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eUSSEMANARIO
EDIÇOES As QUARTAS E AOS

SABBADOS.

UM AU
XI BLumEHAU .. Sabbado 41 de Setembro õe 1935 .. 5. CATHARIHA NUMERO 99

será inevitavel
��----���----�------�---

.....

;Q·.···Guerra Prefiram para suas bicycletas o

pneu e carnara naclonaes -da marca
"Caetano Mercante, São Paulo"

Dois annos de successo!
Representante geral para o Estado
de Sia. Catharina

-- As eleicões no
j .

Paraná

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

I
CASA HERTWIG, Rua 15 de

- Novembro 127 -

BLUMENAU

111..,88 esta oração de Mus- dem para reiniciar a offen
«ílin! como u ínicí. de síva,
1111111. phase aot iva ('Ontl'}1 a Falando a cerca de 70

mil pOl'lSiJUS do balcão do
Palaoio de Veneza) depois
de regressar da revista doa
"Avanguai'diste", MUSllo-
Iini foi oa lornsamanta acla- O Paraná é assím o pri-
mado pela mu ltirlao quen- (meiro Estado da Federação
du decln rou: "De\,'�mU8 a� .que realiza as eleições mu-

va nça r!" -.
- A certo mo- ;nicipaes.

mentll () Duce brad.iu di- l�
As noticias até agora di-

. . 1:
.

!
.' �. .

vulgadas dizem que o pleito
rrgm: II'S� á multtda-: '<iA

1ST. F\�iwe{,

Ri,)a.s, Governa- decorreu normalmente.
qu-un ca berá a A hyst:i nlH?» . dor. riu Para/ui

.

- - «á nós» respondeu o . do o Estado as t'}pições pa-
.

I povo.
.

I ra o pf"e�l�chimeilto dos car- Careceu de imIO
I go

s mumcipaes, t,.f.

.�--------- . ._-- --

portancia
lfill..!i{�ceu e Senador Long o
.....�Jo..:,:.,.,,_o; __�"""",_===."...__ ""... cmt"",�__"_'çbt'Çl.......el """'''''

Curityba, 13 P. Na quin
ta-feira !'''flIízarl'n se em to.Os acontecimentos na Liga das Nações

I

movimento revol ucio
nario em Portugal

o discurso
de Lavai,
Na Liga das Nações'

Genebra, 13 - O se, Pie ..

re Lavnl Iallando hoje na

Liga das Nações pronunciou'
sensaclonal discurso, em %que
disse que "a França está' ao
lado da Liga das Nações", e

que está solidaria com a In-

tida pela Constituição dos Lishôa, 13 - Em declara glaterra,
v t rI Unid

-

á' .

A resposta da Italía é eon-·
J;,8:.1 o." me os. çoes Imprensa o Ministro .

O altu-íldo projecto de lei do Interior declarou uue o
.slderaua detlníttva.

é considerado por muitos movimento revolucíonarlo ir-
Formou, se na Liga uma

como o mator e mais impru- rompido no paíz e já comple-
frente uníca encabeçada pe

dente desario á autortdade tamente abafado careceu de
la Inglaterra e pela França,

leder111, ri:· pois da. Grande l Importancla não tendo reper-
originado pelo discurso do

Guerra. I ím dOR

prOjectos)
cussão alguma

nas.
provlden- primeiro ministro francez.

elas do interior.
.

O Presí -lente da Republica E
.

. tem recebido ínurneras con. m visita
gratulacões pelo fracasso do
movimento armado,

Marconi está em viagem
era O Brasil

pa-

Ao t Reg. de Cavai
lariaDEiXARAM AS

fUNCÇõES 17 DEPU
TADOS

Mexíco, 13 - A Assembléa
Legislativa votou a suspen-
810 de irumunidades de 17
de ;J'l lados, para que possam
ser ínterrogados em virtude
do coníllcto de hontem em

que pereceram dois constitu
intes. Estes 17 deputados se
rão substituidos ímmediata.
mente por supplentes da di
reito.

Rie, 13 - P - O Ttc. Oel,
Pallaee, chefe da missão cul
tural paraguaya, que vtsíts,
o Rio de ';aneiro, esteve hoje
no l' Reg. de Cavallaria as

sistindo ás. manobras.
Acompanharam o omeia!

paraguayo os srs. Ministros.
da Guerra e da Justiça.

