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IA n�it�ig ierro'!ljje;tã�_ entre B�iJ�'é1enau a Biajahy, re�re�enta
;�e�il!SZ9di'll�!1 piiSlra @ dQ!;eHv@i'Wãma�to da:; i�ulu$ftrias� para a

pa3ts�o íi;@fi'UffiH�:r��laJ e plU'Q o aprouei�amanto de todas
as f'lOIS�S adi\7id;rad�l9 uiei5

uma
ex-

Dimitrof! commu
nista

Moscow, 23 - Dlmltrníí,
que foi Uill dos a ccusanos DO

processo relativo ao ínceu
dio do Relehstag, acaba de
ser eleito, por unanímklade,
para membro do oomíté Exe
eutívo Central <lo Partido
Ccmmunísta Internacional.
--_.....�_.-,..-"""<""".,..""'...------

Expulsão de um jor-
nalista polaco

I
_.-.-n._--"-'__R'FZ_"·_�'I!'=--

Peças fORO e Chevrolet

I
I

Importação directa das melhores íabricas
da América do Norte

CAiA HIE:rlTWIG, Rua 15 de
- Novembro 127 -

BLUMENAU I
Concedida a subvenção de
��'�""''''''�'''''·-''''G·_,,",'_''''''''� " ·G''(W= .).." ..._,...�

50 COl1tOS á R,. C. B.
parecer a;.mfovado e §ub�cripio por

.

�O�(ls os srs, conselheiros

A sue estema nesta cidade

A H!uti,\ CUHIH"'l de i\lu'nenau dirigiu em dias da semana

passa-lu um 1'C'quc!'hl"'i ro UQ SI'. Governador do Estado em

rpJe :'l"lieE'1\';1 a subvenção de 50 contos de reis. Nesta re�

querlmeuto, depois do
roealízaüo a sua fun
dação, quantia empre
gada para. (\ monta
gem da estação trans
missora e o valor que
representa para o po
greaso do Estado, jus
tifica a necessidade
de «ampliar a poten
cia de suas ínstalla
ções de modo a pode
re-m alcançar as suas

trradlações todo o sul
do paíz, realizando,
dessa forma, o com'

plemento do 8 e u

programma, que é a

propaganda de sta.
Cathariua nos centros
onde tem as suas maí.
ores relações com..

mercies».
Para este fim, a R.

C. B. [a' recebeu da
S. A. Philips do Bra
sil, o projecte de am

pliação de sua poten
cia para 1.250 Wolts

eiljo valor ascende a Ct",'0.í lt:: 50 contos, comprometeu
.Io-se ',quella co.npanhía a dar todos aquelles serviços de

lnstallacão, dentro' do prazo de dois mezes, desejando a

Radio Cultura de Blumenau inaugurar a sua. a nova esta,

eão a 12 de Outubro proxímo. .

Este auxilie é que a R. C. B. solicita do Governo do
Estado afim que a estação transmissora seja dotada de to
Jos os requesltos techutcos.

Recehirto o requerimento, o ar. Governador do Esta
do encamínhou-o ao Conselho Consultivo, .que entregou-o
ao sr. consetüeírc IJlementino de Britto para dar parecer.

Este parecer, que fni Iavoravel é approvado e subs

erípto por todos os srs. conselheiros na sessão de hontem,
uía 23 coastundo na integra das seguinte palavraB,

«Não ha negar que uma estação de radio constitue um
centro de cultura. O Radio Cultura de Blurnenau mere

ce o auxilio do poder publico para ampliar as suas io.stala
ções razão por que sou de parecer, salvo, melhor [ulzo,
que este couseího consultivo opine pela concecao do pe
dido, desdejqne as eoudíções financeiras do Estado <? per
mitam, a julgamento do governo, ficando caso attendído o

pedido, o bentttcíador obriga do a fazer constar de
.

seus

programmas tudo quanto ulzer respeito a cultura, ínuus

trla, a agricultura, etc., do E stado,»

dustrta e para todas as nos

sas àctívldades uteis. repre
senta li paralysação deste
pequeno trecho de estrada
de ferro. tão ímpatrloüca
mente deixado ao ab mdono
pelos nossos·· poderes publí-
CDS.

.

ll Li c.i t a s

S. Excia. pode estar certo
de que todô o valle do Ita
[ahy e todo O Estado de sta,
Catharíua acompanhará com
carinhosa. solicltude e com o

reconhecimento, tudo o que
fizer para a satisfação justa
desta aspiração commutn.

para a

acos de

.'

l'\inistro da Viação passa
por Blumenan

hoje

Para gratificdcão províso
ria dos empregados pos

taes e teiegraphícos
Rio. -:- O DiNCtOl' dos 'Cor

relas e Telegraphos - oWhiou
ao Banco do Brasil sottcltan
"do a quantia de 4.000 .

coo .;

tM, posta ii sua díspo i, ão
ReB'a. pagurneuto da gratil'ica
ç}iO provisoria aDB emprega

- d,(IS postdes c telegraphicos
...•. (3, <JU(� f;eja distribuiUa ás (�L
l'ectúrias rcgionaes do rde-
l'jdq <l.t?pllrtamento. .

..
nhado pelO Sl'. Max Mulburg. horas. U� pensãó Puhlmann,

Assim, dantro de dois dias nos deu o prazer . de uma foi oHerecido às auctorida
será, 'Iniciado o pagamento visita. .les c vis e milHares, e aos

aos fuuccl1)uarios lias Cor'- Estes brilhantes ca-valhei- repres�ntantes dei iropl'ensa,
ri:!�OJ,(; 'rel�gfapllos, bôill c() ros, pertüllcentos á m"lhor uma bebida regional russa e

mo tios coUegus dos Estados cnvallaría do mundil, darão \lauta mesa de dôces, saudui

que esmo ssm receber des· alllunl:ã na] eRp�ctilcuJI)
.

nü cheE, frios e outros comes

de julho do a.auo passado. caill.iJv do Brasil, e;;;hibLuJo! tivds. Esta homenagem este·

ODev,;rá .chegar 'd�odie ás
rs-se ainda Si s. excia-se

.t 11..... nesta CI. a e o demorará hoje em Blu-
C;.:i!10' I�n�. ,

. Mar,qu;�. ti_os n�enau fJU prosseguirá .

..
__keis, ��Il�llStlO da -:�Ia?':.o, viagem para.· Flon(1no:�.r

que L;:, ta em exc\u sao . polis. ' (i-
pelo noseo Estado. jgno-,..

I

.;.f .�...

O � m onamen \que.
divulga essa noticia.

aes or acrescenta que ainda n!\Q é

to d B I- certo de todas esses OPitfa-
..

O ue er Im. rios estão soterrados, uri1�l
.

vez que muitos delles podem\
20 operarias desappare- �star meramente auseptes.

cidos não tendo aluda regressad o ao

tl-abal1.o .

B(�rlim, 21 (Agencia Bra8i� 1
.

Por ordem do sr. G�ebbelS.
leira] - Inqueritoa feitos pe as familias dos operarlOs de�

Agr.�decendo.u cs.ptiv,ante los contraotantes da CODS sappareC1dos'rl:lceber�o 1.00:>
acolhl�a que tIvemos� Iaze� .. trucQãQ do metrúpolitanc, marcos do fundo ua orga�n
mos votos. de quS) S?i:1 esta \ fllostra.m que 20 operarias. es sação de .bem es�ar

.

namo�

dIa nesta cIdade constItua ma-I mo perdidos desde qUe ve nal-soeia.lista..O dIrector das

is um brilhante sue cesso aosjl'Hicou·se o desastre do tu linhas ferrov18rias �llemãs
milhares obtidos no nosso nel. . tambem fez um donahvo de

paiz
.

e no Extra!lg�iro. I A agencia. semi-omoia!, 5,01,)0 marcos.
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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:--�=-�----"""'_�---�-'�--'lRico avarento I
�'IIj
u
�Ill�

� I,JiJSGJ'iplo erpecialmente poraeeta folha '}.HJ1' J, 8AL:;�ff. �j!\3 '

Dízcmos rico uqiwIlH flue pO�SI!e o mais que su-, <

ç" t
�J. � =ncieu e para f. sua Ik'cente maDllti'neã.o, de tal IDa- ,

•

.

