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Amainados 09 tormenta-,mil, se exige dos seus to-Itas eolurnnas uma fonte .au
S08 dias, co-m R volta de to- mad.rras um profundo sen- tOl'izada de tonas as ínfor

l _a_- dos
_

ao trabalho, ás acti vi-1 90
_

de interesse dirigido ao mações q re d � -m respeito
A.!IT � dades norrnaes para o de- bem collactí vo, apresenta- � produçau vegetal, animal

senvolvimento continuo do Se, porém, ja' tão pratica- e mineral, informações es

prog.resso
.

súcia 1, é nossa vel que iriduzíu-noe com tas que focalizarão com

preocupação excedermo-nos confiança e optimísme, E, precisao os phenomenos da
no zelo do tratamento a alem disso, a certeza du vida eeonomica, administra
problemas de relevante írn- prodigioso serviço que po- tiva e social do paiz, dan
portancia e que ahi estão derem os 'prestar as cíasses do a todos e especlaimente
des�fiando in v�sti?a.ções �o prcd uctoras foi a nossa Ia. q llelles. que RS solicita rem
ruMa alto criterju, .. e cuja -

.

, nurmas pa ra soluções acer-
visão diz o espirita de con- tadas dos problemas '1ue
dueta que nos ímpuzen::us, se DOS apresentam, e, ain-
de incondicionaes vanguar- da, criaremos, numa das
deiros na medicina das ne- dependenoias da nOSHa re-

cessidades que desviarrr o

I d,,1Ç[I)
on noutro local que

natural de8e�v.olvimentü d.a .se mostrar mais apl'Ppriad.o
nossa cullecti vidada, Na Ii- um posto de consulta dl-
'xação, pois, de tão eleva-

[recta
e pessoal dos interea-

dos objoctivos : é que te- sados; -agricultores, criado-
mos dh'igtdo a nossa p1'fW- res, exploradores, adminis-
cupação, tradores, etc.

C· I D A D EN
.

D· Sua Excía. o S. Dr. Gover

,_.'.

..

. a
...
irectorta de Esta- TABO competia que disses-

nauor do Estado. comunicou-'

.. "� .tistica. de Pro.duçao, do Mi- Dr. Rúí'ael Xavier, Director da Di· semos como nota prallrni- � eLUMEN� ao sr, _['refeitoMuntcípal.que
d I reetoría de Estatisüea do Minis-

.

-r 'd t G t l' Tl'
-

_, t'

,": nia. terío a Agriou tura des.. ter.o da Agrlcutura nar à uma preciosa entre-
.

reei en·e e u W y araes no fim do mês corrente ou

1 I l-.fasta-sl!: da direcção desta Folha o •

d' d
A

co rtirramos opportunidade . . . vista, cu hida na Capita no mineiro. $'. Achilles Ilülsini, que ha qUàsi clnco : nos. primeiros las·. o ID(!S

de acção nossa e'm beneii- pl'1!1ctpal
_,

seduçãu.. HUJe, Fedeéal, do 81'. ']1', .Ratael S. Excia. se demorará na aÍll\O� Vinha dirisindtJ 0$ seus destinos de Setembro proximo, envia·

c.,io do.s hO.l:lJen.s do campo. tra_zemuR.Ja, c0':ll )Ubl.lo, a08 Xavier
.. Directo.!' de' Esta_.... - qapit!l.l mi.neira.,tres. dias, de- de uma maneiro!! brilhante ii intemerata. rá.a esta cidade umacomis-

. I t t d J

i ,I Assume;. este _

carso; ma?tendo. a .são composta de 3 Engenhei-das clas8es prodtietorás aOl Il08S08 .el.ores.lO eressa os, tisti-ca. da
..
Producção dOl::en,1 u en;r's€-gUlr.l�, ln��ugurar mesma oraentaçélO que "Cidade de .

. d .il_
····1. ·t·' . . as palavras de 'quem··. só· de·M·· .

't
..

'

d
-

-A
... lt ,�-laflAsUsInas no llltelLOl'. . B.lumenau,._ vinha ten,�o ati ho;It, 1'08 para

..ar. começo aos es-
�. -gera, 18 0- e, a nnmstra.., .. ..

-

,
..

, mU3 erIO a grl{�u
.

ura, r o sr. Affonso Balsini..
-

tudos predillmares das obras
.

çãO dos, elementos .. tec:hni· quem pode:'JR Julgar c,o� e que CUllJ o maio!" rego. j.. ,

.

-'
... _, ... '. . O sr. Aehilles B.lIsinl,

.

que nesta I da rede de Aguas e Esgotos,
CDS indispensaveis a' appli .. t�)�a. autqndade �5 posslbl. sijo publica.remos .em notiso iContmuam�: d,�stLl[blOS casa deixa as melares �audades, i,á' desta cidadê

cnçãO e1nci8ute das suas
ltdadas

. de. reahz�ção d.o pruximo numero de quarta l na Fiança ��a«I�F�::i::�odoc!�e.:�ci::�g�aOqll�I�: Che!iará � commição oEn�

actividades - ao organiza'
nosso obJectIVo. Asslm, mUl.- feira. \ Paris, 9 _ Noticias de Tau' dad� de scu Oirec'tor de Rcdacção. â:��:g�s. Dr' Haroldo Pe-

Ção de .um posto de conAúl-' to brevsmentõ teremos nes- 110D iufor�am que �t'giEt:a· THEODOLlNDO PEREIRA
tas directas .e. informaçõBs R· ·_·d

..

··f .jf.am-se ah graves dIstu.rb!OS Secretario
b '-....- .. ,... N

-

d
- eunlao e pre el! provocados por prJletarlOS TorrninnrtaQ S t'l'vorgtec �Jca8 pa,la SUplllem as

.

ao po erao casar .

f
...

' �empregados nos 81'Senaes de .u 1,Ou vaU.u en- Ed'ltal de Gon·c-orr·e·n_.,mul�lplas dtfficuldades que com mulheres judj(�s tOS. rancezes � marinh'. Y>riricaram,;.se _vi.o- t O Vat ca O 6surgem. a todo o momentn,
.

! lento Oi atrlCtos com 8 poliCIa, &Ias en re .
. I, n c'la Publl"caem t6d,JR Os ram\JR e as- Berlim (Agencia Brasilei- Paris.9 (Agencia BrasHei!'a) l acompanhados de tiroteios, Tc_hecoslovaQll!a'pectos po&siveis da ·pro ... ra) - Doravante será irn- - Prefeitos de 90 depart�-iata�ll(�� â pedradas e.outros

d
..

.

. I' "

1 pMsív€'l q e os membros dos JT'entQs franceses Re rcurn-l proJeeÍls de emergeucIa.l:CÇ?C vegeta,
. am.m.a e corpos da administração de rão amanhã em Paris, por 1 ContlilIÍ-se 3 mortos e 211e

mmeral o da ad�llln:Btra� Justiça do R€lch caHem -com ordem expressa do ministro � ridos nos huspitaes. Até ces

çãf.'l relativa a's meslllas; Ihul:her�8 judias. Todo em- LavaI, nUm de conferênma, Lsarom os conilictos necessi-

__.. -.Ta.. i .....p.f.ugrnl.nma� ....
cuja pregado da Justiça, antes de rem svbre a e.xec�( ão dos �

..

tou o p.oH?ia_ eUectuar mais

eomph:!Xlda«e era de desa- se casar, deve participar o decretos de uygencIas. ; de 100 prlssoes.
..

-..

.

.

.

..
.

..
. facto á admiaistração, que 'fruta se de novos decretos: . ..;.... _

"'f;.
mmal' até bem .1?ouco, ac� se encarregará de examinar que não dev�rãc ser pro-l .

-

, tualmentc; em. VIrtude d� a descendeoela da. mulh"1". mulgados lintes de. quinta-; MAIS DE 300 MOR-
desenvolVImento dado ai Dl' Tembem fi JsS) (3st lo � ui i- feira proxima, contendo um

.

TOSr6ctoria .de Estatistiüa de tas as mulh�l'es JunCcio:l. �

programma de procura de
�

P d·
. -rias do servir> J da .1u�tjÇ'1, t b lh· nova m d'da TI Taro. UcçãlJ, realização lIem y ra � o e

.... .

e I .,8. Manilha, 9 - Em conse
du vida sUl'pl'ehendente da as quaes està-1 p!'ohibidas de a b81xl. tios !,reços, EVlden- qliencia de violento tempo-

. casar com ho:nens não ul'JTa- temente, o sr. LavaI consulta .

1 f ttem p�ra .or.gillllza.d\)ra. de nus. rá tambem. 06 prefeit.(l.._8 S.ob_ re
ra acompanhado de ar es

u 1 X I trovoadas, verificaram-se no.natae .... aVier, ta .. program� as maneiras desupprimir ma.is interior desmoronamt!llLos

O ·Sf·. P-.8.dro- Er.o·o_nt...·.-t.n·,
eUicazmeute as maniresta�

que occasÍonar8m a morte a

� U ções de proresto, como as 250 pr-ssoas.
que se vel'm�aram em Aix Oalcula-se, entretanto, que

.

uatou 0- p·r···oJ·l!..C·.. ·t.O. en-Pr(_)vt'!fice, Brest (' Toulon. em vh'tude de novos desas·

V D _

Já. o 'congresso dos proles tres este numero se eleva a
sore'3 e prolessoras l'adicaes mais de 3uo.
da esquerrla 'muito fez' pro
gredir a tendencia radical
que o sr� Lavai tenciona
afastar"

aSCil·S·toncia a.0.8 h0-mens
J5erá em Paris a coare-

I1-0
.

encte das 3 potencias
_-d'" , -, Roma, 9 - Notícia-se ot-

.. O -camp.O _
. Iietalmente que a eoníeren-

!!!!fI� cía entre a Italla, Inglaterra
.

_ . .. .
.

e França, para á resoluçãoCom. o mais efficiente e autorizado dos serviços nacianaes: a Directoria de Es do conüícto italo-abyssinico
tatistica da Produção do Ministério da Agricultura. _' Uma iniciativa. de gran-: !'i�rá realizada em Paris, no

de interesse para os Blumenauense em particular e o Estado, julgada em dIa 16 do corrente'

preciosa entrevista.

o amparo e

o Presidente da Re
publica irá a Minas

Geraes
Rio, 9 - P - o sr. Getu

lio Vargas, deverá chegar
no dia 29 a Bel10 Horizonte,
a convite especial do gov rr-

li,
c..

Descoberto um

erro
Nas eleições do Estado

do Rio Da lingua bmsl1eira

Hi0, 9 -,---- P - O r-,,"oj('c tl)
de lei da Camara Municipal

Carnes
. congela·

das
Rio, 9 - �p-Um jornal des

ta capihd informa que f()Í
descoberto um erro fio Su
perior Tribunal. de Justiça
Eleitural n;J. apuração d-às e�

'h . leiçõHs ,lo Esta.do d.0 RiOl" Ei1;te erro, segunUo o Jorlla, m·
plica em· 700 votos..