Remoções de a"

gentes Ilscaes
Rio - O "Dlarlo Ottíeíal»

de 27 de agosto, publica a re

moção de varies agentes fis·
caes do interior do Estado de
ê-anta Oatharína, attendendo
a:suggestões apresentadas pe
lo sr, Inspector Fiscal Ary
de Alencastro Guimarães.
Segundo esta publicação

foi transferido da. 118. eír
eumserípção sédíada em In
dayal, para a toa. situada em

Blumenau o sr. Alberto Me
deiros Barbosa,' e o sr. Fran
cisco Pereira de Oliveira Fi
lho, da 10a. ctrcunrscrípcão
com séde em Blumenau, pa..

ra a 7a. sédíada ..
em Tijucas

Uma carta
Para ser entregue ao sr.

Manoel Marlow, recebemos
uma carta vinda de Brusque.
Pedimos pois ao destinatario
de procural-a em nossa re
da ção o mais urgente pos
sível.

ELIXIR "914"

.Vílla Hertncsa - 'I'res ho
mens e U� menino, .

toram I

mortos no cidade de Tcl.mui� I
.

de Jus. BnrrancHs, Qt1l0.10 OS I

Foliiildo de policia pu� ,CU5� I
tq('jLw::;tm Ui]] sacerd;)te Idoso I

1i?';$ram fogo coutra a muHF ��

�.

dão que tentava libertaI. o. ..
�•.

I Geoova, 13':- Embarcou

\quaes
ser:!.o capazes, segun-

...
'

'

..

'

'.
..

.' ....
.

...j._' {;. iHf
.

,:' d � í boje para o Brh�il, a bO�d? d? acredita, de parar o runc-

A.'
.'

g h.
'.

d.. J-lil Ãiil�l.enCia W!.iií do "AU!!Hstus" o lIlventol' GUl- Clo.namentu de todos os mo-

1-\ me ª uor I a 'O'S n ... i .'
. tnr.... ph.erme M,uconÍ,que vem ncom tore8.·· .

.

.... . ....
.

.

., rõU!:O ,;. �:�IO ipanlHHlo d", 'sua esposa e As experiencias de Marco·

m � I reiS �-,:.A '., AI .

IdOiS techlJ.i.COS seu� collabo. Di. !e�'d�s'pert:ll�o o maior e
. . Ui!.Ú .Jl..�e radores,

_

maIs lustlflCado mteresse uos

.

Rio, 13 -- (P) A pl'op0sito Em (]pclurações ans jnrna- circulos scietiticos, em fuce
dá mt:lho rja do mil reis os j',lr· Rio, 13 - Foi l('vHdo as lista.s nfrirmoü que prewndia. da situação politica interna·

\.:)
.

.J�I�i��
..
wl!Ícliun que est.a alta Corte �uprem;;:,.? pedi.dO de 1 estar de vo��a dentro d� seis i c:onat Hu gCf nde espectati

;;�:.. (llVlda ao g�lVeI'nO Irancez 1 IaHencta requepdo contra -u semf n 5, afim de. contlnuarj va em torno das mesmas,

·').$.;�er bt�r�.,;,;;��(io pela çom-I�: P�ulo: R:io Grande: 9 'pe-) SU_'1� �xperieJlciêis S?ieotifiCO-1 pre�lll�in,do's� .que. o gQv�r
JIl'� de 1 G iwlnoes de sl'I.ccas mdo h'lYlü sido cncl:!mmJJQ_jo, í unIa iroso Dlsse aInda que I no ItalIano utJllZana esse 10-

�:ff:,:p�ré, h�;l;:;.!m'.:[!t'} sHlJe �e pri':1.t:irsmenü:" �!) .Juiz Su".\s(:i1ti:i .':,� m{i\or saíist2çácl> Yt'oto immc?ifitamentc, se as
.

Q\1'3 'l1;Hu!iCi (lriCOmm0J1,jou �o f\PSnlIl!{ de �.lenuollça que o, llB VCllilcur o progress(1 at- demollstraço�s futur1s des-

111).)11008 de Ul08 ti0 CilI'IH33 j'_·ll!3g<Hl.
.

. lti:l�ido p!:'las SUIlS pesquisas, sem o IDr m; 'resultado SR-

llO Rio Orand\.o l � A Cf))"te 811:)1''''11'1 rg:;:'u. da '�.'11 C :nvex?:lo �:,m ::IS my!'te-; t�sf.a:tf.lfiO, apr('�oatlo por
ta pu!' cei' S:,bl,.; (; f.(;dL;'�:. L.C;:i,�::; iji.d:'H} ulil.:.ro-uurtas, as. GUllJ.H!l'lliO MarCOnI,

