..

'

.' 571.100

_

4 - Renda com aplicação especial �i)corros publícos
..

'.
. ..

' ...
'

Subvençao do Estado ao .' c ago a Estrada de Ferro Sta, Cata- .

H,ospit�l �unicipal, 800.000
.

rína doc. n' 125
.

.Alugueía ue predios escolares 807.000 Idem a. Boehm & Cia. doe. n. 141
" .

..: a Folha dos pobres doc. n: 1:12

"li' Movímento de Fundos « a JoãO Mede.iro� doc. a. 163
..

'

co Nacional do Comercio c[ Ponte Indaial 25000
Enterramento de índigentes .

'

•.. '

"

'93;073.540 Pago a Germano Mueier doc. rr 119 30.00')

Saldo 'anterior 28:042.985
5 - Agricultura e r'ecuarta

12I:llti.G25
Combate ás epizootias de gado .

Pago a Jose Domingos Vargas doe .

n. 143
6 - Despesas Policiais e Judiciais

Manutenção destacamento policial (de-
,; ereto n' 192, de 31-12·1931.}

Paga a Ooletoría Estadual doe .

n. 145
Inspectoria de veiculos
Pago ao Tte Jubal Coutinho doc.
n. 144

. ..

100.000
Idem a Afonso Farínjias doc. n: 144 250.000

c a AnastacíoJose Cassio doc.
n. 144

Vencimentos do carcereiro
Pago a ManOEol Antonio Albíno doe

· n' 144
.

.

1�DO.COO

7 - Despesas Gerais
Iluminação publica
Pago ã. Oswaldo Olinger doc. n. 148 200.000
Idem a Empreza Força e Luz 5ta.
Catarina doc. n. 149' 3:217.000

c: a Empreza Sul Brasileira de
Eleti'icidade S.A. doc. 188 53:900

«a Herma.l1n Weege doe. n. 213 205.200
.

8 - Obras Publicas
.

Conservação. e construções"
Pago a Arnuldo Starke doc. n' 121
ldem a Erico Rothbarth doc. n. 126

« li Arrtoldo Jenichen doo. n. 127
« a Turma. de opel'arios estrada

Carcia doc. n' 150 246.500
« a turma de operarios estrada
Itoupava-Ceatral doc. n' 151 502.500

« a Willi Kasulke dGc. n' 152 120.000
« a Turma de operarios da cidade
doc. n' 1M 7:272.200

« a Walter SehIleider doc. n. 165 72.000
« a Augusto Hinsehing doc. n. 189 10tl.ooo
« a Turma de op. estr. geral Mas- .

saramduba
.

does. n·s. 190 e 191 1 :6bo.500
« a Turma de operarios (:,8tr. Rib.

Gustavo, Guarani·Mirim e �as-
sararnduba-Iundo doc. n. 192 71.500

{( a Augusto Ehlert jnr. doc. n' 214 328.650
« a Turma de operados de Rio do

Testo doc. u. 215 1:320.000
« a Fl'ancisco Klein doc. n.'232 145.000

Compra dI:> materiais
fago a Carlos Hoepcke S. A. docs.
n·s. 116 e 117

"

423.600
Ideni a. Arnoldo Stárke doc. fl' 121 161.000

· {( ii Arnoldo Jenichen doe. n' 120 39.000
" a'Oscar Ruediger doc. u' 122 124,000
«a;Adolario Nascimento doc. n. 166 508.300
« â A. José Metzger doc. n' 167 7.8óo
« tl L. Weise & Cia. doc. n. 168 94.000

·

(Ca Max Janésclle doc. n 193 20.000
i:' á Ricardo Kreutzfeld does. n's

'. 194, 195 e 196
4: a Ricardo Schaenau doc. n. H7
c: a João Bisewskl doc. n� 198
'" aAdoUo Passold doc. n. 199
« a Helmuth Ulrich doc. n. 200
« a Roberto Donath doc. n. 201 '31.(IOv
{( a Octavio Cizy doc� 'no 202 11.200
{( a Emitio Hoge doc. n. 216 86.600
« li CarIas Ninow doc. n. 217 548.100
� a Hugo Klútz doc, n' 218 [io.ooo
• a Càrlos Ninow doc. n' 219 140.300'
({ a Ricardo' Passbl doc." n' 220 96.oeo '.

« a 'Hermanu Weege dJc. n. 221, .. 4ó5.600
c' a Frede:rico Kickhoefel doc.