�,:! ,�neíra que lhe seja JlH"lHil.iào l"bFel"V,l{' tau pecúlio nu- .

rà as evcut!.:nHde.des í:lltm·aS., OU aplí eu-Io em obras
lucratívas, Nem tedos sanem possuí r riqnezu, [,::.1Hico economtco �� honesto é r, que C�H11 iutellt
.gencia e probidade Huministra 08 �;eU3 b0LlR; não dts- f.�

pperdíça, não esbanja superfluamente; guartln e rniJe .�
utllízur-se do que lUC!'1·l. Não se dl�(iil.!r;;:l. de reconhe �i
cer-se como tavorecidu da sorte; é nÚl.gnanirnn p;,rn. Hcom Ó.3 necessltados. Na aquíslção e u.o de seus '1

deveres U1Ü1Ca. �e ,!dxa dornine r pila cublça, C{;lil ii,'retid;J.o e honradez vive entre os homens p!U'H Iazei' I'
o bem que pO.12; e por ÍSi;rJ é chorado quan.Io mor- J;
re c a sua rneruorta é sempre llbcuÇl0adli pela poste. ri
rídane. fiO avarento, ao contrarlo, deleita-se com ente- i
zourar, ucumuíur Iu['luüa per las ei per nelas;· sujei- I

ta-se li passar prí \,;1';;) "S púa uão ter despe :ltJ5; pra
tica n usura S�IU sentir remorsos de prejudicar o' 1)1"0
xímo: aproveita se dos teanscs dUiceis dos outros pa-
fa tIraI.' vautageus tôrpes; defrauda, arruína com a ma

xíma impassibilidade
,E' um ente surdido e execravcl.
O avarento. para conseguir uma LIBRA, é capaz

de todas as baixezas. SPLll rellgtão e sem cousclen
cia, reconheço a existência de um uníco deus o; ·!1-
nneiro; e .de uma untes regra de moral: juntar di-
ntieiro, Para elle {ISBn hístorla de ulcHi;(,'Il.!" o céo é
COUsa de somenos lmportaucla, porque no céo não
circula o metal sonunte. A avarezn IS pcíor (lo que
a tuníca de Nesse. «Todas as paíxõ es, diz S. Jercuí
mo, envelhecem comnosco; a avareza, porém, reju\re�
nesce sempre e cresce de dia t'm dia». Fazer eco

nomias, ainonto,U', esconder (IUrD e mais OlHO, p.is as

supremas aspírações da vida do uvurunto. Com que
zelosa solícltude não guarda as notas de bnuco; com

que sofreguidão vai aerescentaudn contos a ccntos!
E conta, . . reconta. .. adicíoua .. , multiplica t: pla
neía grandíosas transações!

E o verme da. ambição a devorar-lhe as entra
nhas. Nilo tem p:1Z, não 10111 d\õs,:unsü. Hednzído ao

circulo estreíjo do S8U egoisrno, Sfj;_;regllílo do convl
vío social, vive haluoíuuno a entelhar o espetro da
possível perda do seu thezouro, até qm� a morte o

surpreende naquella tarefa Insana e inglorla, deixan
do delte apeuas o triste espolio de uma erouíca ver

gonhosa.
'

,í

e

-polJre miseravel

r ,Ir
,.

.

QUAtlOAOE '

JN.Sl)PERAVl:;l
,

PRt;ÇQ MODICO

Si deseja umq bôa

pçzsta cle'ntifrida e um

bom sobcnete, ombos
'de preço bastante mo ..

dico, �ão !61'1hQ mois
duvidas: peço os do

mcrçc PU R J SA N 0,

Bil:i;:;.�mani\rlo de absoluta
illti\é pi;�l,<i encíe

ELiç:jl.''3 ás quartus-íelrea
c iWS subbados

Sul) =-Gercnte
nOUULFO P.:\DTKE

!

I
"

�

Dícector: Gl'rímte
li FFi );,'�O Bf,LSI�1

-.J�

A' vendo em tod� parte
Representesnte$

Ar.ro .....•.
c;E; .L",·tre .

\1 n . .(1YH}i":�O .

.• :!. utrazado ,

Hi$UOO
t)�,jliO
$2()O
$400

Os charutos e cigarrilhos DANNf..

M:ANN são os mais preferidos no

mercado

fed:r(·�\·;_o e orriciuas.
Trav .:!�Sl\ ,( de F�vereiro rr 7

i_'i<Íxa Postal - 57
.3 ti �i g NAU

8:111b CaLlwrillH.
_...,.

-\ ::.�,IC;NATURAS

CARLO S H O E P C K E S. A.

Plantadores de
Preoavenhsm se' contra as pragas da

.' ,

PROXIMA LAVOURA

-�.

Arseniato: de Chumbo em' Pas,ta
Âl'seniato de Chumbo cm· PQ ,�
. ,

Arseniuto de CalciQ
.

Ver('1e Paris
só

Os de marca «JUPITER»
da

.

ELEt{�U!OZ i" 9;\,.
·Iift����'"

-.;-' Caixa 255

Torrado dos'

melhores caf(:s do

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



Â relluião do
" -�-

I BritanicoAP. n,'. Central: -935 Madlid- Espanha
- , Londres, (Agencia Brasi-

���""""""",�-"'--"'''''lftJ'-''-'''-''''''�����1 •

': r··:··········
'''' ; .• 1eIra) - Segundo o corres-

: ...

\:
Rara os :� � pondente di�loma.tico do

··.i 'formigueiros Renitentes �H ..

Mo.rning.POS(",.a sess�o do
". : ""'. '.

.
. ."

. :ll gabl:lete mglez revelara gran
E . Etll que só O� apparélhos C0111 fogo e :) des divergencias de opinião

t� :1011e produzem resultados, ;�. entre (IS ministres, qUanto á

: 1 . .

-

d'
-

t .J.... t : polHica que a Inglaterra de-

�
:

«Ing re" I e.n e « Up.... r[er» :. verá seguir.
l� .

'"
. fl Uma ala está C'cnvencida

.�: ,

.

Producto da f: de que a guerra é inevita·

g ',. Elekeiroz S. A.
.

. E
g

.

S. Pa:ulo,.. - Caixa, 255 . g
.

.:;$':...n�:.:...zy ....·•••··...: ....·..··.c��·-..::.:;.-�:.;.:;.:.:.:;���i F ·d I
i� iAUDEJORI

,.. u:��rt:::
!

••.• AMe gratis
. Os rÍns merecerntan

ta attenção como O!)

.
intestinos'

o intestino humano mede ap '.
nas 8 metros de cumprimento;
nos rins ha.lo.ooo.ooo d. cana�s

que infileírados, se estenderiam
por 30 krus. E', porta:nto, _ Mo
importante. manter a regularida-'-
de do funceionamento dos rins O Doutor João. de Luna Freire, Juiz de Direito da

qulinto a dos intestinos. Comares .de Blumenau, Estado de Santa Catariua, na fõr-
.

Os rins trabalham incessante- .'R' h d S' '.' ma da' lei, etc.
mellte para expeUir do organÍ�- . on� e e lan ep� faz saber aos que o preseute edital virem, Cinteressaf
mo os�cidos e del;rito8 V(I!Denosos.. _.

(1 Vida d,gsl P�lmo!s possa ou dele noticia tiverem que,- tendo designado o dia

Bl;trahl_dos do saugue. j"
O que 05 t"U moes sa.o vinte e .,eis (26) do proximo vindouro mês de agosto. ás

. OSrl�S _das pessoas 8adia� ,ex�
.

pa.TQ. a. nossa vtda.. on�e horas,_ par�, te,r inicio 8. terceira sessão ordi�aria. do

pele� dIarIamente cerca d. htro
.

. TrIbunal. de ,JUfl desta comarca, procedeu.se, por ISSO, ao

e melO de seoreção composta de" ".
.

, .

'

... ', Isorteio dosvinte (2o) jm'ados que tem de servir dUff:lnte

agua. uréa, aCld� nric()1 mat�rias __�*��_� I
a rele-rida sessâp� sbndo sort�ados os seguin�es: � CIDA.-

COl'allt�s e df!trldo8 orgúlllCos. ".
.

...,
..

, � DE; 0ar10B Krumenuuer. ErwIno Lemke, AICJdes Garrozi.
Quando a urina Se torna ellcassa, Henrique Schmidt. Leopoldo Weise, Frederico Witte Ju-
é signal de qua o;:: tubos. filtr,l- uior. Ricardo Labes;: GASPAR: Belarmino' João da' Silva, .

(tores dos rins estão obstrui(los
�

Augusto Bed,uschi, Nicplau Miguel Schmidt, Bernardino

por venenos. Isso é perigoso I' r--�---foI&�-�� Jüão dos 8antos, Oesar Mondini, João Beuicio Max Zim

CODstitu,e o pl'incipio de dur.!s: A V I S O : mermann, Verissim:1) Melchiades de Amorim, 'Silvio Zim-
.•101nbaeeq, ciatíca" lumbago, in-. * iii tnermann. Arnoldo Kock, Jaão Luiz Beduschi; MASSARAN-

chação n:lS mãos, sob os olhos e I I DUBA: Rob€'rto Douat!1, Roberto Jac'lb 'Gesser; A todõs,
nos rêi, dores rhenmaticHHl ton� I ,--0- * pois. bem como a· cada um de 'per Si, SE> convida. para com·

teinls;' perturbações vi!3uaes e l pEDIMOS a todos os i parecerem DO edmclo da Prefeitura Municipal, ha> 1:;a1a das

Gllnsllç(1, _, nossos assignclutes !
,�essões do Tribunal do Juri, tanto no referido diuJ ' uomo

.os rins rn.erel'em cuidild.osR. a�- .. de nos seientifiearem .�. nos demais•. enquanto durar a sessão; s�b as penas da le�.
te�ção ,e, tanto como os mte;;tl. � .. .� E, !)ál'a constar, mandou passar este edItal, que. será _

afi-
1.