Seu embarque horitel11
Genova"

enl

Co n o seu uso, nota-56 em

poucos dias:
l' - O sangue limpo, de im

purezas e bem esta!' geral.
2' - Desapparecímcnto de

Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furúnculos, Coceiras, Ferídes
bravas, Bôba, etc.
3' - Desapparecímento com

pleto de RHEUMATISMO, dô
res DGS ossos e dôres de ee

beça,
4.0- Dessparectmentc das

mentrestaçõea syphílítloas e Devido o! Ul!' dl!sarranio e� nossa
de todo!il os incommodos de maehina impressora esta folha sahiu
Iu:;do syphilitico. somente hoj� ã noitll:. Aos nossos lei-
5.0 - O aIJparelho gllstro- tores c: IJssígnante� p�dimos desculpar

intestinal perfeito, pois, o lI:,t& eontrlltllllllpO que muito lamentamos.
"EUXlR 614" não ataca o es- • x •

tomago e nlio contém iodure. ..CIDADE DE SLUMENAU .. saltirá no

to. proximo SIIbblldQ com um" cdiç1io es-

E' O uuico Depurativo que peci,d coml1\emorativa de �cu 11'...n·
tem attestados dos Hospitaes, niversario. Por esse motivo e devido
de especialistas dos Olhos e ao grande iccumulo de urviço da cdj·
da Dyspepsia Syphilitica, �ão, que constará de 16.20 paginas,.

________________ não circulará n4 qU4rta-fcir",

CIDADE
DE aLUMEN�

Breiner foi preso em Curityba
Noticias de fOnte fidedigna, provenientes da Cu ..

rityba, inh'1'lllHn1 que foi prAso ali Francisco Jose Bl'si.

Q(�r; eU,ia actividade aqui tanta celeuma te�ll provocado
ultimamente.

PI'1lc-m'ê1t1do informaçõss soubemos eritl'etanto, que'
a policia de Blumeuflu està cDmplet�ment6 alhBia ao

fH�tn. Em n(1880 pl'oxirno numero darellluB melhol'l:;$

lUtUl'llWÇ033 tL bre
-

e.ste rumoroso caso,
.

t-

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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SETE('1BRO, na õorta, no po-l
mar e. no jardim --

.f.

QUALIDADE
. tNSUPERAVEl

-PREÇO MODICO

Si desejo uma bôo

pasta dentifrício e um

bom sabonete, ambos

de preço bastante mo

dico, não tenha mais

duvidas: peça 0$ da

marca P U RIS ANO.

Pharmacia Órion
Ant. BRANDES

. RUÂ 16· DE NOV. 68 . TELEPHONE 90
�·L�::El;:-1"A 'u

--�----------- -�-----------

em droga"! e especialidades na-
.

cíoaaes e extrangeíras
.

Medicamentos Allopaticos" Homeopallco-s
e Biochimicos_

Sortimentn .completo
de aI'tefact?� de horrac1í:a,
Perfumarias, Sabonetes,' arti

�fJS de llygjene. etc.
" varejo e atacado

Ii:F_portação directa, por isto'

Preços baratissimos

Os chauitos e dgarrilhos" DANNE

MÃL.....N Sã0
_.

os mais preferidos no

mercado

A' vendo em .todo' parte
...Representantes

.

.
�

tA RL O S H O E P C K E s. A.,

.i·

Heríng"
. Santa '.'Gatharlna .

para

; Siiliíte' dc):Chile e APUBOS comrletos . «Vianna};·
SEMENTES de - batatinllas - mamona � cereaes e pastos

Arseriiatos, Púlverisadin:es - ARADOS e Carpideiras
Paça grl:l.t�s:(). nose:o .ALMANACK e Folheto sobre

.... . .

Algo(j.ão
.

:�.. - \7: ::�� .

pa esplendída revista «Oor-] para sementeiras descaber I se podar pecegu-Iros, termí
reio do Campo,» que se €'dita�tas, formaç.ão dp, leíras para na-se qualquer outra.
na cidade de S. Paulo, á rua I plantações definitivas, e.aínda Euxertamse de fendas e

Libero Baríarõ, 10 � 2' andar! outros' cuidados devem ser. corôas.
sala 234, transcrevemos .as I dispensados ás hortas. E' a Ainda � a áp-reha para a

seguintes notas de grande uti I epocha da grande cultura enxertia de videiras e arvoo

lidade pará todos' que pos- 1 de tom iteíros. vagens, ubn- res Iructüeras.
suem hortas) jardins e poma- baras, melancias e muitas Neste mez florescem tam-
re�:·

.

. j outras que devem ser ínstaí- bem 03 pr-cegueiros, as amei
«NA HORTA '

IlaUilS Deste mez. xelras, pereiras, macleiras,
Neste mez :_ a actividade Finda a safra da couve- abacateiros, mangueiras. etc.

ágrtaola chega ao auge,
.

po- fll r. «NO JAHDIM
decdo ser cultívadas todas as «NO POMAR Neste mez- clantam-se as

plantas. .