. :n:'222
.

{(. a Jacó Morsch. doc. n. 223
te a Carlos Luedtke doc. n. 224.
te a Wilhelm Rahn doc. n. 226
« a Gnilherme Muellerdoc' n' 227
« a José Knopf doc .. n. 228
« a Ja9ó Kienen doc. n. 229
c: a Julio Kretzschmar doc. n. 230
fi: a S�A. Oasa A{oellniann doc.

.

D. 204
'.

1 :528.000
;« a Max Piletter doc, n. 233

'

.. 105;600
« a José Borges dQc. n. 234 . 42.600

10' - Auxilios Diversos

Pago a Feira Permanente de Amo&tras
'. doc. n. 225 .

;
.

, ...•

'. . J 1 '-- Eventuais .

Despesa imprevistas ..

Pago a Ricardo Michel doc. n. 153
Idem a José Vianna doc. n. 154
"
a Theodoro Lueders doc. 155

300.000

3.700
!4.600
31.000
91.500

.

Despesa Orçamentaria
. ..

1 - Administração e Flscalisáção
Bubsídíc do Prefeito
Pago a Germãuo Beduschi doc. n. 129 600.o0v

.
Representaeão ao mesmo doc. n. 129 150;000

.J.4"Secretario Geral
.. .

PaQ'o a 'I'heodolmdo Pereira
. doc. n. 129

.

Contador
Pago a Walter Puétter doc. n. 129 500.000
TesourefíoO' '. .� ....

'

� '.. '.

Pago a Âl!r�dó Kaesfner doc. n. 129 500.000
Esoríturaríe '.' . ,

. Pago a l!er.;WoWagner.doc.n. 12 '

9400.000
.

Almoxarife
Pago a Arnaldo Jacinto doc. n. 129 300.000
Encarregado da Estutistica e Arquivo' '.

Pago.a Felix y. dosSantoB docn.129·· 150.00@
Portelro-Dontmuo '"

.

��g:o a Ag()bar Branco doc. n. 129 200.000
.•tIlograro

.

....... Pago a JurácyOlinger doc. n. 129 '150.000
Intendente do Rio do Testo .....

�ago a Rodolfo Sehipmanu doc. n. 206 300;000
Intendente de Massarandilba
Pago a Max Sprung doc. n. 169

.. �l.Íxiliar te�nico da Seção de
< Obras PublIcas .....

Pago a Paulo Garbe d().;. n.129 400;000
Gratificação ao 8ngenheiroMQniclpal
Pago a Paulo ,Garoe doc. n. 129 '.

100.000
Fiscal. Ger9.1 ' ,'. .

Pago a Eurico Zwick�r QOC. n' 129 300.000
fiseal�auxi1iaÍ" ;:;"';

.
.

Pago a Pr()copio Tones doe. n. 129 250,000
PiscaI distrital

.

Págo '8 Eduardo Ulrich doc. n.170 20o�000
Diarias e tr'anspo'rtes dosIllueionarlos
Pago a Max SnJ''llng doc.'ri. 17i 15;000
Idem a Empreza. Auto Viação
Catarinense Ltda. doc. n. 207
Materiais de expediente ..
Pago a Starke & Cia. doc. n. 130
Idem pela Tesouraria doc;u. 131
" ·a Vicente Amaro doc� D. 158'

�.
" a E. Koeh doc. n' H,9 " ..

'

,JlF'ublicações e telegramaS.· .

, Pago ao Jornal ({Gol'reio: de Timbó» .

�'doc, n. 115 ....
.

'.,
.

".

Idem aa Jornal. <Correio da
Tarde»· doc. 'n� i24

" ao Departamento dos Correios
Telegr. doc. n. 132'

.

" ao JornaI «Cidade da Blumenau» .....

doc. n. 205
.. . ". .

200.000
Aluguds para intendeücia

Pago a Fre�ez:ico. \V,eege Jr.
doc. n. 20S

.

.
'.

.

.' 240.000
2· - Divida Passiva'

383.100

50.000

2:615,000

300.•000
6g.000
263.500
36.000

.34.700
21.550
4.00;)
7.óo{)

176.000
97.500
7.0000
90.000
56.000

Divida flutuante.. .....

PagLl a Carlos HOepeke .8. A.
doc. n· 123 .

'

.

.�

.

