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de Seterubro é, a Oordilheí ras, o 7 de , Se- Caei\ pOlS, em todos

grande data da ,Patri,a Bra- tembro tera' uma cnrnme- sem uma uníca RIO, 5 - Está annunciado I

si leira liheI't'3'� e ']'11o'epon . vemos, .embcra se�a num ;0 proxímo reeresso do sr.

de�tf'. Desde tk'�ste 'dia, �rl: ·r·.·'.
�B

cantinho modesto d� pagl- Washington Luiz} que se acha

189')'
•

.

-

na, um programma do D.IA, ausente do Brasil desde 1930.
zz, iniciamos uma nova Sabe-se que a volta do ex-

éra politica e social, cem o

I
.

.

1_·.....
DA PA1'RIA. E' a ulo'!a presidente se prende ao caso

í

nosso ,proprio esforço e brasileira qu� ha de vi- da. successão presidencial,
com a nossa proprta capa- brs r com sentimento e en- prematura preoccupação de

cidade, regidos plJl' gente I thuziasmo, fazendo elevar certo elemento poli.tico. S. -�-

, aos céus da América a ale- excia, viajará no navio «Hí-
nUSS3.

�
ghland Brígade», que chega- O R

·

t t d fA rememoracão desta,'

,"'�.'
gria reinante em seus CD- rã aqui a 16 do corrente. ea1llS amen O . OS une..

magna data, em que nas I rações, patriotas e sinC81·ÜS. J
• • •

margens pittorescus do Ypi-! Pela magnitude da. data tt C I CIOllarlOS CIV iS
ranga se fez ouvir o

bmdol � m��h"rt
de amanhã nos congratu- !iarvão fiara a entrai

historico de nossa indepe.n- lamos flftnsivante com to.. fi RÍo 5 .p. O Ministro da Fazenda. declarou ii imprensa
.1 . • d os TI "'o le·t'�·",'" fa

. !q::te ate' 'o üm do mez a e.o.missão mixta te.rmiu_.a,rá. s.eu.!SuencHI,., representa neste mm'açào altamente cundig- 08 os" S ,I /)j0.J, '.�-,
•

1
.

I t
e

te RlO, 5 - P - A Central do' trabalhos referentes ao reajustamento do tunccíoneüamo ClVII.

anno, um dos grandes acon- na ti esnecia l .. E a pru"\'''
zcnc o rgua meu e vo f1Fl

BL
n rasíl foi a IIctorizada pelo

tecímeutoa patrtotieoa DR-:- disso temos klheaodu os pam que o �ntul'() Mtnísterío da Fazenda a com
cionaeR. Em verdade, nnn- grandes ou os püqueu(js j)I'U8pero ? fehz. para ti prar 100 mil tonelladas de
ca jamais em nOB�O raiz periutlicos do imprensa lu ...

,

nossu querido palz.
.

carvão de pedra.
COlJ;l tanta intensidade e ------ 1-"-==

- _--"

com ma ior gf'nt'rH�i(!Il(;a � mania dos reeords é, L� Tt l- .{!,. cr i)! e b)
'"

ainda, vae . ser - .testejado n aiçuma cousa que se i . .1._-1.. .l a la ,laz t:)rCilV S aCCllSClJ
l,e!o8 brasileiros o diu da mede pelo inrtnüo.

lndepend�ncia do BJ,'i:1RiL 1 �!n lnate;;;{, d,� coleç,�e�} cões a' AbT.TCiSl·nl·aEm caua recanto dt:! 11"8- e;lL�o, a vCl;��.:dadlJ e a orun '5"'.1::i_ VI 10
.

-

t' ,,'t,
naiidcule a��ngem proporções . J

S') extenso e vasto e r: i ,)- assombrosas.
ri,), desde o Amazonn« nu Qnanto mais culto é o cot- 4) m�nlcrandum apreserd:ado a'
Prata €l desde o JI,-�l' às tectonador, tanto mais rara S()í!;iedade das Nações
_.��� ecuriosa a colecção. E' co

nkecida: e admirada em to GE�fljBRA 5 - Na sessão
dr) o mundo, a (;apric!wsu d" 'floj.'1 da Liga das Nações,
pacieneia do cl'üico frarw€z Ie mida extraordinariamente
VafJry Larõuncl qu,e ka lon par, tratar do conIUcto ita
gos anuas reune soldü/linhos 10-tibexim, foi lido o memo
de ehumõo! São verdadeiras ran1um .italiano.

Rio -' O Presidente ds. Re ouras de al"e os soldadinJws Nest� {iocu;mmto a Ita1ia
pubiica. dos Estndo3 Unidos daqu'elle eseripfoj- e repre- faz -

graves accusações á
do Brasil, att�Jldendo aü que sentam, toios (J:; exercitos do A�ys!5ibh affirmaudo:

.

.g,)UcitQU o E:;tado de $rtrrta rnLul.do, (;OI1'6 unifurn.l,e.F;e::J,rli� .....:;.;'ln').;�:.�i;niss}i..Q_da,�thio.
Cathariaa, arrBlldatar-Jo da ckf'isklcos! O rei (la Ita1ia, pia no séio da Liga 101' ori
Estráda de Ferro Sauia Ca- cclleccíona .ri10ed.as 'e, canO. ginada pela espe'r;:;nJ(ü de
thal'Ína e contractante di'>. � tam, }JOS,5ue eU?, as prim.:i- este paiz cor;tl'ibulr para as
construcçiio d0s prólDuga· p'as ln JB iJ,; rz,:1.'3 cll'cnlúram soluçües das que.stõe3 colo-
mentos da mesma estrl1dá, e lpeto 1?wndo. niaes;
de <: cc()rdo com os pareee- j Recenlemel'l,te os j01'naes -cme fi Ethíopia. infel1z·
ros prestados, decreta: � lond1'lnos noticiaram UilW, mellte não tem: irupulso pro-
.d.rtigo "unlco. - Fica auto· � colecção; pruducto de adrni- prio e qtW portanto nho pude