.

.
. Neste mez - semeíum-se batatas de dhalías.

Plantam-se cebólas das C�- arvores Iructiteras. Continua intensa a sernen-'
narías (brancà crystal das Continuam as pódas e ain- te ira de Ilores
Canérias, [amàrella temporã da. se podem fazer enxertos Semeiam-sE' cardos e goi
das Oanarias 'e'" rosada das de cunha. Enxertam.se laran vos. Acanthos, Coreopsts,
-Oanariasj, feijô('s, milho, chi. g iras, operação que se pu- Balsamíneas, Lobelías, Petu
coréas, alfaces, batata doce de prolongar até Dezembro. nías, Rainha "p'brQ"arida, Ver
e íngleza, ahoboras, melan- I E' o rnez da floração das benas � "Zinías.

císs, meiões, Pepinos, alho, larllq:reiriili', € quando chove Fazem se enxertos e mer-

espargos, f>,tc.·
-

regularmente, I;�tá é vigoro- gulhos.
Terminam os trabalhos de sa, permittíndo uma boa tru Transplantam-se margari

revolvimento dp estrume, ctülcação. E' o rnurnento in das, primaveras, violetas, sau-
Colhem-se espargos, repo- dicado para os tratamentos dades. perpetuas, etc. -------------

lhos, etc." contra os "trtps,', insectos mi Podam-se roseiras. Esta- A bTransplantam-se as mudas nusculos que habitam dentro cam -se os crysanthemos. OS uns paes
de tomateiros. alcachofras, da" flores de larangeíra e Preparar as terras para os]
alfa?e repolhuda, aiJ?o, me- produz,em .le:sôpe nos tructos, �rammados.. , E' natural que a VO!:f� Iellci
lancll�. mostardB:i pepino, na- nos prlme1:!.'_Ds momentos de L reparar os. canteiros com boa dade dependa de vossos filhos
bOJ pimenta, quíabo, rabane- sua tormação e, com o tem terra peneirada e estrume

e deles depende quasi da Sau
te, repolho, salsa. .

po, apresentam se nos tru- maduro e velho. le: desta depende quasi ex-

.
'I'rausplantam-se as horta. etos cttrlcos já de.senv?lvi- Tratar �e, .collocar nos lu- c1�sivamente, de 11�e dardes de

..

Iiças e 08 le�umes semeados dos, como grandes cicatrlzes. gares definitivos as plantas 3 em 3mezas, um frasco da
no mez auteríor. E' tempo de acabar as plan vivazes e arbustos. afamada:
W o mez de. trabalho in- tlções de cerejeiras.

. Semei.3!I1-se plantas annu- LOMH�IOUEIRA MH'ANCOR"
tenso !las hortas. Lavras do .Cuidam-se, Df�S arvores Irn 3:1S• Arejam-se as estufas. Con Não ha egual. Uma creança
solo, Ilmpeza dos regos e tos- etiíeras, dos brutos que co- tínua-se a estacagern. de 11 mezes atacada de desin-
sas, preparação de canteiros meçam a ap�arecer.. teria perdeu 543 vermes de 3

Embora seja a epocha de qualidades testemunhado por
seis pessoas idon eas em Itspe
riú, Municlpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. Carlos J.
Neurernberg, professor. Cada

Com fossas OMS frasco é uma dose. Toma-se de
'i'Y PHO - F'EHIH�d uma vez em café com leite.

OPl L.'-\çAo Depois do efeito nao

preCiS.�;V.O tratamento de um !peta uem purgante. '

caso de typho é reais I Veade-se em 4 numeros (I, �'
..

dispendio!'o do que o
3 e 4), conIorme a edade, em

.

custo de uma installa lodos os nt!gocios. nas farma·

�ão ..OMS,. _ DEFEN- cias desta cidade e drogari-
bA POSI A 8AUDE DE as e na fnrmacia Minancora.

EUA FAMlLIA, .1 NOTA: Se quizer poupar vo�- '.�.!�
______________

1 da sllude3 v(Jsso) dinheiro com

doenç:l desLonhecida e remedios
ahabituai·vos no cor.leço dequal
quer doençÍl ao deitar, dar um

hom suador e de manhã ceGo

um purgante de lombrigueira.
Mim"ncora E' o melhor de t)·
dos q uamos existem, e de e, ei
to Tapido e suave

Muit2S diarheas infantis são
c lUsa' ias só pejos vermes e den
te::s. Depois procurai O vosso

medico.
Venrle�8e na Farmacia Mi

"ancora em Jomville, e em

todas as boas farmacias dtlsta
cidadp.