1108, d€vem ser limpo� de vez em $ de toias ad jrregular,i- _, xa,do no logar do costume e pnblicado pela, imprensa. Da-
�i .. dades que occorreram' .

d'
'.

Bl' ti; quando� Plll'a limpar, clef'Ínfl:lm- 14J. -com a entrega desta t d(,) e passb o nesta cidade de .umeDau, aos vinte e se e

mar e aetiVf\f os rin� prefíram �s l f Ih J dias do mes, de julho de �il no-vec��tos e tt:inta e cinc_o .

.�, Pílulas de l.!'üs!er, CUJO usa nãtl _m.
O a.

I Eu, Alfredo Campos, escrIvão; o datIlografeI. (ass.) Joao

cQustitue mais um� experiencia � .A Ge1'encia �
de .Luna Freire, �u.!z de Direito. Está conforme o Griginal.

e sim uma certeza de ,bons re-*iI
. �. �

Q O EscrIvao:

sultados.
e��� f:«H*!o��,*:7���.l'� ALFREDO CAMPOS

-

-,.. -_

��'-:.
-

'';'.' 'i�GranU!acões . Ulceracões
s : '·:iF,tda córnea

E.lJliíienle Creação Scientifica
jjlld�JÍtes dos olhos ler com attençãoll
-f.-il( H�, A 'L Y LUZ

:. For:fnula e .Ma1�ca "Registrada segundo ás Leis em
Sanidadee Miriistê'rio- do Ramo

Neblina - Parpados � Miopia
PROF. PHARMACEUTICO TITULADO: MARTINEZ

. MENDEZ. .

.

Condecorado com a Orue de Menta Militar por Me
rito Profirisionaes pala Govérno de S.M. Affonso XlI

"Especifico unico
.

do mundo"; 'que cura ra.dicalmente as doenças
elos olhos por muito graves 'e eroníéas que sejam com uma prom

ptídão assombrosa' evitando . operações círurgícas que com todo
o fundamento atemorizam aos doentes. Desapparlção das . dores
e Ineommodos á sua primeira applícação. Emiuwt€'mente eflicllz
nas ophtalmías graves e por excellencía nas granulosas (granu
lações purulentas e blenorrhagica, queraütís, ulcerações da CÓr
nea, ete.).' As ophthalmías originarias de doenças venereas, cu

ra: as em breve tempo; Maravilhoso nas, infecções' postoperato
rias. Faz desapparecer as cathsrstas, destro e míerobíos, cicatri

za, desinfecta e CURA PARA SEMPRE. Não mais remedíos arse

níeaes, mercuríaes nitrato de prata, azul metílenho e outras tão
temíveis usados em olíníeas, As vistas debeis e eançadas adqui
rem prodigiosa potencia visual! Não ha ruais neblina] Sempre vis
ta muito clara! Jamais fracassa!O 98 por'::1oo dos doentes dos
olhos curam-se antes de findar o primeiro frasco do especifico.
«EXHALYLUZ" eclypsa para sempre o tratamento por colyrios

c-mhecídos até boje em todos os gabinetes oculistas, colyrlos que
LIa. maior parte dos casos mio rszem mais que peorar o mal Irrí
tando o ergam td.O Ílllpui'ü:nte com a mucosa conjuntival. O nitra
to li J prata, causa (l verdedeíro terror nos doentes e de muitas
ce�meirtil.s, '. o faz desaparecer

.

-<cJG-IALYLUZ. é .:.ompi8Lumente ínoífensívo, e produz suasgran
des vantagens sem cansnr.» mais

.

pequeno incommodo aos do
entes. Detem a myopia progressíva. Doentes dos olhos! esteiem
seguros que melhora rãa 'l'm' brevíssimo tempo usando opotentoso
especifico EXHALYLUZ. (Exigir a assígnatura e marca no precíu-
to da corueta.)
(Testemunhos de juizes, fiscaes, chefes uercitos; engenheiros;

commerctantes, obreir-os, etc., etc,). ".

Enviameutos á WIÚl.ô u.S nartes do BRASIL e do mundo inteiro.
- F�A?:WO PORTES PftÉÇCi DO l'RATAMENTO AO BRASiL com i
lnstfuccões 1'1I11'a seu USO: 15.0.000 REiS. ou dollars 8, dos E. U.. t
A. - rAuAIHcVl\JS POP_ LErl"r'�AS, CHEQUES BM;CARIOS, ou r

PAPEL MOEUA DO PAIZ BAIXO CARTA LACRADA E REGIS- f
TRADA No Co'1RElo, D!RlGiNDO- AS A DlRECCãO GERAL:
MARTNEZ: AP. C'. CEN'rRAL, 935 �L\D'RID-ESPA- INHA se Temette lilteratura ao doentes.
OS PEDIDOS DEVEHãO VIR ACOMPANHADOS DO

bEU VALOR'

Martnez: AP. C'. Central: 935 Madrid�Hespanha

Exh:ai�luz! unico no mundá, que cura toJas a5 doenças
idos olhOs., e eVita F'<lzt!-r operações cÍl'mgicas. Cura
peIll,e, pronto. jjExhal:r1uz, UJlh�o nos ambitos da terra!!
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t1 Aut�",Via(ão Uajahy L� '. �
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.... Agencias em: fil3.
� lTAJAHY:· Rua Lauro Mueller.nr .. 3- 'I'elephone n. 128 �.

�'
BLUMENAU: -

TraV,essa
4 de Ji',evereiro, "Hotel 'Strobeh • Tele- C1P

, , phone. nr. 212 �
FLORIANOPOLlS:- " Praça. 15 de Novembro Dr. 26 • Telephone &:l

. .

Dr,1B36 QP

a?3'. Scr'liço de transporte de passageiros e carga entre os municipios di �
ES3. ITAJAHY - BI.UMENAU - fLORIANOPOLlS . c\h

c0 Sahidas: QN

V(Sl De Itajahy para Florlanopóüs De Florianopolis pa- 00
E$ Segunda-feira, quarta feira e sedá-feira ra Itajaby $3
� ás a�3Q h. Terça-feira quinta'feira e seb- tB3
�

bado .15 8,30 horas' 6b

f-{2} .

De Itajaby para Blumenau De Blumenau para �
� �rviço cliario, is 8 hOras

.

Itajahy: QR)
C{9 Serviço diario, as 13,30 oraS �
ffi A Empreza dispõe de omnibus para serviços extraoráinarios �
$3 .

. PREÇOS MODICOS �
ffi�ffirBffiffi'ffi'aqm®m. :��ffi,ffiffiffiffiffiWffiE@qg

&iEJ'�&1,
de .. salvamento ITurma

BERLIM, 21 (Agencia Brasileira) - Após uma reunião
de technícos, á qual participaram o ministro Goebbels e

i' o chefe ,da. Frel1t� de Trabalho, sr, Ley, este ultimo resol

I
veu pedir Immedíatamente uma turma especial de homens

�
de salvamento habilitados, que trabalham uas minas do

I
Rhur. Esses

.0perariOS já embarcaram para esta capital,
te�d? oecupado .logar em dois vagões carregados de ma
chínísmos especiaes para os trabalhos que vão realizar. Os
appareluos são esperados aqui ás i5.30, de maneira que a

turba de trabal�ar!ores, cnrnpostu de 16 homens, poderá
começar sua actívídade em Hermann Goeringstrasse ás 4
horas da tarde.

foi adiada:-a recepção
.

BERLIM, 21 (Agencia Brasileira) - A recepção que
seria otterecída pejo governo do .Reícb aos membros do
Congresso Internacional de Direito PeGaI e Penitenciario
fúi :,-diada. em virtude ilo luto da metrdpole allemã. pel�
terrlvel desmoronamento hontem occorrido.

Gabinete

vel, e que a Inglute,'ra deve
empregar toda a sua �ner

'lia para limitar o cofiflic to
á África, em logar de tomar
medidas que poderão dar
c('casião á nma nova guer
ra mundial. A minoria opina
pelas sancções, pois que a.