rfzada a tr3.n8ferencii da: ravel pacienevt, de um escnl- SOl' cOt!si'Jeraâa U!'lIR naçilo da o estado (ie barbaria que
cúl1strueção do grupo de C:l-) tor inglez que 7'81J.:liu, no {}igJU de tel' assento na I caraí?teri�a o paiz do Nel!u_se
sas para turma de COTIS"!' 'las � prazo. de 30 annos} dez mil Ligü; [termina. dizenúo que a Ethlü
ordinaria d0 ramal de Hansa, j silhu.etrlS em cartão e rnatü;'[-. -que vio,lull diversas ve- pia não se mostra dign ade ter
conforme Iora projectado e 11'a, rep1'es(;utando toàús' Os zes ú teI'I'iloI'io it-iEano d�'1 aStie_uto na Socied!l.de das
approvado :!)clo 'Uecri t 1 n. jpersonageris celebres com l'dnte a Graul:?' Guerra, obn-j N1iço�:s.
33.232, de 12 de Janeiro rle � que a hurnanidade eontou} �--=...".,__._._.._==="""""=�===-==-__........ _

1934, para o trecho do pro- i desde o tem.po de nosso vene

Jongamento á barra do rio 1 rado pae Adão, até os nos

Trombu1o, a que se reiere ó 1 sos dias.
decreto n. 23.733 da mesma!

p

DEv;Tia hm__e1' um pTernio
dr.ta.. i lvobel de colecçtio. A arte de

. 11'euni1" é das 'nwis difficeis
1 a pacieneia da colleeGienrd01�

Âcj@sdo GOV,pr... lé'das mais nútaveis.
.

"

-'

. ",;- \ Nada mais justo, pois, do
�1.0 do lEsta'fiO ique premim' eZfes homens,
Florianopclis, 5 - Pelo sr. � ve:dadei;��Js lJ_1'odígios,.dp va·

Governador do Estado IDr-am !l':}1' e dea�caçao, que (jel:ca�
assigl1ados os seguintes actn8;! :�/ �_�l?'namdade�)�m �mGo

. de

-Dl';sigaando ag normàUs ! t.,aau, os mon�tntos 'pelos
�as Nazuré Costa e Eli,.a Coa_! ?�aes os ,!o�nens�� h0J,e,p.o
w, para exercerem (iS car' �vm,ar1,m,/'rar e t,o,nlnerlcn
gos de pl'OfBSSOl'US da Grupo (7 e, .os. �e lwnt!1n, ��1�Çl�ez rja
Escolar (!Rau!ino lh'rll.'" em H�st(Jrl.lt da �ua_ (WdZr.ClÇO().
Indayaí. ".�l�r/c: ao dedUJado collec
-Noffipa'''l,,, S-r1uI'"" Pell'z cwnuao, .

• J_ -..J '-.JI.LV "-'J .... v

zetti pnra fi Sef\'êntia vit8.lich
11:) omeio de Tabel!ião de
Notas da Comarca uo Rio
do SuL

a melhor

bicycleta lainda �ste mez

VENDAS A DINHEIRO OU PRESfACOES

I
CASA HERTVJIG, Rua 15 de

- Novembro 127 -

ELUMEr�AU I

A representação italiana reti
ra=se da sala de sessões

U��i�Q� B'i}@�i�ias Bcc,aes
o jaz «América» vae' a

S. Francisco
Deverá partir amanhã 'de

madrugada para .S, Prancts
ó Jazz Ball.d ."Ameri,cu" .que
roi contraetado pelO Club 24

Programma para o (lL.t I
de Agosto para: abl'i111antar

de Be tembro. .
.. ;e:s8�i:tileS soçiaes Il�� dias

Das 10 - 10 1/2 - Musicas- O regresso está marcado
pattiotich8. para a segunda-teira.
Dl:is lO 1/2 - 1I1!? - Pro- Nota esportivagramma COillU1E'mOratlvo, com '_ ..

o 'Concurso dos ulumnos do Consta·nos que o Amazo-

Grupo Luiz Ddfino a escola nas promoy,,:r� no d0lI!!i).go
Núr.a:wl primaria, annexa: U.fll Jcgo amIStO.5Q .c?ffi Q.)�ra

1 - Hymno d"l. Independeu- s11 ou com o V!�t,!rla . .:.. '.

eia. 8ob::.-e esta noflQla·nao nos

2 - 7 de Setembro, recitati- fOl dada certeza...
vo.· O novo Delegado Espe-
3 - Saudação á Bandeira. daI
4 '7 7 d� Setembro, recita

voo
S - Caboclo bra"Heiro, can

ção.
6 - Banije;ra" recitativo:'
7 Lingua portuguez& - de

clamação.
8 - Bimuo };aciona;.
Dn.s 11 1/2 - 12 - Hymno

i Nacional. '

'[
Palavras 8ob.l'c a data.

12-13 pelo Sr. Dr. José de Cal'
valho, d.d. Promotor Pu
bHco.Hymnos patriotieos.

.

Das 13 - 14 - P::ilavras so

bre a data, musicas ti hym
� nos patrioticos.

-------------. x - x

Na irradiação da noite, das
191í2 - 22 horas occuparão
o microfone da R. C. B. para \ Cor..1 KARL L. DIEHL E PE-talar sobre n "Dia da PI:ttria,", TER LORRE.
os 8ms. Dr. Victor Konder,
ex ministro da Viação, Dr.
Luna Freire, juiz de Direito
Dr. JI)sé da CarvalÍ1o, Dr. Ivo I bemção da firma "Distribui
de Aquino, De. Oliveira e Sil- dora de Filmes Brasileiros'
va e, outros oradores. do RlO de Janeiro, que at-

x x x tendendo ao apeIIo dos dire-
,

No dia 11 do corrente a rectores dos CJltegios desta
Radio Cultura commemoI:ará, cidade, auctorisou ao seu' A
com um ?rogramm3. especi- gente, Snr. Fl'edBrico Bugch
aI, {) primeiro anníversarío Junior, propl'ietal"Ío do CiIie
ele .sua cxistenela. ma local, a exhib:C;ão gratui
Nota mais pormenorizada e ta do programma de chitas

alusiva ao acto daremos f'm nacionaes, que será Íocali·
nosso proximo numero. dado no proximo dl::l «7 », em

homenagem ao «Dia da Pa
tria» e offerecido aos 63eo
lares,

Gest@ _ s!lmp�tni(o e
Pedem nos os Snrs. direc-

tores, t o r nem o s pu-IO\\!Y'BveB hlico os seus agradecimentos
E' digna de elogios a deli- a tão patrioti�fj acto.