"ti_
�.

revolução
Grecia

A na Par a o éxercito italiano

Rio 9- p, Para o pxp.rcito
, Athpuas, (AgenCia; Brasilei· ,italiano fOl'um udqu'r., S oje
ras) - Os cómba.tes acbad-' 31 mil tonel!adas de L:dlneS

dos ha ilha de Greta regul congeladas do BrasiL
tar ..ün em s�te mortos e vin- A esta concorrencia tomaram
te grevistas seriamente feri� parte OS" mai,Jres frgo rificos
dos lficando trinta eguatmente das gr�ndes. nações exporta
fetido:,,'d,:t parte --do governo. doras de carnes c(tugelada8.
Completa calma. p-redoruinou
hontem. Os 'grevistas .8.ccei -

Ph.a··rm'
.

aC-Ia de ,pIa.ntão; taram o cODlprcmisso propos
. Rio, 9 . P - Os �niversita-

.

to peI o governo. oIferecendo
riOS ests,o em mOVImento pa- 15 l. de augmellto dus. sala'

.. iÜobtertlID a reducção de rio�. melhor pagamente nos
-

!:�i1' nos preços de
. tran"spor- tem,loS e:xtre�, e adoção gra�

tes e ,diuersôp.s. HOJe fOI 18g- Sr. Pedro Ernesto dual 40 dia de oito horas,

�'. !;atlõ \Immanifesto li. todos
'

A rei marclal foi suspensa.
'OH, seu8,col1eg..ts do, palz.E8� que �st8bel€'ce .a�eno:njuaQ'i·) por�m a UniãO Trabalhista
tã. mJ:r.e.1�a para. amanha uma de hngua brasllelr� an. idií) Communista de 'Athen:as 01'

,ii.:', nmnião gêr:aL na Casa do Es ma faIano no BraSIl. fOI V{;� denou aos" s�us meUluros u

lutlante, Mim de ser estuda-jtad) p -lo governador PedI',) má greve de protesto duran
da a impüi"tante questão. Eràdsto. Itp. 24 hufa.S. O illq:Wi'itO om.

B.educção de pi1es.os
para _os universi

'tariOs '

Esturá aberta' amanhã, do
mingo, a Pharmacia Sanita�.
cial· iniciado im1D.ed1atamente
sobre a cllusa das perturba
ções -da llb� ,de Creta, pare
cem confirmar··1\ primeira
impressão de que agitadores
poUcos foram os princtpaes
res�onsaveis pelo levante.

----------�---------------------------

«IDE I _
a melhor

UU. bic cleta l I
I

I
VENDAS A DINHElRO OU PRESfACÕES

I
CASA HERTWIG, Rua 15 de

- Novembro 127 -

BLUMENAU

t-

Qu1nteto

�iog::rand.ense
Este explendido conjunto

musical, que tanto successo
obteve nos nuineros executa
dos ao microphone da R. C
B., abrilhantará hoje á noite,
juntamente com o Jazz Ame
ca, o festivh.l Rose-Bleu, no

Club Nautíco America.
Amanhã, domingo, o Quinte

to promoverá um baile, ás
8 horas da noite, nos salões
do America, em beneficio de
seus componentes. Sabemos
que durante toda a semana

vindoura e Quinteto Ríozran
dense permanecera em

-

nos

sa cidade.

o inventor da balisa de

aterrisagem aerea

Rio, 9 - P - Encontra-se
nesta capital o sr. Carlos
Braml,

.

eugenheíro electricis
ta allemão que inventou a

ballsa de atcrrtsagein aerea,
para a descida de a ;�0p.s
durante nevoeiros.
O íllustro technico em avi

ação IGÍ convidado pelo ChI
be dos Engenheiros Civis 'Pa
ra fazer varias couíerenc les.

Prefeitura muniu
ripcl de Elurne

nau
Nota da Secretaria

-----�-----------------------

Praga, (Agencia Brasilei
ra) -- A desigu3ção do Mou"
ff3'lor Rittar para NU'lcio Pa

paI em Pl';!.ga, cunfirma o fa·
cto de que todas as diver

gencias entre a.
, TCheco;Slo

vaquÍu- e o Vatcauo for',fun

agora solul:Íonadas
O p:Jsto estava sem occu

paute desde o outomno de

1933, quandi'J o r.eprcsentante
da Santa Sé entrou em gra·
ve conflicto com o governo,
por ter escripto .

um'! carta
ao chefe dos autonomistas
s!ovenQs queixando-se dos
ataques a que estava sen�o
sujeito na imprensa do palz .

O Vaticauo re,cusoU aece

der á exigencia do governo

De ordem do Sr. Brefeitot
comunico a quem interessa�
possa, que até o dia. 24 dt)
corrente mês esta Prefeitu
ra receberá proposta para. <)
serviço de canalisação doRi
beirão Bom Retiro, do trecbf)
compr�elldido entre a Rua 1
de setembro e o rio-Itajai-as
sÚ.
As propostas deverão sef'

enviadas a esta Preteitura.:ell)l
envelopes fechados, atê. á:f
(10) dez horas do referid()

diat quando serão abertas eal
pres�llça dos. interessados.
A Prefeitura- reserva-se e

direito de regeitar todos aa

propostas e abrir nova co;:

curreu',ia, caso nenhuma de..
las satisfaça as condições te
c:1Ícas e economicas de in�
toresse do .\Iunicipio.
S\!cretaria da Prefeitura

\1unicipal do Blu!1lBfL"-',
e de Ag06tO de 1935.
rHEODOLINDO PEREIR '.

Secretario
------�

-_.. -.'-

Victinla de
desastre

um

ministro das· Obras
Puhlicas da ltaliá

l Cairo, 9. - Um avião mUt-
1 tar italiano. com 4 tripulantes
�. e 3 pa8sageiro�;. espatifQu-se
�. de encontro ao: �Obl quandl)
ise achava·a camfnh&.de-Mas·
j saua. PerecerBnl _ tod0:3, .. in-
1 cluslve, o sr... Lufgi. Razza.

S. SÃNTID.-\DE PIO XI � ministro das Obras �ublIea8
! da Itatia e o conheCIdo eg

para que �. Nuncio losse c1)a \ plorádor Rayroondo Fran
ma.do, ma.B p.ouoo temp� de- � clletti.

.

pOIS trallsferlU-o para LIsboa, � ....;;,.:..:.:.:.,___----__
--

sem d6.r·lh� um, substituto. O I Vem am o sr. Marques das Reis
Novo NunclO, que no momen� ; .

.

-

t f ito se encontra como legado \ RiO'M9 -quNesa l:�'it:i: �fu�s�;oe�:
I B d á h

; o sr. ar ,

papa. em arua. ever c e- i Viação embarcará de avi§,o para
gar aqui nentro de pouco: PafJ.uagüiÍ, onde iniciará sua visita
di8.8. ; a Paraná e Santa Catharina. .

.

ü

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BRA.SILEIRA
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I

o' .', DE SEGUROS GERAES
:

o� �"
'

....
� '." ê-ap�tal Rs. 5,000:000.$000 inteiramente realizado .0.. 1

, ','
, '" Séde: - S. Paulo

.

'I'

.

�<.D..
'

cSíni.S. t.,r.,.o.·.s pag.. os.·
a Vista

..

�. ·Re. fi .d.e.�co.n..

to

mai.S.·
de t·.

o 35.000 contos de relB O P::J
o. Agentes neste Estado ---, Aclolpho Wollstfdn � �H 1l

"

•.
' :'" �

)iilll. 15 de Nove�b.
ro TIro 50 .-

BLUME.NAU
.d'

.

. ..

,

...:,.IA.t' ·�o 14.'_.,.0," • o 4i� . � .
o

.t·._��. .. .... ��

Apparcceu a no"a edição, definitiva, mell1r.rada e com

n illrleria l:OV.'-!, do nú:müdo �r'lErIHODO PRATICO DE ES ..

. "! I CHlPTTTRAÇAO MEhCANTIL, s:;st!'ma mixto, f.ynthiemo
':1! «(lin('rentt.� (jcs eutro},), C-Ill 8E.'te megnificos volumes eDil

i df'uSHdos, pejo prd. 'fô\'arps da Silveira, director da ES4
� cda (le CU) n�e! c;o {!C �,gnta Rita do SaplIcahv, escripto; e:::pê<:ic.JIllt il!P phJ ti u:sinur aos ummerciantes brasileiros

ii! (f{))'Çll�OS .agol't1 a ter E'fcTi_!Jta bC!ll �('iia, deante das no-

,'H
B vas !p.JS fJf,{,'H"·F), e pua. lorrnar faCIlmente Gusrda-livro3;L..

...;:;;;;;...;;....;;::�., pcrilcs. Obra importtintiFfóima, considerada de uUlidade pu��
.

1J1ica, prla FWl simplicidade e clareza. Editada sob osauiS

pielos dus Estudos de S. Paulo, _,I}jjnas e Rio, garantida ,...,

����p.;.�«:d�����ç,.,;ç.,..,�ç:,..�::ç..;""Ó�p,.<I$<"Ó� pd" GoveII1O Ft'ueHil, approvada pelo Thesouro, elogiada
a
C '111 & N

· l. i uI pelas
uutvt;dade�, premiada com Dipl!:'rna d� Honra e .Me-

a .

O I n n' � e 1"'(Ze ª � daih� de �rata na EXPOSJÇ.â..O do CeIlteQari�. São m.odelos& .

." � -de lIvros sImulando fi E'scnpta dum uegocHlnte um alifiO

:. Rua quinze ,28 - Phone 28 «t.: inteiro, com cxplícaçõps -para entender e reeolver tudo.

�' � t Aprendf' rapidamente sem profe:ssor. Methodo economieo e

�. f.::tt.b r 1-d"t � ri!.p Gelo ps,cmmo. Unico que serve a quem quer. €scripta LEGAL E
� .' UI.. .

�u UI{.; I. � SIMPLES. Exige- só tres livros: Bouador, Diario e Contas-
�. � COrIeDte�. Por elle qualquer fará sua escripta, difpensau-
�

-

Depositarios da:
I do Guarda-livros. Basta seguir os modelos. Os proprios

a Cervejaria Catharinense e � Guarda-livrc-s antigos já preferem, com louvores. este sys·
�' � tema ao classico das partidas dobradas, porque empregan-
e. União Mercantil Brasileira S A � do o mesmo tempo o profissional pode fazer DEZ e8crip�
a . ·

c. tas avuls&s, em vez de U}lA sOo Trabalhar menos e ga�
� (Moinho de trigo)

$IDh8f
muito mais! Pedidos 56 á Empreza Editora �O Indus-

� Agentes Geraes da: � iria!>', Sar.ta Rita dó Sapucaby, Sul de Minas. Prtlço: 25$000
a Sul America Terr. Marit. e AcciJ. _fi Pelo correio, sob registo, mais 3$000. (Remette-se para todo
i)' . � o Brasil. Não tem revendeJores ou intermediarios em par-

? Sul America Vida t: te alguma. O grande desconto que se daria a revendedo- '.
:.l .', (1 res já Sb reduziu no preço para economia do freguez. Pe-

.

e..
.

Comp::mhIa NaclOnaL de Seguros ! çam dírectamenter Mandar o dinheiro registado ou em
. ,_p,.,�,Ç:>.>��8db�r<:::1��.tr'>..>�_c:::.,���pwç::;;,�Ç;l.lm<!ib yale pc:stal. Chega. seguro e rapido. Não querendo comprar .�

...._.... -=---...-.............__....---� Já, .:pedlr ao menos um album de attestados e pareceres"

Durante o Reriodo de gravidez �O�tlJgb:;��f:.'N�� i:f������e:erá.°mpleta8J o qual é re-

Qual snmhar qual
a�dll! iambaJl® 16
estll eu COIII �tll'
dôr de denteshtrrivel:
O que e!J quero é
(AfI,\SPIRINA

i
i'

Nas dores 'de cabeça, as mais violentas,
.

a Cafiaspirina tem uma acção prompta
e energica; é tambem. da maior· effi.cacia.

contra as d()res de dentes, de 'ouvido,
. rheumaticas, etc. Recuse tudo que não fôr

'.

CAFloASPIRINA
o remedio de COnfial'lfa

garantido pela C,'UZ Bayer

t·

J
j
,
I

!' ,

1
. !

.

'

.
.