.... . 2:390,000
Idem a Hermann Ruediguer doc,·

n. J 33 1:290J�oo
"
li Caixa Agricola dê B1u-

'
.

'�:i '

menau S. ,Ai doc. n .. .157, 3:075.000
"

a Max Janesch doc. n. 172 112�(loo
if· " a Ricardo Zeplln doc. n. �09 40;000

3 --: In�trução Publica..
PrGtessúrado Municipal . > ." i. .."

<Ó.\ Pago a Aristides Largura doc. D. 134 200'000
;" Idem a Belmiro Amorim doc. n. 135 . 150.000

"
a Nemesia Margarida doc. n.136 S().ooo

" a Leônor Bayer �doc. n. 146, 100.000
" aHoracia Linhares do.c. n.147. 80.000
"

a Eugenia Santos
.

doc.n� 160" '.. 100.0('0
" a Paschaal Dérreti doc:Ii. 173 .'. 120.000..
" a Mística VotPi does; ns" :.,

174 e 175.
.

'. (. 240.060
ic

a Anselmo Ouésset docs.
ns. 176 e 177 240.000

.' a JoãoHrastdoês�ns.17Se 179 ,24:0.000'
'." aRafaelViek does. ns. 180 e 181 300.Qoo

a Leonor C. Schmitt does.
ns. 182 e 183

.

a Clara D. Zapelini docs.
,':' :1ls: 184 e 185' ,

'.

,���?�; Silvestre Stralkolwski
do'cs':'-ns.186 e 187
à Rddolio Decker does,.
n8.'219, 211; e 212
a MâJ'íl:i E� t..aux .doc· n. 231

7:507.00.0

.'ii.

···90.000
200.006·····
51.000.
M.ooo
72.000
27.000
18.000
8.500

400.000

400.000

24.0.000
50.00l>
30.000
177.oSo

450;000
75.000

4:411,1.900

Ir;ttã��i�:··�
f� Lavagem de calH:::ça . ;�
lE Maqi!lllfigenslI " H .'

��. com liáÍOS u.!t�'ayialeta El
f� Procure o salão de barbearia de (arlos!l�� ......�!�������.����� ..�.����:....� ..���? ..�::.�.���.....jf.�__"_'_��." �"_"_"_'_���·"·· ..G.

k -

Conselho Nacional do Trabalho

2:179.200

Faço publico a quem ínteressar POSSl! que, em oum
primento do despacho do senhor Ministro do Trabalho, In
dustría e Commercio. Iíca prorogado por seís 'mezes, a

contar do dia 18 de março ultimo, o prazo para o regts
tro obrigatorio de todas as instituições de prevideacta soo

cíal e associações de SoCCOfl'OS mutues fixado na contor

midade do art. 29 do regulamento approvado pelo decreto

numero 24.784, de 14 de julho de 1934, incorrendo em

multa as associações de auxílíos mutues e nutras. erganí
zações de previdencía social, Installadas por Iniciativa

particular, de classe ou não, que deixarem de fáU'·I-o den

tro do citado prazo.
Curítyba, 3 de Julho de 1935�

JOSE' GOMARA
Inspector de Prevídencía <la sa. zona

(Paraná-Sta, Catharlna] com sêde em Curítyha.

�I •

�;�

100.000

�dital de protesto
Otto Abry, l' Tabellião de NOtas da Comarca de Blu

meneu, Estado de Santa Catharína, na forma. da lei, etc.

Faz saber que se acha em cartorío, para ser
.

protes
tada por falta de pagamento, uma duplicata no valor de

cento e cíncoenta e seis mil reis (Bs. 156$000) emittida

pela firma Roberto Schlehaa & Cia., Uda.,. Rio de Janei

ro, contra Justino Metzger, 'Massanduba, e á ordem da Cai'
xa Agrícola de Blumenau, S. A .

,
E como o devedor reside fóra da séde, pelo presenta

3:1{}5.000 o intimo do re.;pectivo.
Blumenau, 9 d€- Julho de 1935.

OTTO ABRy ..Tabellião

'Impostos em atrazo
3:676.10':'

A primeira prestação deverá ser paga até
'30 de Ag()sto

o Governo do Estado aca

ba de deeretar o pagamento
em at!azo de forma que os

contribuintes tenham a maior
facilidade em' solvei-os.
Em cinco prestações men

sais, iguais, sem multa, ou

em sais prertações para as

dividas ajuizadas, estas ae

crescidas das custas venci
das, é uma optima occasião

para os contribuintes em

etrazo saldarem os seus de
bitas para com o Estado.
Aconselhamos, pois. o pa

gamento da primeira presta
ção dos seus impostos até
30 de Agosto proximo, :prazo
em que se iniciará, inapela
velmente a cobrança execu

tiva.
Na C,>llectorio de Rendas

Estaduais serão ministradas,
a quem se iuteressar, infor

mações mais explicativas.