'

Genebra, 5 - Na occasião
era que falava o represeutau

II
te abysslnlco os ccmponentes
da legação italiana, chefia
dos pelo Sr" l{ossj, abaado

� naram o recinto das sessões,
,

lamentando a presença c da
A byssínía no seio da Liga,
pois se tornara indigna disso.

Transferencias
eJe'construcões
..

.

,

gando o governo de Roma a

enviar tropas pal'a a Erithréa;
""::"que verificaram-se 26

cas·o .., de aggressões a periD
nagens diplomaticos italianos
depois do tratado de paz
italo-ethiape;

,

':;que elevam se . a cerca

de 115 08 e-asos de a tte-n ta
dOs> ,ã vida" e propriedúde de
subditús italianos residentes
na Abyssinia.
-que .reina eomplet,l &.nar

cpia na periphel'ia. do terri,
torío ethiope,

.

onde as leis
ceutraes são desconhecidas,
O memorandúm relata ain-

Rio, 5 -P- InstaHou se h;:;j('
no edHicio dfJ Archivo Nt:..ci·
onal a cDmmissão que vae

0lituàHr a situação <108 fune·
cÍonariDS demHtiUos pelo 00'

vern 1 \'t'ovisorio.

Segundo inrormaçQBs que
tivemos deverá ser 'll;:Jmea
do Delegado EspeCial de Po
licia deste: mun.ioi,p�(.}.,·. ;com
jUrisçliç,ã,o;. em varios,> o'u'tr;os,
o sr. Cap. ,Tl;O�,Hdo' dê MenQ,
actual delegado Espeoi/â} d:e
Rio do Sul, IndayaI, Hamo-
aia e TirnOó. � IOs fll11CciOllctrÍos clelnit..

tidos m

ALVORADA SANGRENTA

Cinema Bus ·h
Sabbado - dia 7 - á.s 81/4
Domingo - dia 8 - ás 5

e 8 1/4 horas:
o sensacional tUm
policial da UFA

Entradas do costume

filtros qu e tra
balham dia e

t\1- ; Ir' "

i'\iaO sera �fena Si Os rins não eliminam difll"ia·

P-,;-
'"

an OfO
.

le OJ� e· me�t�l Ütro e. m.�i� ue secrécç�.(l,
n,;ãF''f!� *�_�.;;;9i!� .Q Iii US;) eguu.s ue llnrsmoS,canaes <ll·
_�U3l. "'� -� _..::7 -Lo tradorcs Se tornam. obstl"u'1lw.s com

.i .... '" .

venenos. O liquido urenario se toro

afilia0 1-00, 3 - P - Acredita se na eSCRS::;O e .ao .passar provoca

i'i1�2>!4<'��
. i nos meios oIiiche" Q1W Dão uma, desng:'I.lJl'lvel sensação de ar-

..

lI"iiA&i1OllU_,,:W b€rá decrev:.do lcriado �f.-, den_C,ia. '. O" '>

Es!ará aberta a Pharma· .; "'} d" r1-" -' h:'\ ,1" I
I:sI'O. f Sl:nptoma p�.)goSO.e pOOc.

• ,.., •
,CL!n� I) ,a u;; .]J8I!üu., fi (.t:, SE'!' U começo de sorírime.nto· tjl.eb

ma ventral.
_ Setembro, para quo o COfi· comu dorêS nas.co::hs OU!lH par-

D@mIHt��O merC!;' nã;� fique paraliz:.ldu i te p�sterl{l.r ti::! cü;1:a: perda �p, U!ii

A rharm"lcia Sanitas esta- durante lL'es dias COllsocuti, illl·9flO, e ,,:t,llàl�,l, il"regu�lflJad,-:s
ra' ''',e 1"';",' . UrHUt�HlS, l�:'haça() ua� maOH,

.• pc!'
u p.autaa. vos. ou SM) os olhos, dr:res·rlJf'umatwêls.

tonteiras, perü,rbaçõei;vh;uaes, etc,
. ........ J\luitas pessoas dã,) attenção aos

À;c '_, ·Integr -r-st.., B' 'to'" seusoHo metas de intestinos, mas

..� a,0.. aII t,a ,'� a.-li negli� ,uci(l� .os
30 k�s. de t'anat;s

. J,.
- ..... d05 TlllS. Se e$tes fiCam obstrlll-

-

, ,��{1 -I
_.

.
dos por dl'!trictos venenosos, moles

.'

.' ;:,c ,<:,., SI eira .

tias grave_f> podem oeCOrrer, tues O vendaval que assolou
.• '" =..'"'!'" 'como perua. d� pb.Qsphto, de albu- FI 'd

... >{ mina, neldtes agudas, intoxicação
' on a

Vae processar o ministro Uremica, e.uculos, mal de Bright, ele. ."

. .. ' Fuça com que seus rÍLs expillam WashIngton, 5 - O formi-
Rio .5 - P - Corre nos meIOS auctoflzauos que 0. 4ia ril.lme:l te oerl?él de litro c meio davcI vendaval que assoiou Rio, 5 -p- -- Na prox.ima semana deverão chegar a

sr. Mad�iI'3S de Freit�s em nume da A ção �ntegralistíi TIra' de s�.crec';'i!!. ,Compre UE1. vidro Florida oéca siunou a morte esfa capHal ós governadores de S. Paulo, Minas, Per.
sUelra 'vae processar o Ministro da Gl..et'i'& pelos termos' �e P:i'1bs d';. h���,�r. HIl "lf'aIS de, a 700 péS:S(H�S. As noticias of nambuco e Bahia .

•
'

e •

D t _, r- ·t efl,l
, ....U a'lnos S<tO C,L.lB USdUUS com

I,\"
.

,

.

....