�

i
1

,.
"

C I A.
JOINVILL,E

ELAS DE STEARINA VELINHAS PÁRA NATAL
SABÃO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes
.

em BlumeIUlu:. '

"

'

N El,T··Z E L,

.'

-Iltl '.):, .LÀ�o�ltm!Xo�ift:�Rili.hm.,le ,n,19h'tfJ4G"
A cDEPILINA SAP.AH� não E.Ó·

"
mente serve paru extrahlr e alI �
ntquílar OS cabellos superüuos �
como tambem serve uara aíor- J

Cem o seu uso.i.neta se em mosear o rosto no I f corte síme- i
porcos dias; '.. tríco das sobrencelhas tão cm

rrt: .:_ O sangue limpo. de Im- moda: n.es. centro.s... €h gsntes &:ê·· ••....'
.

PVrf'ZliS e bem estar geral. agora feito .a base de pinça que, ..
, ..

f
.'

2' ;..,.. Dee8pparecimcnto de alem. de ser' prcéeaso sõ ruais I
t Espínhcs, Ec�ero8s, Erupções, d.o!o_ro�o tem que .ser feito qua- �
f }'uruÍlculos,' oceíras, Feridas 81 diariamente pOIS os c3l:E'llo� �

., bravas, Bôbu,- elt'.
. . sabem cada vez com mais forçaJº

3' _ DeBapp�rt'd�eD�Q c0-!;ll A �DPILL�A SARA n- destróe' i

pleto de F.HEtlMA'l JS�,iO, -do- Q Iollkulo píloro, d-aJa·(} maxi,U
.

,
' dõr de ca mo cuid

..

ado na .sua 8PPllClF,ãOi;'.

.

Desde ha muito que íaltava e m f.( sso p\Í?' uma.. �I
res ];OS 08S0S e o es "

sômente f'obie os cabeítos que;
estatíetlca cobre a climintliàl.·C(', que r.cs Ul('!"1:l'!He � beJ.�'_ DN:I-lparecimento das se desc)a exirautrpcís-nos ca-I:,
O numero de erímlnosr.s deudoa cm 11ü�:';08 prcsíu'os,

I'
manil'tstaçU' B syphiliticas e. ses

m,.l;;ls rl'��ldes quando. tema;�.
Agora, porém. O Cc.. nsctho PrêHenc.h:ri(j do Lns- de todos 06 mcommcaos de li subir, venhcase que alem de; jt'

hílitl mais íracos são e fines mais ra-]
"tricto Federal. cuidou dessa iniciütfvá, li i�JH'nl1dó que rur-do f'Yp nnueo. los e curtos, t

tosse levantada uma (:' statístíca scbr- a crin.inalldude 5,0 -� O appurelho gastro- ! :r. 1
. r; e

_ - v ,.., Intestinal perfeito, pcís, o i .e o correro o�coo. t.
no Brasil, execução essa levada a e íle íto, de uma ma' "ELIXIR 614" não ataca o es- ! Pedidos a Frederíeo da SUnl'{i

.
. . � Neves .• Caixa Postul 918.- hio ineira precrsa e celta pela secção do Cadastro Judí- �. tomago e não contém íodure-

I J
.

- f 1

cíarte e Peuítencíarío. . i 10.. t de.' aneiro.
: _..,

T t d de rní
•

t' 1
.. t' E' o untco Dt'purativo. que I .'

..... ' ta an o fe e nneia rva pe a pnmsrra vez e n-
tem attestados dos HOl'pltaes. I'. .

tada no paíz, a .ímprenaa ião deixou de dar lhe amo de- especialistas aos .�1Jl(:S e

,pI,) amparo, fHzenco com que sua publlcação não .tí- da 1:y8pepsia SyptlhtJCa. I.'

------. � ....V"'O"9F·"lrT9r"lT,<"''C',rf''r9f'.D.

casse· restrícta vos Ol'gãos oüíotaes. � "1)
PGr esta ímpcrtunte estatístíca veriííca-se que �

C
I

f n'
.ii

em 31 de julho de Hl34 extsüam re eolhíüos TIOS di!
� :!.*.*9õ ....�tr9�)t.��*«�>O}t-:t:�._ � 8llvrn.,O il,·n·s'·if lJ'e �.:Ierentes presídlos brasileíros 6.212 sentenciados, os

I""'
'"

�
J ifj � ,f I� FARMA.n.IA �.'

, lUi! ' l� � .,,_J1..!
.

.tI.':lquaes, descriminadameLte, eram 5.820 homew3, 76 UlU- ... U �
:l

lheres e 716 menores, de 18 à 21 BnDOS de idade.

I
:o:

)to l? ':l
Ve·se por estes dados, que é diminuto o numero � CRUZEIRO DO SU' l � �,:.� �ERVI�

..oCIRD.·DEE\R1IMEIRA �i..''.de muihbres criminoEas, o que Dão deixa de ser um
.....

e. ,..
'

11 f'
indice glglIiHe:1tivo ('li fa.vor da mulher brasileira. -: _: � Na Rua 15 de Novem- ci!Discr-imir.ando a natur{'za dos crimes, corre;spon- i � Telefone N. 1') ; � bro Nr. 20 -- Na casa �dentes li estpb sentencia:iosJ temÇ}s os seguintes

aa_,
� Rua 15 de Noycmbr-o, 32 ; :i> de Oito Blhom .ti

dos: homicidios e ten tativilS, 3.7�/5,· roubos e furtos, I" I t o.: I A ·trat' r com :l

lo,l
Atende rapit amen e ;: G. tl j1.1 06; f.lutras infracções, .1.::!51. Os clirnrs de morte e 'OI; "'" (!' -!J

as tentativas, denominados crime� de sangue, tem a ; Serve com esmero ! � A LUBO\'{! __ �
ma!or porcellta!_Zem e fão por jS$O bem (xpres8ivos. J;lI; i( � \)

Esta optima estdtiE.tic2, elabOluda �Gm grandb
-

i4(4{i(j
..-t<i<��'..�.$�.4Í��». .

. �[;:>'>0;>�ç,,;.p..,<"Ó"'Ó��p..l

exactidão, faz ainda um computo do maior ou menor

i ff,�, .S;,·&jW.·.iii.coeHíeiente de criminalidade atribuido a cada Estado.
i f� t ti ,.

Por estes numeros vemos q_ue predCH11ÜiS, como

'Ifactor determinante, a maior ou menor densidade da ,

população; S. Paulo está em prinlP.Íl'o pIUDO com I1,lO� condemnados presos, spguindo-se Minas GeJ'aes. ,

com 966. Pernambuco com 885 e o Districto Federal ii .

cOI)l 783. h

,------ii!�rrrc::;;;;;;� I !
"� j

!
i c,r-,j,Q�C�'(j
1

i
i

III' . {:�
! r'

�lif§CriPturaçãO
(P -:10 pro:esso mÍxte synthe0ÍCO)

"X'
Pt. crímínalidadc

Brasil
no

f:d$·Uam re(oUHC'cs I!CS IH(Sféfcs t121f ..
feiros em hdtr.o de "'9.34 �efS mil. e cfu",

. .

lEntes e ctcaft :Ertt€:It«(adcs

·Cómpanhia

.J

Plantadores de Algodão
Precavenham se co.ptra as praga·s da

PROXIMA LAYOURA
- ... "il:<===

Arseniato de Chumbo em Pasta
Arsenia-to de Chumbo em pó

Arseniato de ealeio
Verfle Paris

só
Os de marcA. ({dUPITER})

da
.Estado de Sta. Catharina Brasil

Industria de Madeiras
" Eno. ielegr. "6ROPP" faixa Postal

fatJrica.ção de Madei�
ras COlnpensadas

São Paulo Caixa 255

Typos de luxo folheados com

Imbuia do Paraná ou Canella
escolhida.
Portas de Cedro compensado
pam pintura a oIGo.
Porta.s eo� almofadas, fol.i}ea·
das com Imbuia ou CanelIu.

compensadas (le Cedro e Pinho para fa

bricação de Moveis etc.

Diploma de Guarda -livros
A dita Escola. de Commercio conIere diploma de Guar

d�-1ivros ás pessoas de ambo:; os S!?xos. que aprenderem
por este «Methodo». ps que tiverem exercendo a protissão
de 'Gua?da-livros sem ser fo!maàos, poderão rapidamente.
obter o seu diploma, garantmdo !Seu futuro. Grande yan
tagem ExAIIjes ppr correSllODd€ncia. Muitos já se forma
ram n4J .Brasil inteiro,

.

SI;I):1 1i'81 ir de suas C3S88, e estão
exercendo a profissão LEGALMENTE. Querendo iDforma�
ções,.:sobre diplDma: escreva á Escohl, ou mesmo á esta
l!:mpreza, remettendo 5$000 em EeHocolc.,para a resposta.

NOTA;-Ao raZH o seu pedido reurapse a est� iornaI.
-+

Por meio desta venho apresentar-lhe o nh3U maior re
conheci.mento (:l gratidão. Durante o periodo de sua gravi
dez, minha esposa �oUreu constantemente vomintando e

incommodada. Empregou, então, o seu - kENASC.UJ -

medicamento abe.nçoado. DHde o primeIro vidro dO-,RE.
SASCIJI - com a maior admiração de todos, notamos a

melhorá.
..

Gratos subacre,Vemo-llos e comp:dmentamo�los.

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



p���� r-À ffiíiliir Des&oD!lrtã I

·�.,Jffi3lum,ena,uense, F.. C. �I PARA �ULB�� ..� ,

,.

'

d'·" 1 'd A' .to, . tp I F ln n � e d 8t I n aDornlnqo, Ia" 1 e 90S o.

�I' o Regulador víetra

o GRANDE TORNEIO DE�OOt-BALL 11\ A mUlherdo':!; soífrerã
.

no Campo da Gymnastica.

�I
CU'A cotlm mRm13 ElA H@US

Inicio' dos Jogos á� 8 horas. .

o
. _ �tt

_ _ � • Regularlsa as snspensoes
"

.:;, Tomarao parte os prlncapaesClubes desta culade. o

I
Corta as

·.�ra,
mies hemorrha- tv

.., C AI F C B R" F C B sil o gías. Combate as FloresBran-o CLASR1<;..r\: Amazonas S. 'p
- tonel}�e '. .,

- om· I ,Iro
,

. -, rá,1" cus, Evita. o Rheumatlsmo c ,
. F. C .•

- ,Victoria S. C., - America F. C., - Blumenauense F. C.
�ffi os turnorres nu id>.uJe critica, �

$3. CI AS�E B. Amazonas s, C., - Bom-Retiro F. C., - Liberdade F. C., - e.w E' poderoso calmante e Regu- I

t
J U

. Blnmenauense F. C.

�
Iadór nos Partos, evita .Dore.s

, ." 'S C .' B" R ti ,F ('I BI se
o Hemorrhagias e quasr nulh·CI,ASSE Iníàntil:

Amazona,
S '

..
,
- orn- e

.. r,o
" --:.,

- e umonauen .

o,
fica os accídentes de morte,

HO e�mfto !laverã ChUrra5(O� bebid�,'S, caie, ete.,
e no mesa .;

I
q�le são de 1 por cento. Me-. n . ""''''Ii''"iI''' ,;o

. � .:; A v,",'" ... aí'o moas de 13 á 15 annos todasme daS sera a eXlI.r�cao u&il ,. devem usar a FLUXO-SEDAl'I-""

-O'MBO I iA' D'
. NA, que se vende em todo

� , ·1 . I .

. L o

II
o Brasil. Beceítada por mais

"

'O; de 10.000 medícos.

do ,Rad}o PhiJipps, e �s demais Pren�jns. "? t '- _
.