I SA�GUE�
SANGUE �ANGUE I

I "Ati."' GUE· '�·OL "

I' f �' _. I .

� g � 1
. (Formula AlIemã) t
I.'� ,e. "ia W_lIIE I i

Com D sou usa no fim I!t 21 dias nafl-u I

I

Evite as doenças
infecciosas!

.t,Q·� Levantamento geral
da::: fôrças e volta immediata

. do appetite. .,,,,' .

t 2.0 --:- Desapparécimentopor
.

l·� ,complEto das dôres de cabe
.' ça, insomnia e n�rvosifmo;.
i 3.0 - Combate· radical'. da
� deprelsão netv.o!;\a e do ém�

. í magrecimento' 'de ambos se:-

I xos:
.

4.0 - Ugrn!!Dto de peso va·
ri.�mdo (l" 1 a 3 kiIOl;l.

o C NCER �ode-se evitar PDIlIUB
ríprüduzido pala. mu,"ul.çãa do pu!aslo

em· detaMlinado .Iogar 110 organismo' ..

. O Cálcio dissolve o polmio. O Sana�l.
. nol' cantem' C,lcib 8 assini tendi evita ii
CaRclir. '.

'

.'. ..'..
.

,:
.;:. O Saagu;no! é uma' grende' dét�oberta
cientifj�a, '- Opinião do Dr. Manoel SII3-
; res de' Castro.

S
o"

4 IS

CIDADE.
DE BLUMENAU

Blssemanarlo de absoluta
.

independencia

ELlÇ-Ões ás qua rtas- feirai
I!. aos sabbados

Director: Gerente
AFFONSO BA'LSIN'

Sub -Gerente
RODOLFO RADTKf.

Pedaeção e otíícírras.
'I'rsvessa 4. de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - 57
3 Ul\1ENAU
Santa Catharína
-

-\SSIGNATURAS

Ano. . . . . .. 15$000
Se ae-tre . . .. 8$000
Nr TI. avulso . . $200
1\"\: n. atrazado . $400

IMPORTANTE

A direcção da «Gidade de
Btumenau- não assume res
ponsabilidade pelas aprecie
ções emettidas em notas ou

artigos assinados
; I'

Depositarios: -
Imposto. sobre movimento

mercial. JndustriaJ
J::r::c :r::rix:o.est:re

DE ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta
.....

cidade,' torno publicJ, para o conhecimento de todos os ··I,W
interessados que, durante o corrente mêz de Sett-.mbroem
todos os dias uteis, se aiTécada nesta COlletoiia, o tercei-
ro trimestre do imposto Sobre Movimento. Commercial e

Industria], relativo ao corrente p.�erci(:io.
OS 81'S. coritribuint�s 9-�e deixarem de satisfazer opa

gamento de suas contnbUIçoes dE:'ntro do praso acima de
terminado, poàerão fazel·o nos mêses de outubro e novem
bro com as multa!5 de 5 e 10 ·i. respetivamente.

Estão sujeitos ao pagamento do referido imposto no

corrente mês, os contribuintes que pagam importancias
superiores de 50$000 B 1.000$000.- .

Excedidos os prasos acima determin�dos, serão ex
traidaa as certidões de Divida,Ativa e remetidas á Promo.
toria Publica da Comarca, afim de ser iniciada a cobran-
ça executiva, de acordo Cüm as leis em vigor. '.

.

Coletoria de Rendas EstD.duais de Blumenau. em 11 de _. j
setembro �de 1935. .�

ELPIDlo LIMA .

-,.,
,

Escrivão t,
..

.-.

.;-;'.'

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



Rs(e�ta . Orcamentaria
'1 -'-. Renda Tributaria

IlnlJOsfo de Industrías e proüssões
·.Idim�domicmar ". ; ..

..

'

I})';' <<lB ve:culos e placas' ..
;.»

-. ; de gado abatído
· Í'» de publtcídade

"

Remoção de. Iixo
.'

Emolumentos .

'I'axe 'de expediente
LlceIl;ç�8 .

diversas
· R:mdas diversas

1:120.000
4:013.600
7;396.500
2:502.500

15.000
72.000
528.220
,129.000
704,000,

,;.,.. '2 - Renda Patrimonial
Alugtieís de propríos munícípaís

3 --'- Renda Eventual
· Multa.s por infrações

,

\ Idempor.móra de pagamento
"

,,{Cobrança da divida ativa
.

1ft l'}J�ros. de capitais ,

.

:1, ..

..

. 4 - Renda com aplicação
f. "e Renda. extraordínaría do Hospital Muníeípal

5 _: Receita comaplicação especial

35.000
475.5! o

3:103,000

_2oo·2�
especial

Amortlzações: .'