I' C S I' t d
.-

do aVISO di} Chefe do eparilnPIlJí "o ',xr:rCi o - rEl-' ,,11,<, 1;Jt-'t {'xi:/) l'ura. lilJ1!nf, de.,in., ilClaC";:, pOi'?ill, calcl.! aw (} I ,om excepção do sr. Armando a lCS, J os uao, em
ferencia ajH'is.ão do CeI. NJw:.(u nt!l.g:.t, ii .,;\[:1<;,' (. hct:"\i.!�' uS üus.

.

,
j lJUmer..> .de viCtíill:lS em 200.: seguida� assistir aDS festejos do Centenario Farroupilha .

Dia da
.

Patria

�: Vão ao Rio:�
E DEPOIS A PORTO ALEGRE

"�
.

_
.. �"-;.;,.;,

'. J

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Blumenau I
Receita e Despesa de 24 a 31 de Agosto

Receita Or�amentaria

1

ue

1 -r-e- Renda Tributaria
Imposto de -índustrlaa e profissões
Idem domiciliar
" de veículos e placas
'( de gado abatido

Emolumentcs
'

Taxa de expediente
Licenças diversas
Rendas diveusas

460.000
1 :747.600
1:692.5(,0
168.000
37.600
2G.oco
12�,50ü
12Õ.üoo 4:379.100

3 - Renda Eventual
Multas por infração
Idem por móra de pagamento
Cobrançada divida ativa

25.000
�62.660

1:670.300 T :057.96<;
���

6:331.060
Movimento de Fundos

Banco Nacional do Comercio e] disposição
" " " " e] ponte Indaíal

12:140_000
1:000.00/, 18:1·to.ono

&c, .•�_

nl:477.oóo
16::345.925
35:82"2]'85

Sal do anterior

Despesa Orcamentaria

,
'

1 - administração e Fiscallsação
Subsidio do do Prefeito
Pago a Germano Bedusehí doc. nr.l.39
Representação ae mesmo doc. nr. 139
-Secretario G�ral " e;

Pago a. 'I'hecdolíndo Pereira doc. nr. 139
-Contador
Pag() a Walter Puetter doc. nr. 139
"Tesoureiro

'

Pago a AlIredo Kastner doc. nr, 139
Escdturarto
Pago' a HerciliQ Wagner doc. nr. 139
.Almexaríte
'Pago a Amalde Jacintho doc. nr. 139
.;ED,carregado da Estatística e Arquivo
.Pago a. Nelson Luz doe. nr. 139
Porteiro- continuo
Pago ª Agobar Branco doc. nr. 139
.Datllogralo
.Pagu a Juracy Olinger doc. nr. 139
:AuxHiar tecníco da Seção de 0, Publicas
Pago a Paulo Garbe doc. úr, 139
'Gratificação ao Engenheiro Municipal
.Pago a Paulo Garbe doé. nr. 13)
�FiBcal Geral
,Pago a Eurico Zwíeker doc. rir. 139
Fiscal�auxiliar
',rugo a Procopíe 'I'ell=s doc. nr. 139
Díaría« e tranaoortes dos Iuncionarios
Pago a Germaio Beduscní doc. nr. 134
Materiais dê LXjJ.;!1.üt.<Le
Pago pela Tesouraria C('C. Dr. 141
.Pubhcações e telegramas

,
",

'Pago ao Dep. dos Correios e Telegrafos doc. nr. 14.0
-

3 - Instrução Publica
1\Jugue,is de. casas escolares"

.

'"

Pago a Frederico Meínícke doc. nr. 127
4 - Higiene e Assistencia Publica

s.ocorros publícos
,

Pago a E. F. S. Catarina doe. nr>132
Idem a Folha- dos pobres doc. nr.' 142

" a João.'Medei..r08-dóc,.nr. 143
'

.

7 _:_ Despesas 'Gerais
Iluminação pubJica

, '"
Pago a. Oswaldo Olmger; doc. nr, 144

.

8 - Obras Publicas
Conservação e construções
Pago a Germano Herbst floco .nr. 128 78.000
Idem a:Jarbas da Silva Mesquita doc. nr. 138 100.000
" a ';T"Grma de uperárícs estrada Garcia

doc. n.145
Cõmpra de mEl,te'riais
Pago a,José Dorachek doc. nr., 133

" ,9 � Seguros
Seguros de éperaríris
Pago a Lívoníus & Oía, doc. nr, ,129

11' - Eventuais
Despesas imprevistas",

"
' .:

Pago a Oscar Gr05s .doc. .nr. 130
Idem à João M. de SouZa doe. Dr. 131
"

a Reinoldo Síebert doc. or.-'135
'"

" a João a .. da Nobrega duO. or. 13"
," a. José Vianna doc. or. 146
l<

a Ricardo Michel doc. nr. 147

Gco.ooo
150.000

500.000

500.000

500.090

400.000

300.000

250.000

200.000

150.000

400.000

100.000

300.000

2úo.()OO 4:600.000

2.100

30.900

10.700

50.000

9.500
29.000
26.100 64.600

2oõ.ooo

618.500

20.000

26.000
108.000
30.000
59.0ãO
30.000
50.000 303.000

Dé:pÓS:tos
Jllro$ de' apoUces estaduais cf ponte lndaial
PagO:8 Paul & Cia. doc. nr. 137

"

1:000.000 1:000.000
9:042.700
26:780.285
35:822.985

Balanço de contas

Gonf!:3re
Walter',Puetle1'

Coatador
.Álfr:edo Kaestner

Tesoureiro
iler�tilô",·,}iJggner

Escl'lhtcario

"
,. Visto,

-

;

NK':i.fup�dimecto oéasional sr. Prefeito
,

,< 1'heodolindo pereira"

. Secretario

" Wodos os livros e documentostel��i'l0s ao presente õalàncete, estão, na Pre-

>'[é�mfá. ,��nicipal, á disposição de quem 08 queil'a-examinar.