Um kisto fibroso! M __

i, ..A.tenção !
Attesto que soffri por mais • �

de 6 mezes de um kisto ii- S Si S, S. quizeI' saboreaI' I
broso no dedo da �ão es· J llm bom �a!é, fa�er I
querda, -o qual me la cres- I uma refelçao a ml- S
ce!ld� pr()gressiva�ente, .

re- � nota, .ou joga� uma I
.

'eelte.ltm,'
e na CapItal, fUI

a-I:
paI'tlda d� bJlhar \II

conselhado a fazer uperação • procure o ii

não realisei a ín.dieação; cJ:.e- t Café Brasil J
gall.do ,ao. �ape comec.eias. I .

usa�o «EliX1r de NogueIra·>, I Rua 15 - Blumenau •
d.o_ Pharm�ceuti<:o e. Chimi?o S Serviço completo de Bar. SJoao da SIlva S!lyeIra, co� ..__
10 frascos· apenas. consegm

. ,

evitar a operação achando-
me completamente curado,
pelo que agradeço aos senho-
res fabricantes de tão eHi
caz medicamento. Em prova

lde gratidão envio o :meu re-

��o, '.

Sapé, Parahyba do Norte
.

.' ORCIMES FERNANDES
.' . ft;irma reconhecida)

"
a João M. de �ouza doc. n. 156

.,
a Fernando Sterke·· doc. n' 2.:.3

120.000
25.000 402.080

44:935.080:;: '.

. .ReceítaOrçameiltc1ria
Imposto domiciliar

.

.,
,;'

.

Restituído áHermannAlpendoc. n. 12g.·
. Movimento de Fundos

Banéo' Nacional d? Comercio. CI divida·
consolid'i':idtV.

.
.

:.... .. .. �.

.

'"
50.:000.000

". 9�:.Q40.oso
..

'.

2&176.445
.. 121:116.525

'.'
'.

Balanço de contas

17:630.05<>. Oonfére

Hercf.lio Wagner Walter Puetter Alfredo Kaestner
Escriturar�o interino Contador Interino'

.

Tesoureiro
100.000 VISTO .'

,
.

.
G.Beduschi

.' .

.... ."

Prefeito
Todüs os livros e documentos reIativos ao presente

..

balaneete, estão, na·· Prefeitura Municipal, á disposição
de quem os queira examinar..

.. ' �

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



I
DE -8,:). ti,'M�,�';N A�'U'
;;::==;;;:============='"'':;''':;':'';;;'::'-::'':'''==:''' Suspeitade infanticídro .. :.. Investigando no local a policia encontra enterrada"

'!
"

. i' ,
no quintá],' uma criancinha. Fecenascida, cuja. morte fci causada por' asphyxia

P-a'$$OuVÍtor �stâf 'cfdade '0 sr.
. por enforcamentot. Outras notas sobre este horrendo cnme

. . Um crímé' 'em 'Blumenau é ltinho, que no momento tinha I deposições dos vísínhcs quan

4.''o:v·;··:;;e�'·r:n"ad"o''r'. ,,' d'o' E's't'a'do f3:cto verdadeiramente sen�a que-partir pa.il'a. Brusque pa- d? uin pouco de terra' revol-

��.'...'. '. '.
.

eíonal. E quando as CIr. ra l-evar a effelto Importante vida recentemente, bem ao
eumstanclas em que foi co- caso;' designou .o . ínvestíga- lado da casa, em baixo" de

',-" ,,,-: "'. c' mettídó revestem-se da maior dor da policia, João Marcelí- uma [anella, despertou a at..