Recebido do Munícípío de Hamouía

de casas escolares
.

'.' •..... ;

...
,'

. _ _ . Deposltos , .

,,_ �ur,O,s de ápólices estaduais e] Ponte Indaial
-

.

.

t:
',

."

" Movimento de Fundos
.. BanC9� Nacional do Comercio e] díspesíção

.
-

·

Banco :Naeional do Comercio e] ponte Indaial

Despesa Orçamentarfa-
3 - Instrução, Publica

15:540.000
1:775.uoo

Saldo d o mês anterior

11 :203.000 '

Publica
�:255.000

94.000
95.000

500.000

t' Judiciais

500;000.,
2:657200.
lotAoo

.
18;000

. ,
,

..

;.

3:276.6oú...

500.000 " 500.000"
Geraís

.� .....'�........-

8 ;- Obras Publicas
Conservação e construções
Compra de materiaís

9 :_ Seguros
.Segúros de operaríos. .'
.. ' 10 - Auxílios Diversos

Subvenção ao Radio Cíub de Blumenau
· Idem a Feira Permanente de Amostras

11 - Eventuais
Despesas imprevistas

.,I�PÓ��o: domjdliar .'

. Receitá OrçalTIdntl;Lria.·
..

'

; " .
.

... , '.

. -

.. Depositas.
: júro$' de apclices .estaduais 'e] ponte Indaíal i

:

..... ,.'
.

, .' Movimento de Fundos
Banco Nacional do Comercio c/«Prarzo FiXo» 3'4:300:000

,

» k » » e] poate Indaíel 3:434.600

561.300
100.000 661.:100

16:535.300
4:538.400 21:073,700 21:ü73.70U

250;000
100.000 350.00b

37:734.600

B aI a n ç o de c o nt a s

.: .... :

Ooníére
.

Walter Puetter .

Con.tador
Visto

G. Bedusehi Eu, ,J.. Severino Gedeão

Prefeito Delüno, "mpregado publico,
Todos' os livros e documentos relativos ao pr.esente balancete,

.. estão, soffrendiJ horrivelmente de
Í'J.f'UmaliSmo a r t i c u I a r, o

Municipal, à disposição de quem os queira examinar.
qual atacou-me de uma ma-

__________�---�_._.------. �:!il'a que fiquei muítos dias

Hereiiio Wagner
.

Escríturarto

feitura

. despachados
. fríase .

profissões. Despacho: Como requer.
,

\, Protocolado sob nr. 4_07 .:_ Carlos Nienow, pedindo licença para construir uma Protocolado sob nr, 428 - Oscar Handtke, pedindo baixa do imposto de veículos
casa' de madeira. Despache; Como requer.

.

.. ..••..
.

'.
'

e placas (bicicleta) Despacho: Como requer.
,
·Protocolado sob. nr. 4P -:-:- John L. Freshel, pedindo relevação de multa PQr Infra- Protocolado sob nr. 430 ___; Alfredo Heríng, pedindo baixa do imposto de veleulos

. ção. Despacho: Bedusa-se para 25$000, conforme .parecer da Inspetoria de Veiculos. .

(carroça). Despacho: Como requer.
,

.... Protecoládo sob nr. 414 - Augusto Laup pedindo uma 2a. via de carta:para; chaufeur Protocolado sob nr. 431 - Paulo Hoemke, pedindo licen ça para construir uma casa

.em virtude de haver perdíd« ala. Despacho: Como, requer. .',..
.

de'madeira de acordo com as plantas juntas. Despacho: Como requer.
Y Protocolado sob nr. 415 .� Vitor Kanitz,;pedindo' para edificar uma casa -eouíorme

".

Protocolado sob 'nr. 436 - Walter Schmidt S. A., pedindo para c[ln�trllir um arma-

";:�;;;'p�aritas anexas. Despacho: Como re�uer.'::;,,,:,, ';}jji��.. ,....
'

zem de madeíra, provisoriamente. Despacho: Como requer.
,.:"';:_;j:.;::: Protocolado sob nr. 424 ___; Erwm Sselbach," pedmdo Iícença para construir' uma - Protocolado sob nr. 437 ---" Arlínde Soutínho, pedindo para tnstalar uma garapária
':.�:c:itiS8: .de morada. Despacho: Cerno requer, obedecendo a observação da Seção de O. P. de acordo com as plantas juntas. Despacho: Como requer.

, /'�?)::/J?rotocoI3do sob Dr. 425 - Gottlíeb Gel'nhardt; pedindo para oonstruír uma casa Prciocolado sob nr. 438 - Ricardo Koball, pedindo FCf:'nçn para construtr �ma'
:: .par.)Í::jnstalar- urna oficlha fma:::'cenaria). Despacho; C,!mo requer.