Inglaterra é assaz \'orte para
forçar uma decisão Iavora
vel. Os partidarios desta
theoria declaram que a It9
lia se submetierá logo que
as sancções lhe rorem im
postas, nomo por exemplo o

fechamento do canal de Suez.
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» J.ssim, COIII'asroupas e 70m os�smolhodo,. "";, f111derbern
if' que se apanhom senos resfnados; .,t'-" 1I@,iI, .... Oiocê, menina, deve sem t(l�dar, ':�
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8"7"-;rI 'Vir de Underbert. um cellce tomCl1'.
"

,
lN�nhum mal Iheoró da chuva o banho,

I:
"enhal éO proximo bar eu a acompanho. annosde._t

exilomundlw

('1aflhattan
Cockteil

(Copyríght da U.J.B., para «Cidade de Blumenau)
AGACÊ

(AGACÊ é o 'pseudonymo de um notavél jornalista,"
esp ecíallzado no conhecimento dOS factos e da. polití
ea estadunídense)

O amor - ou a mania - da mulher fral1ceza pe
los cães é o que nós todos sabeuios. Não ha parisien
se qU0 nao arrdste atl'az de si pelo.,; boutevards, ou

que não tl'aga bem aconchegado 8.d spió, um. Ioulou
remelento ou um pekineFe nGm·astht\nico.

.

.1.·.•...
Mas, onde essa nllluia l'lr1!lIge o seu expoente ma·

.

ximo é nos Estados UniJüs. A ador:tç,ão da am\�ricana

pelos cães, e de resto por todos n", animaes --,- exce

pto o homem - é uma Pooas,:> ,,:xtr'ilordinaria. Qual
quer camelot que apptii'8<;ld n:t Rl'O idway com

..

'

uus H
lhótes de «vira-latas» paru v80der é logo rodeado de
uma multidão euriosa. Os me[:digds que SlO'fVem de

cã·es, com u:ua latinha ás costa.s IHfii receber ag es

molas, fU.lem uma feria impressionante. E é comum

ver"se as creaoças, e mesmo senhora muito chies,
pararem no meio (h rua p:lra acariciar qualquer gato.
vagabundo e immundo adromeci:!o á porta de
uma quintanda.

�ão ha americana pois que dispense o �cu «bull
terrier» ou «scotcterpier�. E, como em New York todo
o mundo mora em apartaméntos. se,IU quintaes e sem

jardins, é evidente qUê toJa e<;�a cachorl'aJa tem que
-

ser le"ada á rua, pelas menos iluas vezes ao dia; pa
ra um pasieio hygienico ... e para as suas necessida
des physiologicas.

..

O resultado d'isso é que a immundicie e a ester':'
'

queira da� calçadaK de New Yorke fariam a Ilha de

Sacupaía mOl'r�r de inveja. Se o generalCambron-
ne as conheceRse, seria para aqui que elle. mandaria
ps ingle;;es, e não para aquelle lúgar que nós �abe
mos e que Victor Hugo imm:Jrtalizou . .\ vida do cidd
dão new·yorkino .é um continuo escoregar nas calça
das - no inverno, sobre a neve branca que as reves-

te; no verão sobre o «guano» escuro que as cobre ...
Mas, como ia dizendo, toda essa cachorrada tem

pois que eer levada para o seu passeio hygienico
duas (ltl mais vez�s ao dia. Nos Estados-Unidos não
ha virtualmente creados; 1J0mo elles. exigem' ordena
dos relativamente alt(/S, e como de resto. as residen�
cias são providas de toda a sorte de apparelhos pa-
ra facilitl:!r o. trabalho domestico, .as donas de casa

fazem pIlas proprias todo o serviço. SÓ" mesmo as

classes abastadas é que se dão ao luxo de terem em-

pregados eHectivos. ,_

Quando está um dia bonito, pois, as 'americanas
não desgostam dE' eUas proprias levarem OS seus

«tiniers» para esse giro - muito embora-seja uma

cúusa horrivelmente embaraçosa. de ver-se uma '}inda

senhora, parada no lIleio da calçada, a olhar disfar
çadamellte para o lado, emquanto o seu dotó» -irriga
displícientemente uma. arvore ou uma lata de' Jix;o,
Mas, a maior parte das vezes as suas dGnas não. es·

tão, para isso, prinCipalmente u'estes dias trios de in

verno, rie modo que cabe então ao «homo sapiens»
desobrigar'se d'essa nobre tarefa.

.

E é de ver-se então o espetaculo tragico de ho
menzarrões muHo graves e muito bem vestidos a ar

rastarem atraz de si um minu8culo eB'oston bnlI», e a

esperaj'em pacientemente que elIe S8 dpcida u «exe

cutar 8' sua obra» afim de poderem depois regressar
rapidamente para casa!

Um sujeito empreheridedor e de ideias resolyeu
capitalizar essa 8ítuação� livrando milhares

..
de

det,graçados d'essa occupacão humilhante, torilan1io'8
n'um:t. farta fonte de rénda. Organizou uma empreza.
(,The DexêY Dog Wulking Corporatio, cujos serviços,
inang!lrados esta semana, teem por fim. conforme o

s�u nome indica, .«Ievar os cães para passear». A as�

slguatura mensal custa de 5' dollares, para cima. A em�

preza possue empregados que vão bUscar os cãeS. ág
residencias e ós levam para dois passeios de 20 minu
tos por dia. Se os donos êxigirem 3 p...s "

.

a

ou que sejam mais extensost a assignatura é
.

corres

pondentemente mais elevada. Logo .no' primeIro dia,
appareceram 23 freguezes. E o organizador da ampre.
za aCI'edita que muito em breve elIe terá nada me-

I nos de uns 3.000 assignantes.
-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Despesa· Orcam�nj�,••
1 �- Administração ,do Físcahsaçâo

.

. � Publieoçôes <e telegramas
.' , lP8!g'lJ ao Jorn.al «A No1icia� doe. n, 1-01
.1[dem ao J.ol"nal ·«A Oazetu:» .doc.. .DA 10;5
· .3 - Instrução .P:U:blic:a

·

'.P.f.():fessoTooo Municipal·
'.

,:Pago 'a Rosa R !ff.aentl.ô.hen .do:c•.nr.. �
'. jM:�têl'ia! ·escolM'· .

')Pa;ge ;8 Hemnano :Mün�r -doc, n. '10:6
·

Alugueis 'de ·casas escolares .

: ;Pago .a .A{�gusto Lubow ,dou: n. :89
.'.

.

·4·_ B.�g:i,ene .e Aeststencla ;PubUea
:.lf.fQ8:pltal ;Munlcipa;}
; Pago 'a iEwaldo jHoletz doc. ·D. (90 :161.:809
: .Idem .a José -e .Jacó !Eberhardt doc. ·n. !94 :63.8QO

. :»·8 lErwin :Passold do,c. ;no 100 '.84;600
'.

';!Socorl'os ;piiblicos ..'
· )Pt(go ,fi Estrada ,de iF. :S. :Catarina 'dn.c. 'n. �9.6
· :: :'EiUerfamento .de ind�geTIte-s
..... :Pllgo ;a ;GeDmímo lMüUer,doc. :D. 1d7

·
. .. ',7·- :ne,ªpesas i.G.e.r:ai;s
,JEiri:lim iptiliJiuo
}p&go ;a :Mathias ;Fábian ,doe; :n. (9:1

:8·_ ,Obras :Publica.s
lCvnser.va.ção·:e �con8truf;'õ-es

]Pago:a (Gellmano ·Gla.1z ,doc. ;D. :9.7 80.000
:'Idem'a .A�gll8tO .Alwim ,de ',Gaspar doc .. lQ2 :3:000;QOO

·

,». a \Vic6nte :Bondavále (doc. ;D • .luS
.......��o;oc�

1Compl'a'de :mateFiáis
JPago:a .'S. :A. !Gasa;Moel1mann ,doc·. :n.:92
lIdem;a iBmpreza :Ind. óGarcja.doc. ,n .. Q3,

']0 :fi:BreHhal!pt,&·Cia. ,doc.-TI.'9.S
;:1.1 ·-;Eventuais

)Del3pesas 'imprevistas
;!P8.go:a,JoH�e;PublmanD ;doc.·.n/99

;:jI�.8m, alE'QgeDlo i Sehoenau.doo. ,no ;1oB

�oo.O(\.O
.

?:ll.8i:.l:oó,iJ
>M_��_����ftlPlC:!I�� �� ....;.:::���:�I, o-, Ollvelra e' SiJv.a !. ��.:' Dr 'Freit�s �,�ej�C? �.'}j�, - :-

�•.

-200.0.0 o � o: t
'7:�83.oóo I AdvoU'i7dO � H �DV�GAD�· g tNovo horário f'Con-
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.

e "C .d' - L· f.ii:l :
.
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� ..... 4.Il},!,zeda Rio Branco, Jô � t; � ermunaes :' ..
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.

HJ:6M·82.,5 .. ilí ( � tht; Blumetuui �. f� Rua MinasGel'aes:í ansa .

..
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tÓ. .
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: �_e+tI>��X::::X�$_��;)_,," �""",.,..� .•• ...,......!;�;;..:;..:0
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Bo.o.ooo 1 Oro
.

Ar�� :RebeOp' ,i fr·Q����·;··;;������··�·;��j�
..

�� de � �35
,.

• .' - Advog<>do - J }:
-.- �{ Bemanalmente JI "Condor - Lul-

�', ... .