À norte _- Haverá grande ,Ba,le .'

�. ���m�_��t�����-1��'����r O lIit.'OVO���������:}�:Y� .,

(Advogado e professor de Sciencias Economicas).

A lei é um dos males necessarios desta nossa vi
dinha,

E' um mal, porque nus ímpede multas coisas a- i.',.'gradaveís, a saber, aqueles que menos aprectartamos l.
que DOS lizessern; e também porque nos obriga a es-

.1,",topadas que gostaríamos que outros tivessem em nos-
so lugar. E é mal que ha de durar, até que se descu-

I
bra um llieh, de a libeloade dI:' cê,da t,ro pt:der aca

bar muito p'ra Já de únde cOlTIPça a do "i&inhD, sem

� que este ue pela coi�a e 1. fclellw. E' uma f'�pecie de

II quadratura ÜD circulo. Emquan10 não se c(;nsegut', é
BOUlW['(J, e Mr.:drca Ilef!!!.tr{}dta .::>eg;;,uRdO ás Leis em

F ! ir caDnmdo lndxiDI"Ú e CGm It'rvcr clql.H::le :ve1',80: <'Li:lS'<au;t ade e lr.J.m�s e7"iO ao amo
! berd�;dd LiberdaàE'. Abre as Bzas sobre JIlIm.» - ate

"N '1..1· P ., U foO:a [ VÍITIl1 temprs ITíf'lhoI'E-S.i' C.u ma --,. arpaaos - rU.t, !"'H � A .lei (lfl'lN�('. porém, certas compensações. Uma'PROF.. PfIARMACEUTICO TITULADO: MARTINEZ G" àell81' pro,ém de que I:'lla não ruais cos1uma sUl'g�rl\tlENDEZ 1ilIIII,O I prl1otillha, cencisfr e pE'I'tfoita, como se deu Cl.m MOI-:Condecorado ·com,·'(1 Oruz· de Alento lflilitar p01' llfe- f
�.és no monte Sillni; dl:ii a necE'ssirlade das eleições.nio: Prvfis8io;;_r::.es :po[o

.

Go'l},çrno df!._, ��!;.:4ffonso XiI , ebsas aS8E"mb!éas ClvÍcas antigamente tão intere8san-
·1EspecHico unico do m'llnQu"; que cura radicalmente as doenças

P A R A 1 9 3 5 1: tes, tão pitl'fE'f-cns. O, cidadão que é eleito para fazer
rdos>.olhos por muito gravts e eroIlÍcas que sejam com uma prom

� hds C(lme�a vida Dova: é atacado de [imnésia parcjal,;ptidão ,assombrosa e>".itando opera«Õ'E!s cirurgicas. �ue com todo

,':�'.Agen..t,� Ia C<l3rl�c �,�'.',',
Y

b I
•

o fundamento atcmOl"lzHIÍl aos doentes. Desappançao das d9res : ç u. �o '
pasFa a USLil' �om os colt.gas 11IU VOCtl u o calac:�tel'lS-

·e incommodos ·á sua primeira applicação. Eminent€IDente efIlC<l.Z ticú, extreIDbIDente polidO (ironicamente denomInado
,nas op.htalmias cgraves e por excellencia .nas granulosas (granu- IJ i-I .

ke I «lingu:::gem 'p8rll:,mentar»); não pód.e ser preso, D�.m.laçõ,es IlUf"ulentas é blenorrhagica, queratitis, ulcerações da cór-

I ,Uoepc . atrope!D. .Jo per automcvel; vota "Slrn... �o.r ausenCJa;,n.ea etc)... .A's .I)phthalmias -originarias de doenças venereas, cu-

� b ri t
'

d 1ri "Ub"'ldlO modesto'1'o-tIs 'em breve tempo, Maravilhoso nas iniecções 'postoperato-

I_....,.._
....,...._.__�'__.,;.......�_._..... e rece e u� pa na agI'a ec u8 'Um" '" ,

.rias. Faz desapparecer as clithllratas, destroe mic1'obios, cicatl,'Í-. -.�i·,.:·:.:·-�D�·r·····.·f·.·r-·e··�·�·a··s······M····e··'··r··o···· ..
:

••:.}·
- nlas que emfim serve. O unit'o inconveniente sério é

za, de.slni'ecta e CURA PARA SEMPRE. Não mais remedios arse-
ti. ter de assistir de vêz em quando á 'p8BS&gEm de al-

nicaes, ,mercuriaes nitrato ue prata, azul metiIenho e outras tã? glimB lei.
.temíveis usados em clinicas. As vistas debeis e cnnçadas adqUl-

I'�:
ADVOGADO :1 Lei clara e completa é geralmpnte comqderada'l'êm .prodigiosa potencia vifual! Não ha mais neblina! Sempre vis • -1 I

'

'rita muito illara! Jamais frac8Esa! O 98 pur;';hlo dos doente.s dos. � .: Causas cÍ"vei�, ?ommerciaes h bobagem, que tornaria inexplií:ave a eXlstenCJa u8

f,olhos curam-se antes de findar o primeiro frasco ero especil'ico.

'�.
e cnmmaes

:l
benernerita clafse dos advogados. Fustel de Cou]an. ,

«EXHALYLUZ» eclypsa para sfmpr� o trll.tam�nto por �oJyr'10s .;.: Rua Minas Geracs �.. ges, na «Cidade antiga», explíca ?omo. as Ids roma-.con.i.e;::idos até boje em todos os gal:nne!es ocuhstas,colyrlQs .qu�·
nas e gre!!,its, a que e1e atnbue InvarIavelmente um

':1,':;'
na 'maior parte dos casos não razem·m�l.ls que pe.or8� o mal .mrl- �:;......�.���.

dlando (} orgam tão importante CDm a mucosa cOJlluntlval. (] lll�ra-

1��_���Ct}t.fHt'
__

.

fundo religioso, nunca eram revoga as expl'e::;se.men·
to ·d-e prata, causa o verdadeiro terror nos doentel:l e de mUltas

�
.

ii
te pelas que vinham depois; o que, daJa aquela . pro�cegueirM, ° jaz desaparecer ..' ..' . ii D Alf"'ed Hoess veniencia sagr:ida, seria um y€rdadeiro sa�rilegio. DeeEXH�'LYLUZ» e' completamente iuoffensivo, e produz 8uasgrall- ít! ró! li..

d';de� vaI:tagens sem causar o mai,s pequero incommodo aos .do- .: c 1 b [i. modo que (IS textos mais contra ltorios ccexisiiam
entes. Detem a myopia progresJ;n:va:,Doentes dos olhos! este]em jijj.

Méàico do Hospita.l oJ�a.. za el e indefinidamente, lado a lado, desafiando argucias e
seguros que melllol'arãa em .b!eV15Srn�o tempo usando () potento.so

i
O PERA ç Õ E S t. gerando chicanas.

especifico EXHALYLUZ. (ExigIr a alisIgllatura e marca no precID.-
� �

Ir
. Já se p6de considerar esse um meio bf'm enge-1;1) -da corbeta.) ,

�:. .' . i.fj Cll'n'c" r >rol ft nhoso db conseguir que o cidadão ,não b.achareI n,�m-(Testemunhos de juizes, fiscaes, chefes, !::4erCltos, engenhmros, . I J '

· '" 'Lru..
. I?

"

cNnmerciantes, obreiros, ek, etc_). .' .• �lIi Wll_�fi!>�..�_ ca saiba bem a quantas anda.' Mas hct-ua1mente' te-
Enviamentos á todas as partes do BRASIL e do mur�do lnten'o_ -��-���

..mos coisa melhor. ,�
- fRANCO POR'l'ES PREÇO DO TRATAlltIEiNTO AO BRASIL com '1·�.··D···O·::·f·o··r····p··I::a··g··1:b··e····A.··r·a··U··l::.·· :::l�'

"

Um dos pfOCeSSOg modernHl1B!lte usados,. parainstrucções para 8PU USO: 150;000 REIB. ou daIlara 8, do.s E. lJ_
_

w. v
esse fim, inspira-se llbqU€lle conhecid(J Y\assátempo,.A. - PAGA1v1ENTOS POR LE'l"l'RAS; I €HEQ1JES BANCAEIOS,

�
ou ., l"

PAPEL MOEB� DO PAIZ BAIXO CA�TA. LACRA.lJA E REbIS-

l:::.' D'nen"a'" d'"'C'ol'·sI>a-o, �lmo-es, .=..:t
introduzido J�O Brasil pela armada·' ,de Cabral, por

TRADA' No êoRRElO. DIR1Gll'vl)0)- aS A DIRECÇão flERAL:: U' y a.., V 1$500, uma g-ravura toda capciosa. com esta legecda:-:-MARTNEZ: AP. C'. CENT.R��, 935 MADIUD-ESPA.· Figado., Esto mago. Rma, Ia- ",Joãozinho está procurando !;€te galinhas, que fug�.NHA se 'reméite lüteratura. ao doentes.

'!:
testinos e N�rvosas.

:1 ram do galinheiro de papai. Si o leito!' virar a .ptlgl-OS PEDIDOS. DEV,ERãO VIR ACOMPANHADOS DO : Partos, molestias de Senho--:
na de modo cODveni.ente, verá que 3S sete galmlIas..

.

SEt'f' VALOR: �::. RU.A. ��s ;nE.C�lil����RO.·�:.r, estão multQ perto de Joãc.ziLho» O leit�r não �en.do
'J: � muito exigente, e admitindo a t'xistencla de galmhas

Direcção: Martnez:.Mt· e-o Central�-935Ma.dJlfd-Iie!'JpaIl:hi& c:;=:;......a�:.::�� ...�.�·�·:,::::.....�·, equilib1'istas, sem rabo, e com chUres, t.rez pernas,
�,'

t � --.. eavanhaque de, bode e Qutres escrt'sCell(na8� poderá;
iExhalyluz!unico..mo IriundQ, que c!lr& t�Jas !li.!> eh�el1Qas�! Er.ich Karma:l)n I com algum treÍIio e imagilJ3çãO, achaI' de 01tõ a dez

I
dos 0lh08, e e'i,ita Fazer (;pe-raçOtH� �u'�'Q.rglea8� ,Cura •

"'#
• galinhas, alem do galo. Mas tilguns não acham nem

bem e pronto•. uExhalyluz, unicQ noa. amb-i1;Qll da. terrst! J Jf)en-tista ! trez.
No prvximo artigo ('..CO(UgOSlI), venm�s como Jo •

S Rua 15 õe NV'OfJlTlóro. S ãOZh:hO,
.. d:2PO.i.S de

..

ter fichado as s�te galirhas, :�e-Martnez:: AP. O'. Centrak 935, Madrid� Espanha S
.

Telefone nr. 203 I teu-as todas no gaD17nelrO do papal .
� r_p..__�_�_�_t.::..___"'__. -------: -,----

Dr. Oliveira e

AdOOfjildo
).
}: Causas erhnínaes, cíveis e

>:
'. eommeroíaes. Inventados

INDAYAL - STA. CATHARINA

Salvió Cunha
Advogado

INDAYAL

o annuncio é a alma de

todo o negocio

Dr. Anato'l Gatllard, Doctor
em medíclns por 1&8 Facul
tades de La Paz y Sucre, y
medico de. Ia Guamlcíõn de:
BnljJ·pbra-Acr,e Bolivía; "

Habíeudo cogido resultados
i'uvorables con el ernpleo de]
«Elixir de Nogueira,., en to
da s as enfermedads sifWti'Cas:
de las personas á quienes he'
clinicado, eTI mi gabinete, ))'0J
puedo permanecer indifeJ'en.!
te aI E-Iogio que merece eu!
iabricante, para 11) que . en-t.'Vio el presente ceI'tmeado. A .

todos mie colegas dI Bolivia l
aconsejo e1 uso de su «EIi-1
xir de

.