T:rlnta . itnnoa de euccesso

são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tal' e erobeIlezar 08 cabr1,....
los. Extingue a caspa, 0...,
fl8 a quéda dos cahf.Ilo8,
evitando a ealvicíe, Far,
voltar' c6r naturá! os

cabaUoB branoos.
dando-lhes vigor
e mocidade. NãtJ I
contém saes de

fJro.......,...
prata e use-se

como loção.
-.

PQJe C8I'ftIa. • • •

- O-p.'·CuaAIU!UI2iir
�-1!f1 Otn".clOl'.li8.JU."

SEIOS FIR.\H:S - Pessoa
que USou um preparado ame
ricano coe- o melhor resuttu
do e com eTreito Immedíato
dl� que tem exclusívldude pu
ra fabricaçãO c venda para
O Brasil, envia pelo correio
a quem rernetter t;;�()oO em
vale postal. cheque ou 'carta
registrada com valor a Mrue,
Sarah Evens - Caixa Pos

tal, 918 - nIo.

Bissemanario de absoluta
índependencía

ELiçõeG ás quartas-feírae
(!, aos sabb&dos

Director�nte
AFFONSO BALSIN'

Sub -Gerente
RODOLFO HADTKE.

.........
'____"_'__,'

Pedaeeão e oüícíuas.
Travessa 4 de Fevereiro n- 7

Caixa Postal - 57
B UMENAU
Santa Catharma
--

-\SSIGNATUr�AS

Amo . . . • . .. 15$000
Be ne=tre . . .. 8$orO
Nrn, avulso.. $200
Nt.n. atrazado , $400

IMPORTANTE
A direcção da «Cídade de
Bíumenaus não assume res

ponsabilidade pelas aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos assíuados

ROa S3.�üle... \iIlÁa lrmga... ii

Gb�êm·se u;;"ul\i [, ÍI!

Et'Ylf4 nF ��n.r;HFW� �:j
�Í1t"nu.,. hL ,'" 'v ,_ .. , ".,�

Do PR. eh. ,.

João da Silva Silveira �
Empregado com real "Vantagem �

nos :seguintes casns � �
Rachit!smo. IRheumatismo em geral,

Corrimento dos ouvídoa, '

Inflammnções do ..tere,
Mfecções do figado,
Mmtcnaa da pelle,

(lollorrh�.,
Hli:plnIul.,
SlU'JIWJ.
Úlceras•
Escrophulu,
Darthre...
Fistulaa,
Cancros,
tiol1ba.,
Boubons,
Dôres no peito,
Carbunculos"etc.

PilE:!lRf;!OSO, '

A 1'1 TI- S YP IHL./TIC O
ANTI-!?NiH.!M"jTICO �
A U TI- ESCROPltUI..OSO �,

L1CBr.C. !'OI DímSOE 3Erm IJ!El!Ifii DR 3AIDI8 l'!lBL�,; j
5 Geandes Premtos - 5 Medaihu de Ouro �
6!WH1E [)fPiHATlVO [lO SANGUE 3,

, 1

(�rei·,,;·,'>:!:�::�-�t�§ '�;i�mnaf ii 1iJPi'#'?--;;.�..;j

o annuncio é a alma

todo o negocio

�,,',,"•

� .l.'
.

-

�:

\}�:'
;)

de

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



Catharatas - Granulações - Ulceracões
,
da-córnea

Eminente>' Creação Scientitica
ilDof!ntesdos" olhos ler com .attençãoll
E:X H A 1_ Y L u Z

I Preços baratissimos

I '

I SOCIEDADE O[
,'iM�IH&iW#'f**'?'.�LUM�U&

# tIlttiffillR

"

. P ro g r a m i11 a
,ícLos·.festejos do 75 al."":l.nive:rs�rio
I! �
II �

Ilsexta
..,eira, 6 de Setembro de 1935

I ". das 16 horas em diante, chegada dos con-
j vídados séríe á da sociedade. _

! As 201/2 h.nos salões dos A. tiradores:
1I:S1!IIIIII!!==�=�=�==_==::=I!!===�:esI=_ = =__i Recepção dos hospedes com programma va-

I :ãabbado di�af��. ás 8 1/2 h�
� Inicio das competições esportivas de Tiro

ao alvo em 50,100 e 150 mts.
A's II h. Homenagens á bandeira e aos 80-
ci-os e beuemerítos,
As 12 h. -'- Almoco, em que tomarão parte as
senharas dos socíos e convidados.
,As ·'14 h. Continuação das competições.
ABertura do Parque de diversões.

-. ás 61/2 horas Illuminação festiva do parque
Domingo dia ·S.-A'S 9 horas

.

Continuação das competições esportivas de
tiro.
As 12 horas. - Almoço, como no dia ante'

"

rior
As 14 horas - Inicio das disputas de Taças
pelas equipes das diversas sociedades.
Ag t 8 horas. - Encerramento dos concur
sos de tiro.
-As 20 1I2 h.
Grande Baile de Gala
,As 22 horas: - Entrega dos Premies e 'I'a
'ças ao vencedores.

Ao baile só terão in grasso os soclos e os hospe
mediante apresentação do convite.

A Directoria
J?s...:J:q'Ue d.e. Dive:rsõe;s
EM AílweS'Wíãlj$$jfWfi"d.?'h*• ep: •

Pharmacia Órion
Ant. BRANDES

RUA 16 DR NOV.· 63 - TELEPBONE 90
:B.:C...{O"�:e;N�''Cf'

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

Maior' sortimento
em drogas e especialidades na
cíoaaes e extrangeiras

Mediciuneruos AUopaíicos, "omeopa�icos
e Biochimicos.

Sm'1imento _Gompleto·,
de artefactos de õo:rracha,
Perfumarias, Sabonetes, arti

gos de hygiene etc.
� êlldaa A varejo e ruacado
Iwportaçãa díre cta, por isto

I Formula e MOTca Registrada segundo ás Leis em
.' . Sanidade e llfinisterio do Ramo

Neblina ..;.... Parpados '_ Mio)Jia
PROF. PHAR.MACEUTlCO TITULADO: MARTINEZ

.

.

M�D�
.