�No dc!Dlingo' ás 12 horas, .da Fazenda, ,e 'os srs..' depu- crueldade, o tacto é para ser no de ·Souza. para em, com- tenção do
.

volante Alfredo
ttppro:id'tnadaménte.. .passou- tados Severíaao Maia e Emi- comm&ntado. exageradamen- panhia do inspector de quar- Pfeil'e-r. Iniciada a excava-

,

p'()r e�ta cidade o' sr, dr. Na- lio .Bítzmann .. Viajou jUnta: te pelo repórter. O que va- teírão e -de um reporter des- ção naquelle locai percebe
reu Rámos, Governador do mente com o : Governador do mos narrar a seguir, entre- ta folha, iniciarem investiga- IDOS o grande nervosismo
EstáttÓ. S;'Excia. demorou-se Estado, uestínando-se porem tanto, vae falho de exagero, ções sobre esta importante de Johanna Mangolt, que,
aq'u�f" somente 'o tempo ne- a jaraguã, o exmo, sr. De- sendo descripta e. realidade denuncia. chorando, abraçara-se com

cessaríd para-o- almoço, pres sembargador r�vares .Sobrí- impressionante désse crime .', d 11'
. Sf:;U pae, tendo as vistas ccus

�:��uíndo.viagem .ás':2 horas, Ilho:, Prestden�e dI) Trib�naI em' quê
.

uma .pobre crían- As Pflmelras e 1genc13s tantemente voltadas para a

cõm destino' a JOlllVllle.:Nes.- Begíonal Eleitoral e VICe- cinha renascida
é

enforcada Um carro' de praça nos Ie- cova que ia áppare cendo.
ta eídadeto' sr. Nereu Ramos presidente da.. CÔrte de Ap- fmpíedosamente por sua mãe

vou até .a casa indicada. Era Estes indicios dê Intranquí
�nel)ntrar:se,ia com o sr, Ma- pellação do Estado. e enterrada no quíntal da

uma. pequena casa de tijolos lida de e angustias da meça
ri'oel Ribas, Governador: do sua morada. E' realidade que de boa apparencia, tendo na fizeram com que as escava-

Estado' do Parl'l.n:á,:com quem ����-:��:� impressiona peta maldade frente um [ardím e nos. fun- cões fossem reíncetadas com
ia resolver importantes pro- f:" .' :� com que roi tírada a vida. a dos e ao lado extenso quin- vigor.
blémás de interesse pará es- r o . RadIO G_lu�e de Blllme 15 um ser pequenino e ínocen- tal com plantações e verdu E, pouco depois, ante os

tas' duas unidades da Fede-

l':'
nau, precisa, urgente, .:::.·i

te. E' crime previsto pela olharea cnriosos, appareceu
ração.

..

: de um SPE_�KEE de- lei, com o .nome de Íôfanti- ra�poz pequena demora, ap-
o reto, d.e, uma CI':.a,�cin��Acompanhavam r S. Excia., � vendo o candidato' co-

'::';1
·;ídío.

pareceu na porta a indigita- re?e�aSCll1a. enterrdha ""h,
nesta vla�em o' sr. C.ap. Er- J; nhecer bem o r orni- A denuncia' da moçll que scientific,ada do' ?r!�mosam<.:nte,. cOIlfo�'me_ o

nesto, NUiLles; seu Ajudante f: '
.

r 1 JJ_., [motivo que até aIi Ievàvâ. a lDdlCam as ClreuIlstanclás,
de Ordem.·o· sr. dr., Cel�o g . gues e o a.Lemao. :i Hontem as 10 horas da ma policia, chamou seu pae a pela mãe desnaturada!

:falls.t�, ..��. SI:)Uza, Secr�ta�l.o f�' Cartas a F::m���SuCO WEBER --

;1 nhã �!�p�receu n�' D�legacia quem foram feitas as primei- A criancinha fora enfor-
.

.. de PoLcul o sr. 'ilValter Bller ras perguntas. 1��__._.__..._.._�........,_,.,_.

I d' Q
. cac a

, .

'. .... ger,. nspectof e ual'tenão A todas ellas o pae da mo-
L

Pelo Forum' Id� Velha. qu'e vfnh3. commu- ça, um velho de longas bar- Encoutrl1do o despojo ma-
. nIcar ao sr. Delegado Espe- basj respondeu negativamen- cbbro, foi o pae da moça e

, Foi inpronu!1ciad!). Pl):[' des
.

cial uma suspeita grave que te e eom a mai,or preBença el1a prDpria, conduzido� á

paeho do sr. Dr. Juiz de Dl- �es.ava sobre eerta. pessoa ,de esp\rito convidou pal'asér J.elegacia, paJa soHl'erem u!