Nogueira», y soy eI
lliayof propagandista de di
ebo preparado, por IDs opti
miJs resültadús que he úbte-, :

nido, sobre todo, (Jll lus uIoe-
.

raa de mal caracter. y üuan
do estas no han cedido a los:
diversos preparaç10s cúnoei-,

. dos, he empleaào eI 'lliílagl'ú !

.so descubrímiento deI mato,'
grado Fal'maceuilco ,Quimic:o
.J·oão da Silva Silveira. 00-
:tando siempre ,que âesde e1
'primer vidrio, la enfermidad,
;ha cedido como por enmmto
�bastando en Ia IDayor :parte
.de los casos para la cura

,completa 3 vidrios d� BU ma-

ravilhoso «Elixir de Noguei-
'1'a salvo los casos en. que Ia
',dc'lencia

.

estaDa
.

àe.masiadü
arraigada que . ha, emplead-o
'hasta . 6 vid!'ios.. Agradecido
por los triunfos que he aI·
,:canzado, con el al:xiUo ",fie .

,au preparado, �uscribome,�au:
.

torisamio 108 a haver ,de 'mI

',cartà el usa que ·crean 'con-

veniente; su ,muy atento

-y S. S.'
-

(Ass.) Dr. '.AnatoI {}aUlal'd
Alto Acre, :Boli:via, Rúl;pebra.

Cathararas - Granulacôes - Ulceracões
,

da córnea

Elninente Creação ScjgilÜHca
olhos ler com attencãol!J;Do6!l1tes elos

,EXI-IALYLUZ

;BancQ de :Credito Po- J.

pular e ÀgrÍcola de
.. 'BeHa ÀIHança
Recebe'mos o balancete dt' I

..
' Julho, desta Jlõpula� ca�a �

. 'bancari8; com séde em R!o f
,do SUl" Inaugurada em MaIO

I
. de 1928. I1\gradeQeIDOs.

,."

CAMINHA0

FORD v-a

provará com Factos,
não com palavras,
estes t r e s pontos
de sup er l c r ld ades

i A

Venha á nossa agencia e,

numa demonstração com a

sua propria mercadoria,
demonstraremos - na

estrad� - o que vale o

novo caminhão Ford V-8.

Toma Underl!eq I Eis o clamor do ar�
.Grilo de alarma ao cidadão incauto.
Underberc ê primeiro 18m s8gwdc,
Pois Underbtwg existe "um só" no mundo.
E quem tomar quolqueJ imitação�
Fo: da propia saiide o perdição. •

...Assünfallouãetl'TonícoUnd�

Um calicepor dia.":'" dá sartde e Illegrla

f� Dr. med. H. Pape ���: Clinlca geral e �.3��'_.':'. Especialista para moles- ::=.5{tias de garganta, nariz,
ouvidos e olhos

�! Blumenau - RUa,_p_j_a_U_h_Y_�!

o infanti
Velba

Ainda
cidio na

Todos devem estar lembra
dos do horroso crime de ín
Iantícidi: ,:occo.rJ'idüfjna Velh-,
de auctoría de Jouuua Man
gold.
Em suas declarações affil'

mou Joanna que íôra assis
tida no parto por uma tal
írau WestpbuL Agora, inter
rogada na palieis, chegou se
á conclusão que Irau Wesl
phal é completamente alheia
a este caso, não tendo abso
Iutamente asslstido a erimí
nosa no parto.

Ach i lles Ba (si n i

ADVOC,�CIA EM GERAL
Trav. 4 de Fevereiro, 7

BLUMENAU

L E IS--
(Copyríght Ja U. J. B., para «Cidade de Blumenau- )

Durval de Mag:lllhães Lhna'
_...._ '7t" ��

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



CIdade de Blumenau

(for:nula Allemã) ,

U�itQ que 8vila TUaES&�Ll..nSE

I'Cnm a 5BU uso na fim de 26 dias ilDia-�e �

1.0 - Levantamento geral �.( das forças e volta ímmedíata
�

I" Não ha egual. Uma creança do appetite.
NB ctm.'t. '

�::------

.•••••••
���

....
411il-*�'��.�o��

de, 11 rnezes atacada de desin- 2.0 - Desappal'ecimentopor
"'C) B'"

.. �
,

.�: . " ,

!� _. ..1 , , �4'·) ri _"l completo das dôres de caoe-
.. j �.·'Cas.a�llIltIlndt\r I: A Ih

.'

Ih: teria pu ....e:...:>·_, vermes ue o
. ça,insornníaenerVOSlfmo;

.. ". ' .

.

ma.

m.
.

..
' !J

........
':.::

.

...:;,l:��l!I,_. :...... Ii. ':::.:" m 'l.U_ er' que ffi_el or '::;:.� qualidades testemunhado pOI I 3.0 - Combate radical da
._ seis pt:s�on.s idóneas em It=pe- .� depressão nervosa e do em-

riú 'l11n;CFJio de S. Franc.sco 'magrem:nento de ambos se-

. ( se ve te no Universo � ic' S�l filha do Sr. O�rlL's �

II'"
:X°4�� - ugmcnto de peso va-

J

:�
.....•.r.

'

..
K i�.·0 c: . �{i} 6 �.

-�.�o
;

'!iU�l;j
;

',til" \,
. �.,

. '

.

�.� Neurernbcrg, professor. Cada

i ríando de I U c 1,:108. �
"" -T,l

,
' fI asco é um-i dose" Toma-se de j O " NCEf)' '\. . '

r mi "o Jll'iiii_ """e Ii� ��f d fll) A" fé l'(;"" \. ru"s-na eVI ar POrqUB,." ,
'

.

._'
.

l�: � y �.- U dllóõIE'Jh;;;1 O e a e uuenos y.:� uma vez em
.

ca r: _com e� e

I. épruJu"ida çeia accuf.lul;:çiin dD polasiQ

LlOJ"as Ga reia ti!! res occupam os primeiros lugares 11 �::;:�s:oe::·:onu:::ospr(��!S: I� ;a�$"�j;i�ir·).:;;:::� �;:";
,

. .:,

.•••. o

I
U e t t' t· da Assoei

-

i AlI" t B·.j 3 1.)
.

�
, . .dsde em

�a�c.r. .<

'.; ,���
, .,; ma s a IS ica a ssociaçao {e 4"l. tala es

fI-:�
e �. COl1l{).w� � to: '-"

_

' ••
, U S�l\�uin5! li umJ orer.rle dma�Drta

"

.

T.ecoidos US9.S e xadrezes em
o

: tanícos vem fazer, ruir Iragorosamente a convicção : todos os Ih'::::(�C:os. uns lal'm�- � t':! cifih!;r�g. - Op!r.i�o d� li., Ma»;;.1 Se!·
.

.. .....�_... :�'.• '.
.

.
: geral de que a mulher frauceza é A. que melhor se: elas desta cidade e drogari- � res de Caslro.

. tl!l ....�""'S "-d:::..-"'h,�-en t�?:
veste e mais gasta para a. sua toíllete. :� 11.5 e na Farrnacta Minancora. ���®

MUJ..... .IU.J. ulUJilU ti}� . Este e("1'O em que Iaboravarnus encontra comple li NOTA: Se quízer poupar vos-
.

: . o . �. ta explicação pois é a mulhe ...
• parisiense q uem lança. .�

da saude <'l vosso dillf1eiro com IIAlI......ZIIlIIlDSl'-"""'-"""""--"""""_,.iCretones crus; I�; li moda para tOrlOS os paiz�s do mundo e I)S costurei - 1 Júenç:l desconhecida e remedios Büa Saúde••• Vida Longa... �I-'I�" ,

t �.
Í't)S de Paris s.ão os que tlfJreseutam os meLJores: ahabittmi-vos no cor..leço de qU:il- &btêm-ae usandQ o

.

. alvejados e tintos : modelos.' ;� quer doeu,;!! ao deitar, dar um

El'X'� ru: lfiOr:Ut:!il�
.

.. i : Embora lamentando os re,'mItados da' estatistica :1 i'lO!11 suad0T e de manhã ceOo I �h Ub II �U ·lI..,tiH'lA;·'. Toalhas para banho, t; em apreço� fi A.ssociação dos Altaiates Britanicos lan- h !lffi purgante 4e Lombrigneira Da PII. Ch. �

... :,,��, i: ça·ú8 á pUb'jddáde, nao fugindo á verdade dos rac- :� \iiI1i�ncora E' o melhor de t)- João da Silva SilveÍ1'�

··.·D·
... mesa e rosto,

t t� tos. )Jão é na Inglaterra ou na França onde as con- �i jo� quamos existem, e de eiei
Empregado coro real ifantagenl...

, (). o : ta� dos trajes, It�mininos alcar.çam os preços fi'lÍs :} 'o raoiáo e suave
n08 aeguintes caso.:

, 6 Lenç·c.).s Guardanúpos
.

O . � elevados, ill!iS sim mi America do Sul. d capital dO�), tv'lHhrs �íarhea� Ínfr.ntis silo
'...

(.) o �: Brasil, Rio de Janel:'o, está em primeiro lugar, sendo 1l) 1;:; lusa tas s? pdoS ver�es e d'm- Rachltismo.
,.. . - h

..

a local.idade dr) U.niverso em que a se,lhora muis gas- o,' �,. t":'lj., Depo!!'l prnCUn11 o vosso Rhewnatismo em geral,
Roupões para ban110 COl'rimentü dOI; ouvidos,

I
. L

�o
�: ta com àS

.

costu�dras e alfüiates. Buenos A,yres vem ;� � mtlulCO. .. lnflammllçófls do "tero,
.

'

.... iiUi_
o f� em segundo lugar, sHgujlldo·�e Nova York 00Ul o tpr- l� t. Vende-se na fa�macla MI- AHecções tio fi�ado,

.

O

}l ,ceiro
e ]:.ondreH com o quarto lugar. O quinto perteu- :� Ê fluncorli em .J?fi1vllle., \;) em �rH'iohaa ela paue,

R Ih d N b · *70 �: ce a PariR e o"sexto �: Berlim. :� . todalS as boas ltirmamas dt'st;:; OOllorrh6a-.

lua
e ovem ro N! �. >�,' E$ta cliti�sa e.statistica, cuj.os .resultaJ.os 'leixcu 1� cídadr. Espinha,

.... (! a todos mdrayllhúdos, dt'sfez a ldela em voga de que ._ Sarna..,

�m��'���...... ����. ti a mulher parIsiense, a habitante da Cidade àaLuz, éa " Úlceras,
l�;�����t\�*�) (� que �ais esmeI'� �nosira fi.O vestir·se.

..
. �. li S' Fc \,

Escrophwu,
�: ' �ossas patnCIas. coHocudas em prlm2,rrO plano. o' � I

I.AUDIr
- Dartbl'ce_

t(; podem por isso or�ulharem-se e Hcar deSVa!1l'cidas A feii.

ORi
Fistulalli.

; com a.. est�ti8tica �bs a�faiates britat:ic�s. A. :-reditamos .'47!.��.�� Cancros,
: que nenllt.:ma áellas, slquer, tiOlüb.a Já lmagmado que .� _= =_ Uoubl1l1,

I1 a mulher d� Cjdade Maravilhosa é a que. m.elhor se B
"

.

<8 Y Jloabod,

f: veste e mal� gasta coro. este agradavel IDlstél'. q
. Dôres ne peito,

5� Estão tod1is, pois, �e parabens POl' esta. victoria �� Carbunculos,otc.
{: confessada no Extl'�tDgell'o. !l � .:

pODeitOSO.