. Cóndecorado com a Oruz de Merito -Militar .por 1I1e
.rito Prottssionaee pala Governo de -?,.M. Affonso XII II

"Especifico uníeo do mundo"; que cura radicalmente as doençaS Idos olhos por muito gravese cronicas que sejam com uma prom
ptidão assombrosa evitando operações eírurgícas que com todo

io fundamento atemorizam' aos doentes. Desapparição das dores
e incommodos á sua primeira applícação. "Eminentemente eHictlz
nas ophtalmtas. graves e por excellencia n�s !1:ranulo_?Rs (granu- ,

lações purulentas e blenorrhagiea, queratttís, ulcerações da cor-. Inea, ete.). As ophthalmías ozlglnarlas de doenças venereas, CIl-

Ira-as em breve tempo. Maruvilhoso nas, infecções postopecato
rias, . Faz deeappareeer as catli sratas, destro e microbios", círatrí-
za; desenfeeta e CURA PARA SEMPRK Não maísremedios arse-

.

�
níeaes; mercuríaes nitrato de prata, azul metíleúho e outras ião j
temíveis usados em clinicas, As vistas debeis e oançadaa adqui
rem prodigiosa potencia visual! Não ha mais neblina! Sempre vis
ta muito clara! Jamais íracaesal O 98 por:1ílO dos. doentes dos
olhos curam-se antes de Iíudar .o prime:!,:: o frasco do especifico.
«EXHALYLUZ» eclypsa para sempre o tratamento por .olyrioseonte;:idos até hoje em todos os gauínetes oculistas, colyrics que

na maior parte dos casos não fazem mais que peorar o mar irri
tando o ergam tão importante. com a mucosa conjuntival, O nitra
to de prata, .causa (I verdadeiro terrér nos doentes e de muitas
cegueiras, o faz desaparecer '.'
�EXHALYLUZ» é eorupletamente íuoífensívo, e produz suasgrandes vantagens sem causar o mais pequeno íncommodo ans do

entes. Detem a myopia progressiva. Doentes dos olhos! esrejem
seguros que melhorarãa eu) brevtssímo tempo usando O potentoso
especíãco EXfIALYLUZ. (Exigir a assígnatura e maroa.no precín-to da corbeta.) ,

.

.

. .

-

.

'

'.. ..' (Testemunhos de juizes, .ííscaes, chefes Exercitas, engenheiros,.' oommercíantes, obreiros, etc" etc.) .' '.

Enviamentos á todas as partes do BRASIL e do mundo inteiro.
- FRANCO PORTES PREÇO DO l'RA'1'Al\1EN'fo. AO BRASlL com
instrucções para Sf'U USO: ] 50,000 REIS. ou dollars 8, dos E, U.
A. - PAGAMENTOS POR LET'l'RAS, CHEQUES BANCAmOS, ou

. PAPEL MOEDA DO PAIZ BAJXO CAHTA L/l,CRAlJA. E REGIS
TRÀDA No' CoRREIO DIRIGiNDO - i\S A D1R"ECÇãÓ GERAl,:
MARTNEZ: ÂP. C'. CENTRAL, 935 �1.\DRID-ESPA
NHA se Temette liiieratúra ao doentes.
OS PEDIDOS DEVERãO VIR ACQ1vlPANHADOS DO

. DEU VALOR,

I Direcção: Martnez; AP. C'. CentraI:9Z5 Madrid-Hespanha

lExhalyIuz! unico no :rr.'ürido, que rura to.Ias as doençasdos olhos, e evita Fazer operações cirurgicas. CUra
bem e pronto, jjExhaI:,'luz, unico nos arnbítos da terra!!

Martnez: AP.: O'. ;çen tral: 935 Madrid- Espanha

ATIRADORES

des

�������������P»P»�p.,p.>P»D���d

IColln"'& Neitzel t
a Rua. quinze, 28 Phone . 28 a
�

.

a

f fab"rica de Gelo �
G,"

• Deposítaríos da: S
I? , Cervejaria Catharlnense e i'R
&

.'

União Mercantil Brasileira S. A. �
,a· (Moinho de trigo) I
ti· Agentes Geraes da: i

�. Sul América Terr. Marit. e AcciJ. >'. �
d Sul América Vído �
� Companhia Nacional de Seguros �
('P»�P»P»P»-i:�d6Ç:>.>�P»��p,..P»�I:�<"<::::J<"<::::Jç:",��p.;,'-"'Ó�

Paulo
Blumeuan GatJlarlna

Entre as muitas diversões paI'a cdanças haverá:
Carussel, Montanha Russa, Casinhas de Bonecas, Bonbon
nieres, Rifas, Jngo de Argolas, Jogo de Bolas e muitas'ou·
tras.

Idem para adultos:
Jogo de Bola, Rifa, Bar á la Munich, Sanãwí�h, 5a1-

chichas, café, doces, etc.
Musicas: Quinteto Rio Grandense e Orchestra

B»'eUkopl
O Comité

�'-r "'if'�'''lf-''W'''lf''�'�0'"'''r9P'V''�
� �" �

AS""tes·Ve..dedor..s � Caixão funebre �
.

Estamo" precizllndo com urgeneia, de pe,.soas· activas e desemba- � iffaçadas. para serem nossos Agentcs-velldedores, nessa praça, pllfa �.? 'ER"iTIÇ'O· DE R EIRA
G...

a éollocação dus nossos afam:tdús prOductosde g,"lllde consumo em ô �.
1

.' P IM �-todas as clas�es suciaezs, lucrando com 2 ou 3 horaa de serviço d,ia- • � ORDEM '�,rio 2oo�o()o a 3005000 semanaes. Capital imigüvclIut" para inicio t ..� Na RTI8; 15 de Novcm-�'da Representação. Concederemos exclusÍvida«e de vendas nessa pra- bro Nr. 20 -,-_ Na casa '\)

!
ça. Para ímmediato inicio d.as vl"ndas, rogamos � tof1:ts as "pcss?as 'f de Otto Blhom �interessadas nos {iscrever, Juntando endereço e 3$000 em dmh81ro, � A t.r·at".". com <!\J:vb carta registrada, para a remessa de anlosti"s"", eatalo!J'os, ,: v :Je detalh�s dos nossos produetos. LaDorlltorlo ClareGl,Cai- if '. �

I xaPôstal 3933, São Paulo,
I � A LUBO\V -- ao
i ��,�� p_..,p.,9<""Ó�<"<::::J�<"<::::J �

�."""'...
'

!_:J.,':�

h�

Hering
'.' Santa

Tintas ,e Vernizes. Maferiaes' para

I Tintas
pinturas em gerai
elU bisnagas para' artstas

Exijam de se,u

Cn:m f'ossas o .M S

í'YPHO - FEBHL::;

OPILAQAo
o tratamento de um

cn'só de typho é mais
díspendiof:o do que o

custo �e uma instaI1a
�i1o "OMS» - DEFEN
DA POIS A SAUDE DE
SUA FAMILIA,

Evite as doenças
,nfecciosas !