.. .

� : Doenças do Coração, Pulmões, :� Hhansa" PARA EUROPA:
: : Eserítpono: Travessa .4 � : Figado, �sto ·m3..�(), Hius, In- :) I' recnamento das malas em Blumenau:
; 9

.

. � ':
.. tesunos e N crvosas. (:.. QUi\.R'l'A-FEIRA

. � ,de Fevereiro n. 8 l"r f: Partos, molcstlas de Sellllo- �: . " xvx
, �,........,....,-..-...-...�--..1. t: ras e Crianças. .};

I
II) ,/'Condor" »Línlia Costeira:

......................................: "f: RUA 15 DE NOVEMBRO :. a) PARA O 'NORTE:
����

�

-114
., ,

185.000 i·:··
.... ·· .... ······:···· .... ··

.. ···· ..

···�····:�·
.: li ;; fechamento das malas em Rlumenau:

-

.: S
..
alv iO Cunha ': ��� :;.:;.;::.�:._..�::.':":'::��i· Segl.lÍlda .}�jta (até Natal)

, ! : ���:;.�it�:t�é:t;I��!O,:������ f •
Quarta : 1elri1. ( " "c o m

· r
.

A.dvogad.o :l
... .., .,

. §,.' lígaçãó Lulthansa (Europa).

; ,( INDAYAL �h i Dr. A,jfreçl rloess :�sexta-feira até �xRíO
, �������� ,� MéMco do Ilosl'it�d ,�'t<1. 1zo.blt! .• i

b) PARA O SUL:
l
.. t::�·...:-....,D·

..

R·::.,·-:.;,.Á··:,.N·�T�O'::�I·O·
..

�B·
.........

A·�S·;-T·�O··�··D·'E::�
't..i

O PE,/ R _;1 ç Õ .�.S ; 'feChamento dasmalas em Blumenau

t: . ARAll10' .i) . �)·i (ti\lI�'cl ('l1rill �
!

g��t�d�·i:t;!· .\���:��:!�:��:�
338.800· i,·::.

.• lN -:5 �>\,:-6-�"'�""o;.':l �.:; �er, ��)I),-4.''lf'' � Sa.IJIMdo até Buenos Ayres

t ADVOGADO :� �tll��:.. t.�;;.ct;;.·�·.?;it��<Vo>q;;����lf'

I:
.,

:i
$.

.

" t

�: ç.a��as .cri�inaes, civE)is e ,1:'; Erich K.ar�1aq.Il �.'ioo.ooo �: "'I' �
.

'�� commerciae.s . .Inventarips �.;.'!
Delllista. t

�; INDAYAL - STA CATHARINA � � Rua 15 ôe l\'olll'mbro. f
......... ,."' Il." ,. : !l!. � r SZ
��.........,..__.� W Jc!et'Jf!e nr. 2P5 ��

'i1l
" .

,

• • ����(l�"'�,::-I-�IB!;�1:;,.!;::",,���"

� nr. medo ·H. Pape;� ,·--A-·�ê'ur�Çf�·
:', ,Clini.ca . geral e

;

;1·.' IQ
. ;:Jezões

: �·:62L8oo f� ESP.eCialista P3. ra mOI.es-:; :

� .tias de.ga�ganta, n.ar�z, ;5. ;InfallivtJ} ew poucos

!=
. OUVidos e. olhos .:S ;

.

dias sO!lJcntf\ com
,
".. ..

.

.')
, a3 afaill<1uaS

.
.

íf.

5:�;�:���' !
,BIlll)1e"au - I!na Pi�uhy ll. P iiuiaSOl'. XARÕiiÊ

'200.00.0
o arm!J.ncio.é a <lIma \9-e.'\1 .nfJ::���1J i\it---.;4'"S, JOÃO

,

5,238.000 todo' o TI
. E9 -'h

"�

'Bàl 'd '" 144568°5:. ' egoclO \ .0 mel ar para 8
J aE\.CO _e�CO 1ia:s

, :{�(l '8=-51
"-------------�

tosse e. doençu do peitO.
;CoDfêre

"19:uu4. 2.

R"
. . .

- .

·

. . .. .

t
. . .

Combate as ÇtJostlpaçÕes.
JHeréilrlo .<-;Wqg'1ter ;Walter.J?Ué'tter .M.lfr.edoXae.stner l. eq'u e r Imen' o,s resfriados� eoquel�
iEscritura:r.io � CO:ltadl;>r TesoureIro

,..
, .'

brondUte (2 uthma.

.
. ....•.

'.

.' .G·P���f�l!i '.
. ..

'

.1'
.

,despachados. pro�...":7:tol:' f-;.
r

Tôdos ' os; livros; e:'docnmentos, relativos' ao 'pl'es�nte,:õalaQ.cete. ,estão, na pre.:.1 ..... ".

. . ganta. QS brondúos e'Os

·f1e�i.ura �Municjp8,l,� ã;,dispos'ição de· quem; @s queira examin�r.
.

:. ProÍ(jco18do sob n' 1}8.. Carlos KinzlhIHlt'f, pedin 10 lí ..., pulmões. . MilhafC6 'da '

cença para colocar placa (recltome). Dtspu{.hQ· eümox(quer. curaa assombrosas! •

Ed"t }.dO' Pr{ltpcolaflo Rob Jl' 295. João. Pamv]oDI1, pedinuo rele-. .
..

. I á � ..
' .e. ,oncorr.en"" vaçã{l de. multa po-:, i�r.ração. Despacho: Iudeferindo, COill-, __....__ ..� _

forme parecer da Inspetoria d� VficulúB.
...

r
.

:
...
ci

..
a Publt,·.c...a p�o.tocolado. sob il; �n8 .. Luiz de uUveil's, P�tUIldo pa-�

:. . �a; habl11tar·s8. como chaufeur iSbnto dos emolumentos' Hu-I�:., �?P-*'P�I> ..� ..:..p,.,»�!t...�,.l��,.
•..

o

De' oidf'Ílr do'Sr.. P-léfHto . COD:' uriico 80S . c{)ndutoi'e� .� JHtO. Desp�cho: Como requer, conforme i'arecer. do. Conse f� .'
..

')I;>

'. {de autúmovHs' des'eI·Muniq-ipio;.que,'ú eariâó< de, matricula . D d d" S 'B f't .�lho ConsultIvO.['. .

foi{' fAR!Iil AGiA �
: passará' ,a' ser ci::bJadó' , dü eft meL1e, no. gllichet. da', Ti"sou- .

e �r em· o r.. re �I °'1 : !':!'ütoco!�do spb n' .387. Barão Ferna.Qdo von . Dl'eifus, ;;.. H '\ jYIH I �
; l.:ariâ:�{H(.pr€:feitu.rà:: a: rvião; de' 5$CCU e.\.'mente. cada um e COID,UDICO a, <?�lem. �llltere..s3r . pe�ll.odo iLUXJllv para custear <iS �espes!.s do ADuario . Cu ti

.

;:

,> ()�. c;;lrJõeS! �e tràDsita dos: .áGicID.oveii3: Qe . �IGcedfnc�a. de
ppssa, tque �ate'e�t�laPr�ieif:' t�)arli:J('nse. Desp�l(:ho:; ILdelerido, confolme

.. parecer do f 1;' CRUZEIRO . DO SU l �
, (Int-ro� estados' CCID ; pEJl1l�UJfiIJCJa ,ror: IDaJ8· de. 48 r 01'88

.corr,_:n e �:s .

'.' . CODselho, ConsultIVO.
.

Ui. .. .&

'neS[e: MuníG'ipio Hião: cúhladcs tlm::dtni; rio: gL\ichet .. da
ra r:C�bdera prOfPstB: pa;�R� Pl'otrocolado so� Dó �70,. Ca.i'Ios KaI;zler, pedindo rele� � Telefone N. 1'5 �

·
:' T€souraria: 8 ;rezão de: $5CO: cada. se��!.ç? e, c8na.lsBç�O .

o vação de. multa por mfração. Despacho: pomo. r.equer. Ii �
Estrf Ivspe1(,)'ia: r ão ·f(fRt;CE'J á! f.{,I' ÍHO; [:I. cCDfaf. d.es·

be1l8o !p��'dReÍ1ri' do ���h7 . Protocolado sob ];l. 393. Albel'to Entres, pedll.ldo uma; Rua 15 de NoyembIO. 32 �

�ta data, ·c�. re1eridos . cfdtõef;, fím 8; -s.pr€E.En1ç..ção. do ta'I�����;�r� o� �nl��.ttajai-aS- subvl:'nção para J!ubljca�ão da 2a. edição do "GUIA DO � Atende rapidamente �
,lão re.spetivo. .

'

. . sú�
, -- ESTADO, DE �ANTA C!tTABlNA2.. I� Serve com esmero

..�..
: .' BlumeD8u 22 de .A!!OS�o" d?' '1955 . As. propostas de.verão ser ,Defp�Cl1o: ll!defendo de tlcordo com o parecer do. li

.