& ......����.���*����;:: ..:.::;�...� I· ���::��t;'b����.'/�g
---�----_. Agente: Carlos A.'V Tl .. f;i,;;C::rOPHULO 30

Ev·.t.... as doeill'as ti 1 IJmt;:'l'i�H\;t����Em�)IElfifll'lill�A$DEmI.lU
'}.,.. � oepc!{e b (h!'_;,uJcs !;'{'r.llOS-:} Mt':t;!e!lJ.3:1 de Ouro

infecciosas I .

Novo hcrario '6COfls
6RM'mE !)f.PUlIATlVll 00 SA�;6UE

Com fossas OMS
TY PHO

.

- �'EBI.-LEd do" e
.•G_'Con�?r " Luf-I..

'

..

UPILAÇAü �, tHanSl -�,�-,-__,�_� _

o tratamento de um
. A cura das

caso de. typho é mais a partir de ó de Julho
dispendio::lo . do que o de 1935
custo áe uma in!3t.alla·
li;rO "OMS» - DEFEN
DA . POIS A.. RAUDE DE
SUA FAMIL1A,

modgrnas

Trinta ·limo. de slleeeeso
�,omelhor t'eelarne' para
preferir JUVENTUDE
ALEX�N'DRE para tnr·
tat e embellesar os cabel
los. Extingue a caspa, ces
sa a

. quéda dOI! cabellos,
evitando a ealvíeíe, Faz
VOlÚll' , CÔr naturâl os

eabellos brancos.
dando-lhes vigor·
e mocidade. Não

,i.W�� contém saes de
prata e usa-ec

--�
cemo loção.

deseja uma bôCl
.

pastei dêntífrid?' e um

b�m sabonete, ·ambos
de preço bastante mo

. dico. não. tenha mais
. .

.

duvidas: peço 'os da

marca' PU R ISA N Q.

o lavradoras
�)JiJ�;a��::�IA lei vos protege e·

�:�:d::::ic;::IO' ,
�

'Porcentagem �
, de garantia I

o

Aas bons paes
E' natural que a VO�?·l felici

dade dependa de vos�os fil�os
e deles depende quasi da. Sau

íe; desta depende, quasi ex

clusivamente, de lhe dardes de

:l em 3m0z;}5, um frasco da

afamada:
LOMm�IOUEIRÀ MIl'-TANCOR/�

.4.-
';;,':,,-. .

.'.<

DAN NEM A N N
------------------------.------�-----

Os charutos
MIL'lN Sã0

e cigarrilhos DANNE...

os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte
Representantes

_c A R L O S H O E P C K E· S,. A.

Paulo Herino
SantaBlumenau Gatbal'lna

.Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas iUl1 bisnan8S para arüstas

UM
CA&..U;'·E

. AS'.
iReFElçõES
'DA' bAODlL·· ,

... 'REGULARI5A, J
EVITA_50ffRl,MENTO!l
COMBATE AS MOLESTlAS

.

DO UTERO
E OVARIOS1.·

InfnJiível ew poucos
d:a!5 BOln8llh\ COill

a" J.fo.mudas

xx

8emannlrnento II "Oondor - Luf.
thansa" PARA EUROPA:
fechamento das malas um Blumena:l:

QUAH'l'A-FEIR:'i.
X\'X

iI) "ConlQr" --Linha Costeira:
a) PArtA O NORT�:

fechamento das malaR em 8Iumenau:'
SegUI,da - feira (�té Nútal)
QuarLt - feira ( " ..

c o m.,iligação Lllftha.nsa (Europa).
!::>exta-fcira até ao Río : w ---�"-

b) PARA O SUL:

fechamento das malas em Blúmenau O annuncío é a 21ma· de
SegundaAeil'a (Porto-Alegre)
Quint� - feira (PortQ'htegre)
Sabbado uté Buenos Ayres

melhores' cáfé� "do

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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���==����__�=-������=-��,.��������.C_l�d�a�d�e�d�e�·�B�lU�rr_l���:��!�.��.,.�.��__ft_���_=���__�

....·f->��rêituJ?Çl ..•·lYIqnicipai·.Cle
.' ." .. '

'·,:Oj·'.ll:rno�·'a···'u····'·'··:···
."

i. LJ ,. . .L ,l-:-l '.' ó..L..1 .. '.

e DespesarelaUvo ao mês de Julho de
'. aeceita.Or(amentaria

'

,..,
•

< "-:,
'

•• "... _".

:. i- 'C
- - �

.

, .;" ',' ',' .' 1-�. Renda TributariaImposto de índustrías e ,prolissões
.

. ,

Idem domiciliar "

"

, ." " .

'

H de veiculas e plactls'
" de gado abatilio" r·
" de publicidade. '

,Aferição de pesos e me-tlldàs
Remoção de lixo
Emolumentos
Taxa de expediente

'

.. Licenças diversas
•.....• Rendas diversas

; .1,
•

:: .'

.

�

"."
..

:

.1:405.000
, 4:410.400

. H).(>55.50o
,

3:3R1.l)oo
'. 180.000

40.uoo·
84.oóo'

.:

346;620
28tooó
555.000

1:534.800

6úarde este conselho amigo- 1 r

?
,'.

•.•• iii

Já pensou em ser previdente?
Pôde ser que, de um momento para ontrc..'

possa precisar de comprar urna roupa. chamar,
um medico. ou comprar um tecto e economísan
do em uma carde-neta de DêpOSitOS Populares Ll
mttados, com o juro de 5 ']: ao anuo, verá S. V,
o esforço de sua economia accumular os juros
semestralmente.

35.oflo
206.820

2:638.400
362.500

..'
"

.'
.... ". '., �'.'.: 4 ;_ Renda com aplicação especialRenda. extraordrnaria dn Hospitl'l.l Municipal .

:. '.:� • <

o Banco de Credito Popular e Agrigola
:: de DaHa AUiança ::

Despesa' Orç�mentaria
8 - Otn-as Publíeas '

... " Compra de niaterías '

'
"

'.'
.

,

-:.,.. . ,

.

,. _1\{oviménto.!le Fll�dos
,,; Banco Nacional do'Oomercio . cI .dívida COliSOlidana

.' ,H U, ., "

c] Ponte:Indaial<'
.. ..

.�!
, Saldo do mês anterior

,
. '.. 1 _:_ Adrnlàístração e ., Fiscaliaação

Díarías e transportes dos íuncíonaríós ..
,

.

214.300
: Publicações e telegramas 128.100

'. " '.
2 - Divida Passiva

�,._..

- Juros da divida consolidada:
Juros de apclíces da Lei 1116
Idem 135

. ,.

" 144
. c; 236
" 250

,;,
" Decr. 4

.: ..J\mortizações:
Resgate de apolíces da Lei 106
Idem 135

.

'

.. o"� 144,
-Ó, '�" '16g'

519.000
3'Ofl.OOu
1:952.000

.

640.000
, 12:888.000
7:250.000

3:200.000
2:000.000
11:000;000

800:000
-t.zoo.ooo
16.00.000

40:000.000

-". "

"·.:H

.' Dlvída flutuante ' .

'Amortizações de dividas inscripfas
3 �'.'" Instrução Publica

Professorado municipal 715.000
Material escolar 51.000

'. Alugueis de casas escolares 75.000
.. Aplicação do auxilio estadual 1)72.000

,

4 - Higiene e Assistencía Publica
.

Hospital Municipal
.' .

631.500
Socorros publicos •

.

59.450
' ..

'

Enterramento de indigentes 60.000
.

5 �"Agricu1tura e Pecuaría
.Combate ás epízoottas de gado .

.
"

6 - Despesas Poücíaes e Judlclais
Inapetcría de veicu1?s '.

'. Jardim publico
7 - Despesas Gerais .

504.500
!:969.7lJO

Receita orçamentaria
". Imposto domiciliar ,.

." D�posito8. .

..

Juros de apolices estaduais c[ Ponte Indai'aI
. '.

.

" .

". ,Movimento ue Fundos
,

Banco Nacionaí 4;) Qom3,rcio C[ divida comI.
•• " " "

OI p. Iudaiat·,
." " .. ..

CI disposição

743.500
65.400

17il_.6o<?_
.

Balanço· d:é . contas

Hereilio W{LgnBr
Escriturario interino.

Corifére
Alfredó ltaestner

'pelo CO:lta{br interino
Vh:to

G.BedúscHi
Prefeito

�".

E' e melhor para a

tosse e doenças do peito,
E' A \/I-'-AUS/\ÇÃO C!ENTIFIC' Combate as constipações.

MODERN DAS CELULAS CAPILA· . resfriados. coqueluche.
RES. Fr,Rí;ANDO A SUA RADIOATI- bronchite e asthma,.'

C!DADr: NUMA JUVENTUDE PERMA-INEN,TE: REMc:.D!O,·LOÇÃO. 'ALlMa�- O Xarope São João
VO; TON1CO B10LOGICO. tI.NnCETI· protege e fortifica a ,gar-
TO. MICROBICIDA. CONTRf. CASPA.
E AFECÇÕES DO tOURO 'CABEL- � ganta, QS. bronchios e os

LUDO. PARA TOOAS AS IDADES. j pulmões. Milhares' da
VENDE-SE r\lAS BOAS DROG" FARM .. E curas assombrosas t ®
DESTA CIDADE A 10$000. A FARM. � ----......- rIIIJiII

M!Nft.NCORA. J01NViLLF. RcL'�E 6 �
__� .....__....

FRASCOS POR 50$000., f
. IColetoria de Rendas Estadu-j f

I

ais dd��dêJ��enalJf· "" I! ... ��,;.'._,.�,,',-';I)mposto e 1" ustr .. · ... ".... �� ""'I-'<� "'0 �t��
i i. ii us i ri. '�iÍ. ln Ui à.)"Y�}!':;::7

_-!I- I rnrHl��n f�hnt'n
100.000

.

II· .. Semestre LstJiü{k�U, i�'::'bK"U'
,

De ordem do sr. Coleletor de Rendas Estaduais nesta r ; , ... "
.ÓrÓ,

..

I cidade, torno publico, para o conhecimento de t.nlos os in- �a ffi:l:1S rapld,� -Ilnha transe-
2:474.200 teressadns que, duraare o corrente mês de agosto, em to� c8amc� Bra;,;ll, - Europa em

dos os dias uteis, Sê arrecada nesta Coletoria de Hendas menos de 40 horas.

43.900' Estaduaís o segundo semestre do imposto de In dustrlas e
..

Profissões relativo ao corrente exerciclo. ;_ mala aerea fecha, na

250:000 Os srs. contribuintes que deixarem dp. satlsíaser o Azencia do Correio�-pagamento de SUhS e ntr:huições dentro do prúzo acima. '-'

277.iJOG detei·minacto. poderão ülz'�l·o DIJS mêses de setembro e ou· ClOlI"G o Sul
.

107:052.25ü tubrü com as multas r�g�llamenta.res de 5 e i o ·I. respeti- TorJas as quin tRS feiras
valÍlente.'

.

,: registradas � á:s 9, 30 ,h(�i'as

5.ooc Ixcedidos esü:'s pr��os, serão pxtrnhUaf:t ,as cer.tidões; ;;imj1le:; _ {;s 10,30 nuras
de Divida Ativa e \'emc:üdas á PrumotorIa Puhlica. tia Co·! para: P. A.l.)gre, Pelotas,
ma.ca, afím de ser Íi1icwla a CObfl!nça ('xeculivaj d� a"� 'li') Gfitll·1é\, Th'uguaí, A..genti-1:575.000 cordo com n,s leis em vigClr. i ua, Chill3, PCl'Ú e BoU via.