'�------,------�--

I
r

reI!! pn(Íer.dil,
(l oor da IlIIVidc5
15 vila p!Jssar � ••
MaliolÔl br:s(!lr

1
I

É Indispensavel ter em casa um' tubo de

Cafiaspírína. EUa dá alivio immediaco
ás mais violentas dores, de ouvidos, de
dentes, enxaquecas, dores rheumaticas ê

dores de cabeça. Os substitutos devem
ses: systematicamenre recusados,

éAFIASPliHNA

I
I

e o remedlo de confiança
garantido pela Cruz 13ayer

WETZEL
.JOINVILLE

VELAS DE STEARINA VELINHAS PARA NATAL
SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes em Blumenau: .

c O L IN NEITZEL

RUA QUINZE� 28 PHONE. 28

....

.�
.

SABOfiETE

QUALIDADE
INSUPERAVEl

PREÇO t!\OD!CO

deseja uma bôo

pasta dentifrido e um

bom sabonete, ambos
de preço bastante mo.,

dicok não tenha mais
duvidas: peça os da
marca PU R i SANO.

•

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



M;

·raÔOf9S
Será sumptuosamente festejada esta lm

portante data social blumenauense

Revislas e pu-! Prefeitura Municipal
blicações

Revista de Hygíene e Sau
de Publica

TelegJ:amr:n..a
De Ftcríánopolís - Pálacio
Prefeito de Blumenau.
Circular n" 1072. Comuni-

co-lhe conformidade estatui
do art.3 o. disposição transí
tortas Constituição Estado e

leições municipais efetuar se
ão primeiro domingo março
1936. Saudações.

NEREU RA:vl0S
Governador

E' o melho! para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipaçôes,
resfriados. coqueluche,
bronchite c asthma,
O Xarope São João

protege e fortifica a g�
ganta, QS bronchios e os

pulmões. Milhares de
curas assombrosas I @

Tesourur'la Munlcí nal de
Blumenau, em 2 (h� Sêh'mbl'o
de 1935.

:\LP,{EDO KAESTNER.
Tesour e írc

Cervejas "P·I1 seu Nacionart·

Recebemoa pela primeira
vez a espleudída "Revista de
Hygiene e Saude Publica",
que se edita na Capital Fe
.dera! .sob a

.

competente di-
recção U() dr; EuricoHangel.
E' umà publicação mensal.
Agra-íecemos o . exemplar

que recebemos, Portaria N· 74

XAROPE
S. JOÃO

horario "Con- o cidadão Germano Be

".C.ondor • LuC_ duschí, Prefeito Munlcípal de
1 Blumenau, no U30 U8.8 suas

thansa' atribuições, cousírleraudo que
SP, raz necessaría uma eomis

- a partir de ó de Julho são de Engenheiros para. es-
de' 1935 tudareru as propostas apre-

.

Theaihro Frobsinn
._ __

x x sentadas pelos engenheiros
Por ínterruedro de seus de-. conqutetou o mercado !OCl-;}

:. ,;Semanalmente IJ "Condor - LUI- construtores Paulo Meíneeke, SEXTA FEIRA, 6 DE S'7:TEMBRO posttarlos nesta praça, srs.] pelo seu gosto saboroso e

t_nansa" PARA EUROPA: Walter Schmidt S. r\., a Ce r- convidativo.
>léchamento das malas em alumenau e E. Bruuner, para a cons- l1f:! ADI B"" b

. .

A E.0. •••••

QUARTA-FEIRA trução do canal ríbeírão Bom UraOUe !l; 1J! ,_;:flã n7il1l� -Il�áf1M'&
! �eJilb1'i� d

tlantlca, de Curi!y-
b �tamtOS certos de que em

XYX Hetilo' .

�Jl '" ri!!-lI .ii!l.""_'U a, nu ou nos CDm umi l1U- reve empo seu consumo

II) UCondor" ·�LinJ:laR�oBteirll: Des{gna os Snrs. Engenheí- \ MUSICA: I
zía de uma nova marca de I em nOSE'a cidade será consi-

a) I:'ARA O NQRTu. .1'(;)'< D1"'. 11n'1 h�'l-�(' �"r.I0Tl"L I � Quinteto Riograndense c,erveja de sua rl_lbric�ção'l de:WI!!:::lmenle augmentado,
fechamento da�illú.l.l,,!e;;t Biumenau: j. rua Celso Sai 'e' e Gil J:f�u .to I 1 rata-se da cerveja «Pílsen

I pOJS
em pureza e gosto poue

Segund,a - Ieíra (flfe Nah1) _'
'"'

.

.

l l:) :;.

',' Nacional», íabrtcada exelusi-I ser collo cac a ao lado das

lig��:�ttuitli!�:a ((iuropa): c o li i ��� Ih��tfoYi�tto,ÜÜpa��ll"�� D:t: c»: D�:... ::t?�T:ea:r:.A vainente com cevada nario-, qualidades similares de pre-
Sexta-feira até ao Rio .

comissão, estudarem as alu-j - � de E§3etemb.,..� -

. .

nal, maltada na proprfa mal-j ço
mais elevado.

-b·) -TIAR.'. ·0 SUxL":'.
.

dídas propostas, dando sobre! f �rof?rama organízado pela PrefItul'a, r�lUmClp[ll ê }n.s- tarta dessa importante cer- A' Cervejaria Atlantica e

r o, 'pe Orla Escolar cum o concurso do Colécío Sto Antôu!o vf'jaT'ia paranueuse. Embora, á firma Walter Schmidt s. A.
fechamento dasmalasem Blumenau ellas, pu.recer e suzestões

I
'

' ,�.' .