!!�!!!!!��!:!��I :reito da Comarca; Erwin AI-
reSidente naC]:uelle balrI'@. �' feita uma vistoria gerl:l.l na terior inteI'J'ogatorio, ficando

farth, ficando assim eviden- «{ue uma moça de nome. Jo- casa. Os quartos"mereceram detidas na delegacia com
i pelosr.Wadislau Constans- ciado ,a improcedenc�a da

llanna .Ylahgtll� tendo eSÍl:ld.o sómente ligE'ira inspecção, guarda á vista. O automoveJ,
ky foi aprese'útadó' âb subc accusação qne, injustamente

em ulttmo l?erlOdo de gravl- sendo esta, por6m sido feita de i'etorno ao local, conda-
ôelegadÔ de Rf6 do Testo>e lhe loram imputadas.

dez h� pouco ll_lenos de uJ?1a I minunciosaruente no quip.tal ziu o sr. dr. Alfonso Rabe,
,enc:!minhado a:'tê ái D�)ega- sem.a�a', appa\eceu ha dIas e; nás �ercan�as vh;inhas_ ya medico legista e o sargento
eia"Especial, um' 'pedid9 'de .,', '... ,,'.. �elnv,r, I?�s sem. �pparec'e-. rUlfl eseavaçoes foram ieltas' LiIJ destacamento local,

.

LUjz
intluerito para a�urar-'a' '·ve- O riOS.50 supplemento rem v,estrglOs. da criança que nada sendo êllcontrado de Amancio da Costa. Perante

", :ilicidq.de ou' a responsabiJi-:;. Com esta. edicao, .dlstribui- d��!;la ter Vlll�O á� lu.�. ,A s:uspeito., e sob nf'gaçõos con cinco testemunhas é retíra-
.

'dnde 'dé caluillnias' proferi� ,: 't vls1�nança notala e�te facto tInuas do velho Ewaldo Man- da a cI"I'ancI'nha" da co'va em ·�==::::::!te:;ll!1........ ,

.' .

,
mos aos nossos ,asslgnah.es: . ... - '.

h .' ....
.

'qas c�titi'�r �ua c�;Ilhada' ·Ge- do muniei'pio maIS, um exem-i e COlI!eçara a .m�rlllurar, c e golt e de sua f11ha 9,ue aQom qüe havia sido enterrada l{
.' :Jlfi��81qU(?;ira pblo' professor pIar dQ "Correi:o Uniyersal"; g�ndo ta.fs :�u�sp�ltas ao .ou- ,panha;vam as pesqUJzas. ii todos se Dl:!tenteou o in-
publ'1co 'Fredmàr"Nun�fo!" ,r l' 1

.. ' vIdo do . r. Inr;peetor de quar- "

. fanticidlo êommettido, com:

FalO 'ab''erto' O "'espec tI·V· n. I;n 'tO op Imo !tS9P_P �J;llen I;)t qctue .
teirão que as 'comIDunicou á iQ) encontro macabro '

� '';';, ,,' . ,�'. "'
.. -; an.a acc�Iaçao velL en D. t'd d ;' '1'. I

- tOdllS as suas crueldades. O
queJ;lt'o: ,.." ".1 d'1 'j:;

"

,
aue �rl a � po leIa. .

. .

<
,feto era normal, com seus

,
�; F<>.i. apresentada. queixa r 1;'0oto ao par �e ��es ,

sus ��m -ser: deJ,xa�c�� ,as pes- l,lleIQJ)r�s
'

desenvolvi.dos e

'por Joãº Férr'êtl"a, 'volante . p�It�� ,o sr. '1'te. JulJal Cúu- qUlzas para .:Sê!' IIUlCla,das as tendo o comprimento de 50
.

,na . praça. contra Nalthef' \ cm., medindo a cabecinha
, Pt�hlm�nn: Em. dech�Tações 'NATA..

·

·· E'.·s.n'.0','. n.,iT.......â\ IA''•. 35 cm. de circumferencia.
L feItas nO!JDquerlto Joao Fer-' ·'-J·I J" ......., K:I fi V, Em roda do peRcucÍnho in-
j

. reira disse 'que ao cobrar' nocente estáva apertado um
,

uma conta de uma corrida' �������:;..:;v:;:;��� cordão de pánno, destes. res
feitfl"por peàsoa desse refe- tos das, rabdcas de tecidos,
rido 'senhoI', 'roi por: pIle ag-:. Blumenau perde em toda linha - O Marcilio ven com um nó'que hada cau-

1

gredido, recebendo ferimen-.
'

ce o Brasil - A victoria dos ·tennjstas de sado a morte da criança por
tos no rosto.