Coletor:?. ue g�>l.1:J:;: Estaduais de Blum�nau, 6 de u" j, Pa�'ói:! o No��i;e
gcs�o de 1935. I

, ".M, ti .J

EL'�IDIO LIMA � .

Rns ,,-,.a.1 )auos
988.500 Escrivão ; �{;>g:��trad(is - ús 9,30 !lfll.'aS

t09:62ü_7Ób K'
.

-
'

� �
� .;imples - ás LJ;30 bora.s·

35:033.735 ,-,oleíoria ti iS ReilOaS LS- .
para: Sant"s, .d; Paula, R19,

i'44:654,48õ vitoria; Car(�v��hu.;, Bela,
,faceió,

.

H:�t'He, Nat:ll, Afrioa,
h'urODa i� <\�i.. .

....

Para ct 'á t� informações

3:232.720

depo�ita
38

desde 1$000

900.000

80:768,000
1;575.000
_"C

"

___
82:343.000
lHt478.o40
26.176.445
f44:6ti4,485 ' PARA

..",-IsI"10fUI" DEPU�

sr. +M'

342.400
.

341.400

23:õ29.o0l)

74:200.000

101:185.000

1 :513.000 1:513.000

750.950 750.950

roo.coo

15.S:l0

2:474.200

�.

Alfredo KaestYwr
Tesoureiro

atraso' �a_ber�o·: (rf!jss�'á·b:icher-··- �.

Ftua 15 de N:.oycmbro, '91'. 85
. T�le.pll.Q}Je' 83.

Impostos enl

Biss3IDanario de absoluta
iudependencia

Todos os Jivros ,�' doc�imentos uel,&.thros t1p p?€!sente õalannete, estão, na Pre.� , O Guvêrno do Es!-'!,h acaba de decretar o pagamen-
fe.itura Municipal, á disposlção d� quem 6s' queira'. examinar. to dos impostos em atras,) de fôrma a que os contribuin-

"""",,,,,,,,,_,,,��,,,___,,,,,"",_,..,.............=__... res tenham a máiM bdiUade em solve�los .

. .

Em cinco prestaçõ,.c!s· mensais, iguais, sem multa, ou
.

' cr'l' seis prestações, par,l as dividas ajilizadas, estas acres-

Dara. concerta rap' ida...!�ebmOSdse�arvepr:;sdaer·irpooSri!dT!l:o:'d""el.od:� ill?-tlC.1S, perturbações visuaer, ton- cIdas das custas vencidas, é uma oUma ocasião para: osI � • '" u. � tell'I;,S, etc. ..' 'con'h'ibul'utes' 'em a'traso: L'a' '.la'l'em' o" "'.",� di\;"I't'OS para com.a �.'500 cenn:imetro:;; cubieos de li· Sá os filtros' não forem desobs.',
",...:L� "

'" ,U lj ot:u.:> �U
'

inente OS 30 kms. qUldo extrahldo do sangue. trLtidos Mm a divirh prõst.::za., te· () .c,stado.'. . .

Quando se apresentam ir.reglllari. r�mD:3 susp"msa sonre a cabeça a Aconselho-o, p01S, ao pagamento da pl.'Unelra presta
dades da. bexrg'l, to!'u-rnd.J. S� o li· ailleJ.ç� ter.ri\Tel dos e>t[cu:los l'en3;" ção d03 beus fm oostos, até 30 de aG'03to pl'oximo prazode canaes . quldo escasso ou d'�m t'lIado. f�e- es, d'l ne!r·te, _d.os ataques

meml-I
em que se inicia;ã in '!pelave1mente

':O

a ci}b�an "'� e�p.culiva\ quente, queimante p,n excesso üe C�, d9. hldrop,sli. da perda da ai· ,..,. ya,.:. .

�. acidez. é sig,ml da q'Hi 01 filtr_?s bumina: pnosi)hu.to, etc. '. � Proc.m:e Bsta_ coletorIa para lhe serem mlOlHradas

Pafa. aric:ll' o sangue e manter pracizam de ser _lwa.àos. Esse Slg· A'3 P!lulas de Fos.ter d')SlUf��m. �odl:l.s as mI?rm!lçO.Js.
Hwlio oPorg mismo, os llG3SaS rins n'll de alar:n::J íJO'l!! dan?ta.r am:n· IDlm, lim:_laU!�e a�tLvam os �ms� ColetorIa Estalual de Blumenau, 15 de junho de 1935.
;(s!Jõem de c�rca de 10 mHh.ões da ç'l. da [h:'�3 l�)n:]):,�a�,�s.:m:t;�J.,__I�I�' ::.e�j,? �:,��':',nd:_,�� n�r;,.,�?�t�p r:". fass.) N. S':'�l��'?P�R

;C�I:DA D E
DE Sl.UMENAU

-

-

ELiç,jE'3 iÍ§ quartas.feiras
. '�' '" aos sabbados

Di rector:F;;ieta.rio
.ACHILLES . B�SfNl
R�dactor - Gerente
AFFONSO B . .;.LSL"iTI

RedúCljão e officiual".
'I'rávessa 4: de Fevereiro rr 7

Caixa .Postal - 57
.

SeUM E t, A U
Santa "C:lth:'rina

.............

\SHIGNATURAS

AI' 10 • • • • • ., 15$000
Se Jle:'�tre . '.... 8$000
N01. i1,·uIso.. $200
Nen: etrazado- . $400

IMPORTANTE
.

.

A díreeção da ,<Didade de
Blumenau» não assume- res

ponsabilidade pelas aprecia- I
ções emettldas. orn notas ou !,

artigos;: assinados. J

Lai·ga"me�g.
. Deixa-ma grifar!

eNFRÁtlüeCEU.SE 1

Ainda 'tem t088\11, dOr nau>

. " coitas II no peito?
, ., UilS o PÕ(!OfOSO tonlcO

vnum CREOSOTAfJO
de phar..... ahIm.

m.iD !lA SitU mnnu. .

-

Empregado GGIII lIiC-
'

CllSI'i nK !fijlmla. I
COllVlilflicen,e.a

TONICO SOOEIWW
:;_n� iiI!! ;';{;?ll.

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



Programma de hoje ,

8 -.8 3/4 - Musicas elas
j;f caso

83/4 9 1/1- Radio' jornal
9 1/9 - I ú hs, - (Musicas li
geiras e, de danças,

Para os nossos r(lreioi) es:,l'gellcias em.: torno de um Domingo .

-
•

port1.vo8 ii 'dâta de' 'amanhá 1 elemento apresentado pelo 10 - 11 - Musimls·.-Ugeirlls
,
é de ,relevante significação, i America, que. não foi aceito 11"- lt - Progrumm� íníantil.
poi» o' �lumenauense F. P,',l,P�,I,O Amaz_?nas e pelo A,ttO. T(lcarãO.� conjunctos juran-!A a......,....adaeão da quóta de ra que a arrecadacão não 'completa 16 annos de ests- inense, e .nao ht1 vendo pre-. tis.

-

�LV"". U>yUo
•

� y. -tencui. Isente all nenhum repre- ---------

previd�n�lla 8el� feita peta' pere0�sse, com ,a demora da Desde sua fundação o Bl?t- i sentante deste .clube, é ""'l"' j

.

C{lne�tyrIa 'Estaâual.
.

creaçao das Ca.lxas, qu� tos- inenauense vêm cont-fibuirtdo l feito o sorteio sob a seguin
:

,

CU1'ltyba - (D.ú .U?SSO cor- se 3: me,sma Ieíta por inter- etticientemente para o espor-í; te condição: O quadro querespondente CBl)\:!pl.a.J. 0. g�. medío das Co�ectorlas •.E�ta- te blumenauense., tendo se l vencer na urna, jogará com

d�.Paulo da 'ftc.cha Chueri, doaes e outras r.epar:l çoes distinguido nos mais impor':'l o .America, caso este decida
,I)!�ec,tor do Instituto .de Pea- a�recadado_r8s no .JIIter�or, e- tardes encontras, dando um! comparecer no torneio subs
soes ie �P?s�ntadorIas dos v!tado. asstm, maior dispen- cunho de valor ao nosso itituindo Generoso, que foi o
Oomrnercíarlos, concedeu' ai dlo de tempo e dando, tam- fut'ebot

'

l elemento vetado. Si o Amerí-
um matutino local.nma, entre bem mais uma fo�t� de ren- ISua dire-toria quê compõe se i CR não quizer· jogar, este
.vísta em que focalísa o� �e- da a �SSIiS reparnções, com de f'igufas de destaque em rquadro dísuptará com os ou.
sultadce de .sua recente �la- as qu?tas ,de remessas que nosso meio, é incansduei no j tros dois vencedores, tendo
gem r ao RlO de '<!aneIro. deveriam s�r pagas _ao Ban- proporcionar aos elementos já garantida uma taça,.Onanto á arrecadação das co do Brasil, que nao tem a. do encarnado e branco to- ! Procedido o sorteio verífi
quóta�, S. S, -teve

. pa,lavras I gencia em d�termin.a�ol:! lu das as comodidades e genti-j cou-se o seguinte resultado:
que sao de grande ímportan- i g.are�. Essa e uma ídéa tran; lezas que elles bem merecem, [ Blumenauense x Altonense
ma pa_ra Blumenau, quP pa- sItorla a ,ser. adoptada,

.

ate A' sua directoria, a seus i e Amazon&s x Bom Retiro:
rece) Já ter .agora seu em- que se orgamz�m a.s caIxa,s jogado'res e a seus innume' j O Victoria venceu .mis urnas
passe !<lS9Iv'ld?:, locaes e que fOI mUlto ac�el'; ros lorcedo1'es apresentamos 1 OS PREMIOS: A claSse A
«AlVItreI,» dIsse ao repr,e-I

ta ,pelo Conselho do InElt.Itu- nossos effusivos pa'rabens disputará as 3 til ças Cerve·
sentante da Imprensa.o dr. to e por todas as autoflda· pela data de amanhã. jaria Adriatica, Germano Be-
Panlo da Uocha Chuerl, «pa· des». duschi e Paulo Meinicke. As***

taças Chevrolet e Fabian se-

N· d
Cresce úada vez mais, com rão disputadas pela �la8se B,

,

um acess'o e' a aprl/�imação �o dia de enquanto que os quadros in-
, '�

,

'

' amanha, oent,huzlasmo peI" fanUs jogalã0 pela taça Rei-
grand� tornem que o BIu-

nel t.
menal1ense vae prumover em I * * *

lo'"u·cura' c?melllo�ação ao seu 16'. an-J Menny Kilwagen, sobre
lllver.sano. .