. }ti

:, .

. .� TEN.· JUB.!L .. COUT1NBO enviá.das a 'esta Prefeitura em'
Conselho ConsUltivo.. '4{"i{.e+Ii'»,.��fij���t{�lt�of;{$

. .
,

' Prot,ocolado Eob n' 398. Silvestre Sfrza1kowski

pedin'l
'

.:-, en:velopes fe;chad,os, ate. ás do para eÍevar de 2a. para ta. categoria a esc Ia' M ..

_

�

Ed-t
.

I d
" ... (10) dez, horas, do referIdo . ' . .

.

o umel

ê. . I A , e C.cJlCUl'rencla·. dia qlumdo serão abertas em paI d� MassaraIldub<l. Despacht.l. Como �equer. fb"'lf'9P9f"�'''li'''V''V'''��-;;'V'�'rI
i'

U . _

' .

d
. PIGtocolado oob n' 399 Gelmano RlChter, pedindo pa- l� 11

;adml"'.o· I-S'4r .

..!:lt 41'"".,�'
lH'ESl'l1.ça : ,os 1Dteressa�oB. ra 8mpliar uma casa de sua propr�edade. Despacho:' Gomo f� C

·
.-.

F b
'.g

"� J ui T·... .,�.Plejelt�r::.�eEerva Ee e
r,equer.

.

..
.

.

'.

l? a·yno une re·..<}.' .;i :' •

'..
.

.... •

....
'.

i dl� �Jto delEoel!ar. iod06?� . Pf.Qtocolado sob n' 40.0, O. Pieratzki, pedindo para 00' !r IJUl. .
. '. 1}

.•. K ·�e:;ord� m do fr�; PTefeit?� I>� ev�L.o a ql.:,�m : 1l:d6I€SE:sr ���r��!�: e a:rl� nov? co
_
locar placa (recl.ame) Dcspa.cbo:. C?mo requer..' I li> .

_

"!í

� POESR:'"qli..e ·fé··ll.€.lRf... h.�l.ta..
� me.�JIlç.eo

ilüs .mtell�Hado�.� .las Sa.tf5fá·ê�.·�8�}O�nd���e��:' prQ.tocola.d� S.O.b n' 40l
..Ch.rlstJa� Gude, petilndOlicen-j� �.

"coDstn.içao -de�n:.8.'.ba}Ea: Ilsraa.J:sfif.fg:rm: H.ble o RIu coicaa e.··· 'Df' d :'. ça para constrmr uma c8Eade m8d�1ra. "1 8ERVIÇODEPRIMEIRA 1l
,

ItájalJY' ASfÚ :�.m lt('JJJl�:yâ...$€C3; '�UJR c(n�urr€:r.:;?Ja t€Iá..lo-· t�l'eSfe iig:cMD.G. �c<:s e ,lU
• Desr.acho: CC1ll0 requer.'

. . 'I� ORDEM ..g
í ,gar no: dia' '45�dli ro�8 4e/Setf�ro. IlU'�l�O' .vmdílUTo•.�s Secretaria U��ÇlpJp' f ·t fli .

Protocolado sob n' 402, Leop�ldo Rabe, pedIndo para.t�
Na Rua j5 de Novem- �

!.10.boIS·S; tiO G�bitl4'!,te:d�:F.tefel\nTa Mumcrp81,. ouUe,t;et8o. Mt ic' li '.
1

re e, u
. pItura de s/casa. Desp. 'Qesp. C�mo req�er.· .. . � bro Nr. 10 -- N\1 casa l)

: :'.rece-bídas e lit �l·t&� i�'S.:·PI.O:p()st� que, louro :ap:reSEntad8s. ',n. �p f .dQ Eh.menau, em
. ,Protro�.aào 60b n' 403. Aious(> Farmha, pedmdo 15 � de Otto Blhom 1

,.; ,As PIOIlOsi�8's�tr�(i5�pre:�e�tadas'em.e�vel.opes ft:;cbados.
d� AgQ�(t .de t93.5. �18.6 de.ferJ6s .regulamentare8. Desp. Como requer' a par-�(L A trati:lr com 1í

.

, Blumeuij.U, :en:t. 21 de Agosto ·de' 1935 tu desttt.data;'
r e-

.

)7
'...

'

..... � ..
,

i PAULO. �J�RBE •..

; 'fHEODP;I;.I:NDO PÉREIRA .

, Protocolado 60b n. f408 AIíredü Ksestnel', pedindo li.' a. A LUBOW � �
da. S.eç-ãO::. :de.. Oi P.!,da PrefeJJurã MUIllClpal Secretarie) eença para �dHicar uma easa,

..
Como requer. 'Yt�p..,f>.>��P;>���e«J��

3' - Renda Eventual
Multas por m6ra 'de\pagltinelltu. 43.goQ
Cobrança da <ctivld.a ativá'

'.

{.. 366,8o(}
". ,:", 4 -" Renda .com " �plicaçjiQ espeoUir

Renda extraordínarla do tIospital Munici;?al ,

. .. . .
Movimento..ds fUJ1do�

Banco Nacional do Comerete cl ponte lndiliál

SaldD anseríor.

tioo.ooo

Indicador
. ... .' .. .. ;,. .,

P-l�ofissiol�a.l
.,

.;(
."

.

t
:

UM
. CAL.ICE'

, AS"

1<EFEi c;.ÕE5 .

t
.

DA; .5AúDE. -

.,

,
.

"RE(lULARISA . ;

fV�TA56frRlMf.NTÔ5

lIDp.osto domicilia.I"
.

', Idem de véíeulos e placas
.'

'

.. 'lY. de publicidade'
Remoção de. lixo
Ê.Ii1ofu:mentos·· .

Taxa de expediente
r;iQ�riça.s .diyersas
�endaB diversas

.

'

. .'1. 1�483.ooo

30.0..0.00
.300.9.0,0 ,600..0,00

;1,50.000

;1,0.0.00

215..00,0

:316.209

,4.609

.18.o.{<lo
I,;,;� .. ,,..•• � •.•_ ,. __

:417;900
�50o
1:400 '421\8QP

larga-me...
Deixa-ma grilar!

;11'6.-400
.76.voo '192:400

....•.. '.

.

'.
'Depositos

.'Juns; de; apóliees· estaduàis. cl·ponte 'Indaial
:.lPa.go, aWl�meDteiKreizcbmar, doc. In. ·t.Q4

..,

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



CIdade de Blumenau

Antes de comprar veriücae o grau de

Para o-seu seguro de vida
,i'_.",:'

porcentagem

Elekeiroz :80 A. '1São Pau[o--Caixa 255.:
Depositario .

THEOPHILO G_ VIDAL
Caixa Postal 42

JOINVILLE
Sta. Catharína

.'." .

r,

�'num plano moderno
- a taxas modicas

- e condições Iíberaes t·PllEFIRA A
--����-----���---------

: ..... COl\\PANH'i'}\ rrALO BRASILEIRA .
. ..

�.� .'

'

.

DE SEGUROS OERAES ' � [Coletoria de Rendas Estadu-]

,�

Imposto de indnstrta profissõeso
��_

'.
.

.

. .� II Semestre
• . . �.�'s.�;;;

_

��I De ordem do sr, Coleíetor de Rendas Estaduais nesta
�

"

�L f��. �

I
cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os in-

�0ó>Rd�ç:>.>���ç:;""'Ó���A""'4�6ç,,,;������..... teressad{�s ,:l'le,. durante o corJ'ent� mês de �g08tO. em to-

a· ..,'.-
.

� >_ 1.. dos os dírs útels, S� arrecada nesta Coletoria de Rendas

�. CO..

I.; n.'. �{..I
.

•

t·-. I ��E8ta�
..

U�iS o se:gü:H.lo semestre do Hnpo.s�o, de Industrias e

c; '. B h .

.

I 'I e I ···ze t' � Profissões relativo ao corrente exercicro,

a .

".
.' .

.

.. �I .Os srs. contribuintes que deixar-em de satlslaser o

'f Rua quinze, 28
.

Phone 28
.

.;;, I pagamento de suas eontribuições dentro do prazo acima

lZ r'
.. �Idetermina.do, poderão razeI-o OI)S mêses de setembro e ou-

ti. ji-ab rfca de Gelo � �l���n��.Dl as multas regalamentares de 5 e 10 'I· respeti-

� Deposítartos da: 1;'. Excedidos estes prasos, serão extrahidas as certidões
� S de Divida Ativa e remetidas á Promotoria Publica da Co-

& Cervejaria Catharlnense e .g marca, afirn de .ser Inlciada a cobrança executiva, de a-

a
. � cordo com as leis em vigor.