-

.: 1 �bT' '.. �, Iu '" � Grupo Escolar «LUIZ Delííno Esco a .. ormal Primaria seja um produero novo, a enviamos nossos azrade c í-
S�gunda�í'eira (Porto-Alegre)

.

que julgarem de interesse do �. '.. " », J �\ •

• ,
' ,

�

Quinta - feira (Porto-Alegre) Município. Coléglo
. Sagrada. �am.lJla, Escota Nova e demais Escolas cerveja «PUsBn Nacional» já

'

mentos pela amsbiltdade.
Sabbado até Buenos Ayres Preteítura Munícínaí ue Blu- Estadu;:llS e Munícípais.

_ _

._��._----==._����--------=......

Yapores esperados em
mcnau em 31 de Agosto de As 8 horas d.a ID9nha: Concentraçao dos escolares IT � 1f 'Th' T C t

�

h .....1.-...... "" -,_. ii 1935.
' em frentE' á PrefeI111fr:.

., _ I . 'I e ) li' a o U 1 n o f..f./
. I�ajahy G. BEOUSCHI sôa (!� �r:'��eh��aGrup.DeE,Ssfcl!:I!,�t)e a Praça Dr. Joao Peso .�" ::."

-

= .. , � ," "

.

, Preff"'ito' U U ü..
�...,� �...........__..._.._ '-"'-'�_._,._.._,-.,...._..._._,._ ._........._..._..-� .........

Cinte. Ripper - Chega dn A's 9 horas:- a) HasteamelJto da BandeIra pelo ExUlO.
Norte no dia 7 de Setembro. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca. No dia 4 do corrente mez pediu demissão de seu alto

. sahindo no meSInO dia. pará F�������' b) Hino á Bandeira. carga, o sr. Tte. Jub.:tl Coutinho, Delegado E8pecial de Po-
Rio Grande; Porto Alegl-e e f_

•.:.�.· fi! '_-jr I S tfà
.. ::'";� c) Discurso alusivo á data pelo EXillO. Sr. Dr. Olivei' licia fleste l\lunidpin, com jUI'�sdjção em Gaspar, Brusque,

Pelotas. Recebe passageiros, ;.� V U' ra e Síiva. Nova Trento e Itajtihy.
,cargas, encommendas e va t d} Hino da Iudependência. O distincto oi'Iícial da Força PublIca do Estado desde
lores. �: Bruno Hoeltgebaum avisa :S t:;) JUl'.hmento a Bandeira pelos escobres e G povo, ha varias mezes vinha I'!xercendo o seu espinhoso cargo

Gmte. Capella -:- Ghega do \: q�H: estti. expressamente pro- '.={ profeei.ncto as palavras o Exrno. Sr. Prefeito Muni ;ipal. neste IYlunicipio COll1 gramle dedicaç.f:!.ú, 'Oõfezendo timbr'ar
S ·1 d 9 �: hiblda a: entrada uo matto e .{� tI no ia

..

-

de Setembro, (: avoura de sUa proprie htde, :1 f) Hino N acionaI. seus actos por elJgiavel consideração e com a maior jus-
,.sahindo no mesmo dia para (' em Fortaleza. não se 'respon-

:�
A's 10 1/2_horas: Sessão cinematogrephic3, . no cine- tiça. A tranquiHídade reinante blil Blumenau é devida qua-

Paranaguá. Santos e Rio de F sabi:izall.do pelas consequen-: ma Busch, gentilm&nte cedido pelo seu proprietário, com I si que exclusivamente á attitude digna mantida peJo sr.

J.aTI.eiro. Recebe passageiros, â cias dus que não aUenderem: fiimes nacionah". - Tte. Jubal C<JutüdlO, que agindo sempl'e com enorme di-
�

�'.:•.
n este aviso... ::.�.

.

d ' .

t
• II' 'd dcargas; encümmendas e va- Hora eivica. na Rádio Cultura BIumenau, pelos alunos plomacia e pan eravet In eresse peta nessa 1:0 ectlvl a e,

ores. \:�:x.:;.:��cc.:;.:;��: do Grupo Escolar e Escola Normal Primaria. conseguiu desviar e transpor impecHhos de todfl espeúie,
A '6 15 horas: - Sessão cineruatograUca para os esco'" fazenuo com que em nOE�O Muuicipio, não se registras-

ri:�<"Ó�_ç::.,�<"<::1"'=:::1�<"0�����JC;f��'-"':::1'-"':::1C��4{�<"::::1 las da cidade.. sem as \<iolencias p.ondemLaveís que estão se verificando
';) COE-E,ESPO:OE�"IE::!"'; - � NOTA: Estão sendo convidadas, por uma comissão es- em outras localidades do Estado.

.

e l\ pedal, as sociedades locáis pára, com seus estandartes, E' com immenso pezar que todos os que trab'ilham
d,.: Precisa-se um, a. participarem do desl'ile. ': nesta casa, sentem a partida do prezado amigo que em �
,d ;J. A Prefeitura distrlbmrá às crianças das escolas DSU- numerosas OCCí.sÍÕes lhes prestou seu valioso auxilio. � .
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Ao sr. Tie, Jubal Coutin!:JO, que no proximo dia 8 se-

� cúm conhecimento decontabilidade.?referencia solteiro. a. Por espe03ial deferência na. "GroU FUro", de Curitiba, guil'J1 para Florianopolis, olld8 vae exercer o cargo de
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. COMPANHIA- JENSEN � será filmado o desUle. o qual mais tarde será focalizado SupplE'nte de Delegado, enviamos nosso �incero abraço lc

��_L;:::,J$L"':;:1C':::1��t<:::1Ç>..l�����$<"<::1���P>o>�p,;.1 nesta cidl-lde e nos· demai6 cinemas do Paiz. despedida e Iórmulam0s votos d.e felicidades.
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o sabão

em casa alguma!
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