"

. ,quem pairavam duvidas si
QUII�ta-fel�a ánOlte realI., jogaria no Amazonas ou em

zou 'SB .�a sede. deste. clube outro quadro 10cal. foi esca á
fi: reumao d�s dIrectorIas dos llado no time do Amszonas.
times qu� vao tomar parte -O Brasil F. C. não to
n? torne,lO, �ara ser p,roce- Iilará parte no torneio, con.dIdo o sort�lO dos quadros forme notificação dirigida ao
y_ue se .enfrentarão. Foram BJumenauense.
os segumtes os resultados
obtid-os:
INFANTIL: Bom Retiro x

Blumenauense. O vencedor
jogará com o Amazonas.
CLASSE B: Amazonas x

Blumenauênse e Bom Retiro
x Libprdade. Os dois, vence�
dOres jogarão em dj�puU'o. Ito
1'. lugar.
CLASSE A: Havendo diver·

Inslíutô' 'de Pensões '·e

<j:losêntadorias dos Com-
• •

mcrcianos

�� M_�_��M>__�"'_����!
o deeímo sexto) anniversario do Blu-

j
•

• , •

� •
• � ','

•

.menauense F. c.�- Gl'jánde torneio'
no campo d�; Gy�nastiea

Um demente ameaça a iodos com um

enorme facão e foge depois' para o

'malto, carregando uma, filhinha
·nos braços

Sua bre\-e in3talIação
nesta cidade

Ulna nova empre
za constructora

o bairro do' Bom Retiro tencia, como se j á tivesse pas-
. foi theatro, quinta ,feira á sado o acesso que o ataca
noite, de seenas emocionantes ra, o demente deixa que a

provocadas por um louco. criança lhe seja retirada e

Max Beyer, um demp.nte pa- acompanha os policlaes que
ciffco,' sujeito entretanto] a o levaram até a cadeia pu·
acessos fuÍ'iosos que o torna� blica.
vaU1 perjgoso, estava neste Hontem Max Beyer estava
ultimo estado" na noite da- completamente calmo, aguar

.

quelle dia.. Armou-se di:' um dando conducção que f} trans·
. .enorme facãó e ameaçou fu- porte até o manieonio de
riosamente todol-:' \JS mem· Joinville,

. bras da sua LamBia, pondo-
os em ,fuga., Po�co depois

,

carrega. uma filhinha menor.
.

de' 4 annDS majs ou menos,'
.'8 leva-a correndo paJ a o moro,
'1'0 dos Padres e eapo,eiraE E:'('cu!r[l-se nesta ci�arle o

vizinhas, onde escondeu-se., sr. Walter Habermann, vindo
A chUva cahia fortemente, de Joinville, e que vae fa-

tornando mais medunhos os Princeza zer LO Het"l Bôa Vista uma

a�ontébimentos provocados linda exposição de canarios

peIoc louco. d' ·lh-
de sua. propriedade...

A pelicia é 'av�sada imme- OS 'mI oes Sl'I'ão rxpo!;tos canatios

diatameHte do que ali succe- campainhas, canarios ham-
.'1' r.J1t J b 1 1 t' burguezl"s. c&narios brancos'

yla e o sr.,:). e. n a vou l' Brigitte Helm, essa. figura,.

h
'A

'

á f' t d e co�orido�. Este� passaros ��.�����fi {') �m pes'6oa, reu e U exq uisita em sua bellcza, ele .

{ {
<

d
'

4 a s d'ri canóros já foram premiados I :. V.r, d, �um gr_upo ,e pr ça 1 -

gancia P. maneira de inter-
com medalhas de ouro e'pra' :. � �:JmUe ...se:ge-se para o local, iniciando pretar, vae surgir hoje -

logo a seguir a procura do sal bado _ e amanhã _ Do-
ta em nume�osas :expoE-ições �;

�\- g
a,emente. E por voniade ex- miugo _ na tela do Cinema

do nosso palZ. : Arreios completos para um :�
D I d E O sr; Walter Habermann, =. carro funebre, qUlisi novos ;.pre.ssa do sr. e ega.' o �- Busch representando o pa- � �

pecial, ninguem deVIa retI- pel principal da beUssima que nos deu o prazer de I: PREÇO DE OCCASIÃO :)
raI' se antes que fosse encon- producção da "Ufa" Prince.

uma visita, a qual desde já I' : He1'mann RadUce :J
: trado o 1011co e lhe fosse re- z;a dos Milhões. E' um film agradecemos, tenciona per- t� , - - H

. manecer, em nossa cidade :. InformaçOtS nesta redacçaü :'tirado dos seus braços a m· d,e aventuras sensacionae& durante varlOS dias. I �:..-� ......�;:.:.;���llocente .criancinha á qual cujo enredo desenrola·se nas �---

" Max "Beyer, no estado em praias pitorescas da Hespa-:
que {;e achava, era capaz nha e França emoldura-o pe.
qe praticar qualquer atroei- las mais lindas, e ardentes
dade, mesmo mataI-a louca- cancões acompanhadas por
mente. violões e mústanholas. E' um

mm que per certo agradará
em cheio a nossa platéa. '

Está m!!rcada para breves
dias a installação nesta cida
de de uma agencia da Em
preza Constl'uctora Codolar
S. A., cujos planos oHerecem
igualmente numerosas vanta
gens aos seus prestamistas
A agencia será Dum com

partimento da antiga üasa

Kersanack, tl'dbalhando esta
empreza com o Banco AlIe.
mão Transatlant!co.
Agradecemos a visita que

amavelmente nos fez o sr.

dr. Francisco José Breiner_
m. d. Inspector dü C0dulal'
5, A.

Expo§ição de
canarios

Depois, de pesquizas diffi
ciUmas devido á escuridão
profunda e á chuva torre!}
éi1l1; ·a crianciIlha começou á

iesponder aos c"lamados lan
cinalltes da pobre mãe, que
a'companhava corajosamente
as dilligencias ,'da policia.
Deste .modo foi loct.dizado o

local em que se encontra
vam a menina e o pai louco
QuasI sém afferecer reais.

;;3

O T�Stlbão�'
'

�,
,

<'Virgem .. Is
de WEIZfL &' (IJ\� ,., JOINVILLt:

Festejou hontem seu dia de an

uos o menino Vilmar Luz, iuteres
sente figura do prograu.ma infantil
da R. C. B. e Iílhlnho da sra. vva.
D. Maria I,uiza Luz.
� A senhorinha Nt'lílésia Marga-.f;l"tida completa hoje mais um aono"_"',

de e'xistencia.
'

- Amunhã transcorre a data
natalícia da sra. D, Edazima On
hen, professora da Escola Nova.

I
- O sr. dr. Vtrgniuud Wander

ley, ex-promotor puélico de nossa
Comarca e actul,'meute accupando
alto cargo n!l administração para�
hybana, comruemora amanhã seu

annive,s r o.
.- Ainea amanhã passa a data na·

talicia de lir. Arno Weege, resid0nte
em Pomerode.

-�......
-- O sr. I-lans Baumgarten festeja

O dr. Victor Konoer seu anniversario na segunda feira.
-- A exrna. Sra, Vva. D. Clarll sn ,�#rrente de uma no- velra oommemora na segundãf�-

.

d' d
rl mais um anno de preciosa .exis-'

va sacie a e tenda.

I -- A todos os anniversariantes u-

Em assembl�a, geral reali· � presentamos
os r,arabcns de "Cida

zada l't'�e�tementn foi feit� � de. d� Blumeuilu .

li ces�ao � ue bens da soeI'l Yla]ante ,

edade Calos Jens€n. Frede·l Encontra-se nesta cidade, nos

rico Jensen e viu\!a JoanDa te�ào d!ldo 0. prazer de sua visita

Z· " . '-1 d � o ::ir. Marcelhuo Lopes, reprentalll!llmermann para OOCle'la e l te da import111te firma Paul J.
Anonyma Empreza de Terras Christoph Co. do Rio de Janeiro.
Jeusen. Agradecemos a distincção.

d 5Uta fi:;}alidade é lál Venda
«Ramanzete Roseo» L.

e erra�, em pare r aR, e a !I(_

industrialização de produetos
agricrllag e madeira. A dil'ec·
toria ficou constituída pelo
sr. dr. Victor KOlJder corno

presidente: director gerente.
Hõnrique Jfnsen; conselho
Fiscal: Henri que Stotz; Leo·
poldo .Jensen e Arnoldo Kir·

SOCIAES ,
---I

FESTIVAL 'f';" f -

i
�_:O S, E.B L �.,U �: ';
Finalme:nte hoje: ',li noite abrir-�' Ise';ão ;(Ís aristocratieos �ilialõcs do

' ...�",,' ','Club t\!lIutico Ame.ri, a; para rc- �,J:cebe�m:dc nosso!! mocidade os
'

,,-

osculas de sua Slra..a e cf. sua

alegria, na ,testa' Rosc-Ólcu.
A noitada di hoj'l: como que

deixou de ser blumeneuense pa
ra s"', eetharlnense, De grande
parte do Estado chegarão pes-
50 ..'13 e5pecialmenle' � ara • fes-
ta.

' "

A dedicação e o carinho' com
qu'" as dlstlnctas lnoçu de nos·
S!) terra desempenharam SUIIS se

tividades cm torno dá fista,
faz-nos ant"vêr para a noite de
hoje, um desses sonhos encan

tadores, matizados pelo' perfu.
me dellcloso das rosclS, peia me

lodia SU5ve da musica e que cei
xam para sempre ii sua recc rda-

,j
ção n'alma.

i

Anniversarios

"

Este sympat;üco gremio de gen
tis senborinhas de Gaspar, rara' re
alizar hoje á noae, no salão Weh.
math, Um animado baile .

sten (eUectivo), e Walter Kri�
ewalJ, Ottp Laux e R.einoldo
Sievert (suPJllemeB)_

,

O habeas.,corpus a favor
da Acção Integralista

cialidade»

Puhlicamos a seguir copia CERANDO que o babeas-l1of-
do original da resolução bai- pus não é meio babil para

....

xarIa pelo juiz fedeml no impedir, Be concretize a pro
E.�tajo sobre o peaido de hibição de u.sar alguem de
habe:l.s-corpus impetrado pela terminado uniforme ou distin
Acção In�egraüstêl. Brasileira. ctivo e nem se destina á pro iiL..

«O advogado JOE COLLA- tecção da pessoa juridica, tt,r'
ÇO impetra uma ordem de por jsso que constitue uma

habeas corpus a seu' favor e garantia a liberdade indivi-
de todos os membros da dual, sendo, em ambas as hy
Acção Integralista, parti que- potheses, caso de se negar'
possam usar a camisa verde o pedido; e CONSIDERANDO
e os distinctivos integralistas, que todos é livre amanHes.

...__m � 1Ji(>�D�t���-�$��-� promolJer desfiles, excursões tação do pensamento, res-

1 ", � e cl>micioB de prop&ganrla o pondendo, &.penas, cada Um

S CA'NARIO'S � que, em virtude da pGrtaria pelos abusos que com�etter
�

" ! da Chefia de Policia, lhes foi I (CONST. FED. ART. 113.1 li:r.
•

� prohibido. Junta o 'Diario OI. 9); mas CONSIDERANDO que• � 1 ficial, em que se encontra a vem se tratando de' propa-
�

I Chamamos a attençao dos senho�es apre- t alludida podaria. O Dr. Che, ganda politica, conforme se

a cütdor�s de canarios para a exposição dó sr. � te de Policia, mforma - que üeprehend€- das allegações
S Walter Habermann. chegado de Joinville, com 1Il

a Acção Integralista consti· do impetrante, fallece a e&te

S bana collecção de canarios campainhas, liam- � tue uma milicis. organizada, Juizo competencia para se

IMPORTANTE: Na sess5-o
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burguezes, brancos � coloridos. ! visada pelo art. 47 da lei n. pronunciar sobre legalidade
da noite de, hoje, no círie Bus;'- S

Premiados em diversas expof?ições com t 38 de 4 de abril de 1935. A- ou illegalidade da prohibição
ch l'ierão destiibui10s ámos ! medalhas de ouro e prata. I I S junta o Dr. CheIe de Policia al1egada: INDEFERIDO o pe-
tras do àtamado creme dental e . _
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, • outras intormações e faz cer- dido. Custas pelo impetrante.
KOLYNOS - o. melhor e mais J'

. AexpOSlça? será n.o Hotel �o� IS a,
_ .. tas considerações que pouco Florianopolis. l' de agosto ,I

economlco para a hygiene da I
,durante alguns dIas -: Preços baratlsslillOS.

" l interessam o caso em apre· de 1935. (a) Adalberto Beli· ,*-C'
bocca. �_M_���� �_-_�__��l ço, ISTO POSTO e CONSI- sário Ramos.»
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