� União Mercantil Bra'slleira S� Á. d Cotetoría de R�ndas Estaduais de Blumenau, 6 de a-

<l <. (Moínho de trigo) il:. gosto de 1935.

ffi
-. Àgentes Geraes da: � ELP������MA

.� Sul America Tere Marit..e AcciJ. ! � l(�' .. '. d n A E
t .

Sul América Vida
_. .

. ..... .....
� LO.lellOrla uas�eDuas .. S"'I

'<I=*,�0>"",_2;�;:'�I::,�::!�t'=:�;:'J íadüilis de Blumenau I
I
.�

�
..

��(• 01(0.0.. • c. o .DEI aí
'" • #". �.� iW�

Agentes neste EstaQo - Adolpho Wotlsteiri
Rua 15 de Novembro nr- 50 -- BLUft'lENAU

em atrasoImpostos
o Güvêrno do Estado acaba de

.

decretar o pagamen
to dos impostos em atraso de Iórma a que OS contribuin
tes tenham a 'maior Iacllídatle em solve-los.

'Em cinco. ,IlI;{jstações mensais, iguais, sem multa, ou

I
er-i sei.S Pl'estaçõ.·.�.' para as. d.I.Vidas ..a.J. .ui.zadft.is.. '. esta.. s aéres
etdas das custas 'Vencidas, éuma otíma .ocasíão para os

contribuintes .em atraso saldarem os seus débitos para com

o Estado, ".
. ,

-: .

.
'.

Aeónselho.o, pois, ao pagamento da prlmeíra presta
ção doa seus impostos, até 30 de agosto proxímo, prazo
em que seJ,nicial'ã, ínapetaveírueute, a cobrança executiva,

Procuee esta
..
coletoria para, lhe seeem mínístradas

todas as informações.
.

Coletoria Estadual de Blumenau, 15 de junho de 1935.
(ass.) N. SCHEEFFER

Coletor

Paulo
Blumenau � ..

'Herlng
. Santa Catharlna

e Vernizes. A\ateriaes' para

p�nturas em geral
.

em bisnagas "'para artistasTintas
�-------......-�-'_ .�----

NEITZEL

U· - p Ih'
·

lA}vlaçao \Sal snnense.· Ufa.

Cargas, passageiros e Encommendas
Serviço diario entre

flOriannpoÍis - Itajahy - Bluln9naU
e duas vezes por semana entre Fpolis e Tubarão

JJa��iÇjuá - Joinville
Esta empresa que dispõe de contortaueis autos- omes
bus, e pode otterecer aos 81's. passageiros pleno

conforto e segurança.

Ptr@priet@rlos:
João Iíahn, Adolpho Hass, 'I'heodoro Darius e

Ricardo Jensen.

Blumenau .- Sta. Catha ina

Nas dores de cabeça, as mais violentas,
.

a Cafiaspirina tem uma acção prompta
e energica; é também da maior efficacia

contra as dores de dentes, de ouvido,
rheumaticas, etc. Recuse tudo que não fô,:

.

CAflASpiRINA

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



t�������Y-'

l �r' : ······ii
i�SOCIAES�i: ,.,' f<

HuJE 1: ���,*r"·.:.:� ��
Programma especialddica- f�:. Chínezinha

'

�_:�._do ao sr, Marques dos Reis � .)
Ministro da Viação. ": tad '1
DOMINGO t: encen rt a :} .

�

1 '11' P
. H Chine:dr;hd. infeiiz; eu i.;: ben- �r ",,)

.' d
. -.

0- -' rogramma variado.

I: c:.i::;'i), e choro pOil:i!lg c:hor,,$ ';·tdo alheio penetraram na
'.

resídencia o t.. No campo do Amerlca, em ümos, elementos. . t t-tz-Progrnmma infantil: m«u 6mor! }

Kurt -PrayQn, em Bom Retiro _ .. _ Jtou�aYa Norte, será dispu '. ,

.. li< '"
_ ,sob à direcção do sr, Orlan- : se t2 seubesscs que f'li1 'J,c'a ;�

tada amanhã uma pl"h:j�l Sera realIzado na manha I' do Baptista. l:
"t:'l'tIilde eue eu vive sell'" cónse- :�

. ,;, Q1l8rttl�feír8; ás 11 horas provável, de um documento amistosa entre este quadro de domingo um encontro en- 2a. FEIRA .: lo, desolado, " c:!:amlll<l dos =.1
,

.

1" b d 1 b'
.• ... G

.

I
: h:us olhas, dolorida ficou illu- �

_,': :'�a'noite a po reia rece eu e va 01'. 50 re ISSO surgi- e Amazonas, '10 ateia. tre os tI,mes infantis. do Ta- 111/2 -- 13 horas, Pro- t=
minando' o meu destlno, �)

,�i?);;;',' queixa de 'que ladrões ha- ram no moment .
as mais Os encontros preliminares man�are e Bom Retiro. gramma dedicado ao munloí- : se tu SQubesses que tua seu- :{

-::':,;"h" viam penetrado na residen- desencontradas opiniões. serão entre os infantis e os O Jogo será eUe?tuado DO 1 pio de Indayal. í'.� �::�.I:d:a.en:�::do :: ��iu:;� �.;\,I
'''.'

-

',\:->cia do sr.'Kurt Prayon, no O sr. e sra. Prayon acham segundos quadros, devendo campo do Bum Betlro, - .. * ...
"

h
T

..

'-bairroodo ,B.om Retiro. Sé actualmente na EDro.na e iniciar-se ás 2 horas da tarde. D H
. DBC'

:. ml� a ;,.Ir.iI • • • !.-

_ .. _

l:' � amonla a i:l.. • • rcce- : �n,-ouq!l�e�ndo meu pol::re"
, Dirigi:ndo-se para o local as empregadas não soube- Reina interesse quantc ao

O
,. beu amável telegramma 80- g coraçã<l. , •

� :{
immediatamente, procedeu- raro informar se havia 'iido resultado da peleja principal, sr. governador �o bre o programma dedicado Ú'l' (:

EUP"OPRIO:)
se all minucioso exame. retirado qualquer cousa. pois ambos os times se apre' Estado passou por quella localiuade que foi ou- �"":':';���:;d

-

Os .àposeutos de dormir da O assaltante, pela imperl sentarão em campo com op Blumenau vtdo nitidamente. "Envio aos

':Í'eaidencia, encontravam-se ela com que procedeu devia, dirigentes da Radio Cultura Anniversorios
em. completa desordem, véu- ter .sído um "novato" TIO mís-

R
. Quinta feira a tarde pas- meus enthusíastícos aplausos

·

do-se no assoalho roupas de ter. Em todos os moveis em evistas e sou por esta cidade, com dis- pelo successo sempre ores-
, homem e de senhora, os ar- poeirados via-se as suas ím-

bli
- tln eta comitiva, o sr, 'Gover- cente do notável emprchen-

maríos e gavetas abertas, pressões dígítaes níüdamen- pU dCaçOeS nador do Estado que viaja- díment» que veio dotar o

phosphoros riscados, papeis te.
. r, . .

va com dístino a Joínvllle, nosso Estado de 11m reconhe-

revolvidos e soltos etc. Revista I herapeutica I onde a.guardaria a c�egad.1i cído factor do progresso, e
.

Em tudo o visitante notnnr Recebemos mais um exem- do ar, MarqueR dos ReIS, :Ml- cultura dos povos, preenchen-
no bavia tocado, notando-se, S

-

d J pIar, o -de Julho,..Agosto, des- '1' nistro dll; Viação. do assim uma indcbcDlpavel
porem, qu� seu movel não essao O ury ta revista medica. '.

S. EXCIU. demcrou se pou- lacuna que se fazia". são pa-
havia sido o roubo pois in- X d B "I·'

co tt'mpo aqui, prosseguindo lavras gentis enviadas pelo Viajantes
numeros objectos de valor Nu segunda·feira, como já a rez rél::;l euo immediatélmente sua viagem. cidadão de Hamonia.

n_ão sido 'retirados, apezar noticiámos, se realizará a Cheg-ou aR nossas mfi_o� c

de estarem bem a vista nas segunda sessão ordinaria do numero de Agn�to dI) Xa'I!·�7.

gavetas abertas. . jury desta Comarca.. B!"8Rih"i!."o, explendJda TeV!S
· .

PGr esta observação pJ'e-
.

Será julgado. sómente um ta pnxadrr-sista flue se pLI
sume.se que o ladrão esta- accusado, Christino Ferm...n- blica nA. C8pit�1 Federal, á

va á procura de um objecto do da Rosa, incurso no al'ti- rua GOllçl;Jves úiafl, o· 111.

qualquer ou o que é IDH.is go 294; paragrapho 2, da Con- Bem Te Vi
_________� solidação das Leis Penaes.

Visitou-nos outró numero Na quinta-feira seguiram para Rio do Sul, devida-

da opUma publicação iDlan- mente armados e municiados, seis praças do destacamen
'LIe tropo Ie

til "Bem Te Vi" que vem to policial local. 0& soldados da polida viajara.m pelo trem

.. r�I
.

com escolhidos contos para da tarde. .