'

'ltajahy -- O Victoria derrotado ,por ,4x3 asphyxia.
O ülquérito já foi �:berto •...

; pelo 3 de .l\-1aio
tendo sidO' f,ü"idos

�'sado e -8' victilua.

,,:,.,;./.,

Uill cnme
�����""*".......,

li.., p�� .,,:::;�.

""""'J
i §O C Ipi lê § I

'to. :

Chínezinha triste
, 'lIflnha chinezinha de olhos

redondos. de blusa amarella .. ,

se voce. soubesse quanta
saudade -eu sinto .daquelle
.camaval que ficou na mmha
vída como uma promeF;_sa. 9.�e
morreu porque voce nao qmz
que vivesse. : '.

'

..

aquelle dragão szul que s�
enroscava amorosamente. a
sua cintura é hem o svmbólo
da Ielicídade completa que
voce�não quiz. . . I.. : a renuncia completa; o
abandono a materialização lide uma felicidade patríarchal 1'1e constante...

, .. o chapeosínho azul em IIformo de abat-jour, Iímítando lio ';talo commovente que se J
'o evoía de sua personalidade '

exquezíta de mulher e que
sonha, sofre e chora. .. , "

'EUPROPRio

Annivérsarios ... .:

Visita

Hojel ccmmemera: seu natalicio, a

prendada menina Leda, dilecta filhinha
do sr. Frederico Buscn.·, '

.

- A sra. Iha. Arn;:;lia
o

Bragagnóli,
dignissima esposa' do sr. Affonso Bra
gagnoli, resid.ente em Gaspar, festeja
seu anniversado hoje.

- Amanhã é o dia de ermos das
meninas Annemai'i'a' 'e Usellote On
cken, filhinhas da sra. Vva. Lily On-
cken. , ,

- Ainda amanhã a srta. Maria Mel
lo, festejará seu anniversario.

" ..
'

�. f�

Em companhi� do sr. Gustavo Stamm
nos deu o prazer de sua visita o sr·

José Gomara, m. d. r..spec:-o� ,�e Pro';
videncia, da .. 9a. zona, co mprli:tiénd,mdo
os Estados do Paraná eSta. Catnarina,
com sêde na cidade de Curityba. .,;
Agradecemos a .amabilidade.

No cinema Busêh será -le
vado á tela hoje, ás 8 114, a

formidavel película "O ulti
mo assalt-o'\ em que' éprota
gonista principal o f,estejado
artista : Randolf Scott. Este
mm tem merecido, . os mais
francos elogios de tüda a cri
tica c_inematographica.

"

:.'t

novas

;:�

LumpHcid3des e

delligencias

Chegou a esta cidade o

consul italiano
Proc�"dente de Florianopo

lis chegou hontem á te.rde o
a esta cidade . Ij exmo. sr.
Guido Z€'ccbin. Consul italia
no phra o nosso Estado, S.
Excia. pretende demorar bl'e
ve tempo em Bluruenau, vi
sitando, provavelmente, toda
a cclonia.
Apl'€s'3ntamos-lhe8 �respe

peitllsos cumprimentos'
Promovendo disi�rbios
;>J'omovendo disturbios na

rua 15 em frente ao hotel S.
,Jllsé roram oresos tontem os
individuos LBopoldo Dirsch
naU e Francisco Motta. "

'�
�

hanna viera com seus paes
mo.ar' ali; trazia em sua

companhia um Iílbinho, Hanf",
tructo de seus amores illici
tns na Hansa, onde muràva
anteriormente. E quando vie
ra, estava tamhenl gravida
não send'o conht'cido igual
mente o p11.J'adeiro de",ta
.;riança, EUspeitandú todos
que tena tido 'o mesmo fim
que &. de agora.
Todas' essas suspeitas se

rão esclarecidas durante o

interrogatorio que seré feito
hoje pt>lo sr. Delegado Es
peciaL
O pequeno Hans foi entre ..

gne á outra filha, E;iisaheth,
que cuidará delle. Os paes
da moça, interrogados, ne

gam terminantemente que
em sua casa se tenha passa
do algo de anormal.

spe.ciali e
�'de WfTZEL &, CI�e � JOINVILL'E ,UL!lICa, Registrada)

não deve ·'·faltar· em ·casa 'alguma,
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