.' .';
.

cas�, de' madelra, em terreno de sua propriedade. Despacno: Como requer.
'

;>
,

.• Protocolado sob nr. 426 -- Vva. Ana Blank, pedmdo para construir uma' varanda- Protocolado .sob nr. 349' - Alcides Garcia, pedindo para construir duas (2) casas
<tno'prolongamento de sua casa. Despacho: Como reqli�r. de madeira, contorme as plantas. Despacho: Como requer, obedecendo o alinhamento
"t�,,\::; ,'Protocolado sob nrr 427 - Germano Wagner, pedindo baixa do imposto de- índus- (ladO pela Heção de Obras Publicas.

Requerimentos.. ..
.

�,

•

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



Le rayon de Ia morto . . Dnl' Todesstrahl. .. The stro
k� of the death ill ... raggio del.la morte. .. EI raio de la
muerte. .. Em todos os idiomas do mundo revoluteía ago
ra :1 obsessão mortífera de um poder destruidor phantas
tíco que avança contra a realidade. Berlim, Paris, Roma,
Londres, Nova York, todas as grandes capitaes annunciam
díariamante a marcha das investigações que technicos di..
abolicos realísam para encontrar a força mysteriosa... E
a obsessão vae se materialisando numa terrível perspe
ctiva de morte tremenda... de hecatombe... da destrui
ção... E o phantasma da guerra vae se fazendo cada vez.

mais pavoroso.
Dualkowskí. a estranha personagem que affirma se.

bel' fabricar ouro acaba de realizar uma arrepiaute expe
ríencía com o seu raio da morte. Posta em du vida a ca

pacidade de seu apparelho, Dunikowski eollocou-o numa,

��-_Sffí."'�t"':::::::::'M-I-:;-;���..-:;� ..<;7·"..-::-..··:·� das [anellas de sua casa, e do outro lado da rua, cerca

!,.. Dr. Oliveira e Silva ! I ��= Doutor Pira:gibe Araujo �:!. de 30 metros distante fez collocar um pouco de polvora,
! 'li � � Depois de longos trabalhos preparativos éI. "objectt-
� Advogado ! I �� Doenças 'do Coração, Pulmões, f: va" do apparelho e o alvo estavam em llnba recta. DU7l[-
ff � 'h Figado, Esto mago, Rins, In- f: kowsbi fez íunvcíonar um minuto seu apparelho e, ímme-

I Alameda Rio Branco, Jtl ""': testinos e Nervosas,

�:
diatamente, a polvora alli :collocada explodiu Inexpliea-

.

"li! Blumenau = �: Partos, molestia� de Benho- : velmente.
<3:' � {. ras e Crianças. : O inventor desse tremendo raio mortífero, propoz en-

:::::::�:;;.�:::: �� RUA 15 DE NOVEMBRO f1 saíar então sua efficacia na pessoa de um dos círcumstan
t..·· t �: rr 114 f: tes.· Foi um momento em que foi possível acreditar-se

; Dr. Arão Rebello ! b����.::.:.:.:.:.:i existir sinceridade e temor na pcsslbíltdade e realidade
Ii>' do referido invento. Um dos presentes, porem, se dispoz:li' - Advog"'do - S

:{ a servir de cobaia.

r
:;. Escntporio: T.ravessa 4- ! �:.:.' Dr" med

.

H' P :{ Tomando o lugar do alvo, cruzou os braças e espe-
� .. � ';. .• · ape:� rou calmamente. Duníkowskl fez runccíoner o seu appare-l � ..

de Fevereiro n. 8 S!� Clíuíca geral e B IlhO uma Ira cção infinitamente pequena de minutos, neste

,��.�::-:;-::".:� �: Especialista para múles- =l meSlll0. instanté, o alvb hum�no, recebeu um treme-:1úQ
...........................................-.�..._...,__......._... �: � .

choqu�, sem siquer ter pereebido a luz do raio. Graças 81.

t·,:······
.. ······· .. ········· .. ·· ..

············:·i�:
tias de garganta, nariz, : duas pe&soas que o sustiveram poude se manter em p.é, ..•

;.; Salvio . Cunha .'� {.�
ouvidos e olhos : ficando porem. cerca de ciDco minutols completl!..rnente.