I
crianças. Sua redacção é a Investigando os motivos s0ubemos que a ida dos

C.ómpanhia Nacional de rua Cendessa S. Jl1upuim, praças locaes foi ordena-da peJo sr. Chefe de .:.-'olicia do
nf. 17. Estado, os quaes deverão aguadar ordens naqnella loca-

Boletim do lvliniste.do do 1idade. Estamos certoB, porem, que des�a vez nada ha em

Trabalho Ind:.:strI.H e
Rio--do Sul com referencia a integralistas. O motivo é
outro, pôrtanto. ,

Commercio

NOTA ESPORTIVA,
o Amazonas jogará com O América

Peleja infantil-no campo do
Bom Retiro '

Passou hontem por esta ciclade,
demorando-se aqui durante varias
horas o sr. Tte, Americo Silveira
d'AYi!a, d,st'nclo orrieial da Força
Publica e Ajudante de Ordem; do

.

sr. Governador do Estado.

Faz armes hoje a �entil sonho.
rita Dulce Philipps, dílecta filha do
sr. Guilherme Pnílípps.

- Amanhã transcorre a data na

talícia do sr, Oscar Eberhardt Jor,
-Ainda amanhã festeja seu dia

de annos a galallte meuina Maria
Luiza Sada, mhin�a do sr. Emiliõ
Sada.

o que haverá?
Policiaes daqui são enviados a Rio do Sul ConecTaria l�n1 RodeÍo

Pelo governo do Estado
hCE! ba d e ser creada um!:!

collectoria dé 48. classe, com
sMe em Rodeio, que terá
jurit>dição r�m todo aquelle
prospero districto.

Segw'os Geraes Dia da Patria

EmmoMm'ado nas mais lin
das paysagcns de, gelo· e ne mundo.
ve apparece Sabbado e no
mingo na téla do

Cinema�:Busch um lindo romance no :
mm «Sonhos de Inverno". Os :
papeis principaes desse film g
confiou a Ufa a08 celebres f:
artistas Magda Schneider, I ÍP.LWolf Albach- ReHy e aos l . ��

dois eomjcos Richard Roma I H\:
nowski e HaDS �vlose. h �

E' uma explendida co < H�,
media l\�usjcada destina,da á i\� �
proporCIOnar tiOS esppctado'

i�: ".'res �uas horas de' muita a, i : �

legria e bum bumor. I ; �

Religião· illi
mwe. Qi4:� I �l �
Irmandade do S. S. Il �(: �

,

,.

S·
·

'. '.

At
I

d
Sabbado ás set� horas e

"

oe I edad e .... I ra o re8 meia da ;:loite haverá uma

reunião da IrnH.l.nàade GO

·.·.81 u m' e n a.·u .. Santíssimo SaCrl:l.lllento, na

Igreja Matriz.

.... ,:" . Devendo reaJiEar�se a l' de Sétembro vindouro na co�e;�;:6��e:d�Ses�: i;�:�� I Não percam esta epportunidQde de ver, os melho-

;{,é(;�J,�;)&rSéde desta SOCiedade 1�J90Si9ãO religiúsa... res cavalleiros do mundo, pois não se repitirá
';;,.-'<>de Trabalhos manuaes, péde-se ás distinctas senhoras' dos

--No dommgo as lU horas

'<U'�:;- Snrs. Soc'iosentregar seus trabalhos. até o dia 28 deste �e::e 1��a�.aS.miSS8 da Irman-

,,:<:f' mezJ na residência da Snra. Uschy Hering ou Snra. Olga
_

'i;,,\" ;Probst., .,.. .
..

".,'" ,

.. . P:éde-se, outrosim, ás senhoras que (Jnize1'em àjudar
,::::,;�r ,durante·,a l'e;sta"o obsequio de (,omparecerem a 22 de Agosto

: �:',:';i'?féol'rente, ás 3 horas dii tarde, Íl'l Casa dús' Atiradores.
' .. ,.. ,...." ..

A CO�1MISSÃO

. Fomos agradavelmente sur

proeheJldidos, hODiern, com a

visita do sr. F. CoelhO, 1ns
pectúf tia Companhia NaCic
nal de Seguros Metropole,
que veio acompanhadu Jlel"
sr. Antonio Heinert) do com-

,

roercio locaL, \ '

Em 8gradavel conversa S. S, : .AI.., ...1III.iiií
informou-nos que está encaro

regado de fundar agt>ncias
nas prÍncipaes cjG�HH'S ca:
t!ül.rinenses, desta iQ�portante

I cla. de SeguIOf: Geraes. O
SP. Antonio Rejnert, P10VIl
velmente, sera' e :::gente
em nossa cidade.
A Companhia de Seguros

Geraes Metropole tem em

sua directoria r�omes conhe
cidos no sc€uurio nacionaL
E' seu presidente o sr. Dr. F.
Solano Carneiro da Cúnha,

.' Será" amanhã a esplendida ex-presidente dá Caixa Eco
festa em Hamonia, em bene- nOInica .Federal. Seus dírec
fioio do Hospital daquelJa !o- tores são os sYs. drs. Afl'a
calidad�.: nio de Mello Franco, Justo
Já é do conhecimento de Mendes de Moraes e João

.

nosso publico que se feste- Daudt de Oliveira. Os srs.

; jará, ás 10 horas, o levanta- drs. F. Mendes Pirr:entel; Vir
IDf'nto da cumieira do novo gUio de MetIo Franco e o

€·dificio do hospital.
.

nosso iUustre ODl1terraneo
A distincta dirpctoria pro- Edmundo da r uz Finto, for·

mútora dos festejos está se maro o seu Conse!ho fiscaL
esmerando para que a resta O capitttl subscripto é de

·

se revista -de grande púpu- 5.500 cor.tos e o realizado é
h;ridade e alcancé mais um de 2.200 .contos de reis.

bri.lh?ntes�cce.sso. Desde jál Agrude?emos imm.e�l::;a.men-
almeJamos ISSO.· te a gentIleza da VisIta.

No Brasil inteiro preparam.
se exeepcionaes festejüs pa
ra o dia 7 de Setembro, em

ql: e commemoramos o Dia
da PaÜ'ia. De todos os re

cantos do pajz nos chegam
10ticias sobre os preparati
vus desta patriGti ca festa, que
neste anno deverá alcançar
um brilhantismo jamais re

gish-ado,
Aqui em'Biumenuu es�a da

ta tambern não passará dps
r ercebida. Reo:ilizou-se ha
dias uma reunião a que C(:ffi

r areceram adoridaJes 10-
raes, t tendo-se discutido a

melhor maneira de ser feste

jado o "Dia da Patria".

.,.::'1
As commeIl1orações do

J dia 7 de Setembro não de

:) H:'m, porem. se restringir ao

:� laSSo mundo cfIicial e á&

.... :1 crianças das escolas. Deve
)

::.J f: er geral, abrangendo tOlia

1 a LGSSa popl...luciw, ue modo

:{ a reprpsentar uma festa ge
. :.:� 1 uinailleI,te popular, c(rres-
} 10ndendo amplamente á sua

i � ; lta slg�1if!cação ,!)ara o po·

1:1 "i o braslJelfO.

I �i E' nesse sentid� que faz_a

:l
mos um apello ii populaçao

i I Hum enaue!lsC', para que si 1-
l: I ta rom enthuziapmo e kJ�
.:� pia, como bons brasiieiros e

i B I corroo verdadeiros patliotas,
':� fi gI'aUll€Za do «Diu. d� Pa-

4:� ida».
� :}
�. ......",;:&!! .�>::;.....

..�

Recebemos o nr� 11 eft
importante e util publit'acü'
deste Minjsterio. Cossacos

de Kuban
Sonhos de U n alCO no Brasil que em seu giro mundiai p�r.

correram além d::: Europa 9s segum-
tes paizes: Peru, Chile Argentina, Ui-uguay e Brasil,
:nostrando a habilidade dos melhures cavalleiros do

Inverno

'3,80 da ta:rcle

U!\fA EXHJBIÇÃO PARA
ESCOLARES

Segundo informações que
nos foram gentilmente pres
tadas podemos noticiar que
os C03sacos de Kuban. actu
almente em nossa cidade,
farão uma exhibição gratui
ta de suas hdbHidadeb hyp
picas para as crianças das
escolas de nossa cidade. A
data em que será leyado a

effeito depende ainda de com

binaçãa com os directores
Estará aberta amanhã, do- J::ntradas. Cavalheiros: 3$000. Senhoras e Senhoritas destes estabelecimentos da

mingo, a Pharmacia. Gloria. L.
.

- 2$000. Creanças 1$000. ensino.

No Domingo. sessão Uni�a no

campo do Brasil

Pharmacia de plan tão

'rod.os ao ca.::o::l.pO d.o E:rásil., ás

não deve faltar em casa alguma.
..�

Andreza Campos da Luz
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