Blumenau � Rua Piauhy
.

aturdiuo. Duuiküwski arruma ca! he'goricamente que o qu.e·.��. Advogado ?� � lhe faz falta é um novo apparelho com uma OOFrente.
f� INiJAYAL l}' mais rortE', para POdé.!' produzir nos lue;ares onde se ajpn•

�".".".'��:':':';� ..••�
•

� tdID os raios uma fa 'ca capaz de perfurar o tS0fo de um
�.........,..... ..._...._ r � _�--� ;;.Hf � tank. incendiar ° tanque dé gazolina de um avião,. f-uudi?E' auti·hygitmice andar com ·.1fDi:·ANTÔNÍO··B�:S·rosDEí:.: I ,Erich KarmaI}1l S um encouracado ou fulminar um ser vivo. Iss", tudo, com,

dinheiro no bolso, pois que ® ::.l� ARA Iu1JO tf.::. t�
....:.

Dentista t a mesma '.'elocidade da luz. As experiel'cias em q.u6slãn
.' I fOI'am feitas em presençs de tp.stemunbas in!Suspei�as f,>p

eU€' pode ser transrüissor de..: ADVOGADO :
I '.

Rua 15:ae NClJembro: �.tudo, nos leva a crer. ,que d.c mro em brove l�SSU forç-&
molestias.

• t - Telefone nT. 203 .1 tremr.nda .s�rá urna tru; ..e realIdad.:.

�:T:::,�:��:�:�ft��,:jl·��V'---�d_,_sSi &J
������0.'.:�

.

e n e-se· _pi
morges rw
Groes·

I C O ��JÃJQu�.qn�.! I f'tt. INtJ�:! lO

I�ffi®3õEf< ffi�mffi5W}?$jffiffiffi�;'ff�ffi�ffi�.�
. '11 Auto-Via,io �taiahY lI.!'!ta. JfI f � ITAJAHY:- nua La�ro t��I�:�:.�-eTeI�PhOne n. '28

' . �
. � I cS.b BLUMENAU:

..
- Travessa 4.de Fevereiro, "RaieI S1ro�eb. Tele- Yl

'-------------, Q)5:l '.
_ phone nr. 212 E8

!fi' FLORIANOPOLl�:- Praça '1;) de Novembro nr. 26 • Telepllone '�..• nr.1636
_

-�,:B . Serviço de trilnsporte .

ce p�ssageiros e c:arga er:t e os munic:ip.:os de 2fB.
� .

" .

ITAJAHY - BLUMENAU - FLORIAI�O?OUS .' '. C(;J
.•, Ql3- . -

.. o Sahidas:" . ç;ro;

�. De Itajahy para Florianopolis De Florianopoli5 pa- r�
,� Segunda-feira, quarta feira e sexta-feita J :/1 I!flJi! Il.y t"rI
.,:!.J

< ás 8,30 h. Terça-feóra _qulM�a;f"lrd," 'SilO· c!:D
.Ay _

' -. I
bado as 8, ..0 horas VCY

fZa' De Itajaby para BIllmenàu De Blll:1h"!Wn para &B.

'S?fj' Serviço diario, ás 8 hOras • }til j'i,lry: . 83
$3 ã Serviço diario, as 13,30 hor.-:5 a?3
&-l A Empreza dispõe de omnibus para serviços extraorc.!inarios cQ}Q}:J: PREÇOS MODICOS "'<:>l
W

,

,'.

'(!.'-ill _. ,ry;j
ffiffi?E'§q2&tJqffqgq§q��!ffi���'1f,qq*§1�gq'��j)-3

Edital de �abi'itaçãD �e herdeiros Empresa Auio Viação Catharinens8 ltda.
o Doutor Joã� de ,'Lu�a' Freire, Juiz de Direito da co

marca de B1tlÚlemH�, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc.

Faço sábet ails. que o presente edital virem, ou dele no'

licia tiverem, que por este Juizo foram arrecadados) arrojados
e postos em administração os bens deixados por Dr. johann
Koehôl], que era natural da Áustria e que faleceu sem herdei-
ros presentes ou notoriamente conhecidos, pelo que convida
aos herdeiros successores do dito finado a virem habilitar-e

, no praso de noventa dias (90), a contar da data deste, e ro,
querer o que for a bem de seu direito, na primeira audiencar
que se fizér, depois de decorrido o dito prazo, Outrosim façis
saber que as audieneíás deste Juizo têm logar aos sabbadosí
ás dez horas, na. sala do Pa ;o da Oamara Municipal desta cio
dade, ou no dia anterior se aquelle cahír em feriado. E para'
qu� chegue á notocía de todos, se passou o presente, que será
aííixado no logar de costume, e outros de igual teor, para s<::'
rem publicados pela

.

irnpre-isa local e no crgao official do
Estado, por tres vezes de mez amez, tudo na conformidade Blumenau .- Sta Catharinado art. 1.475 do Codigo Judiciar-o do Estado. Dado e- passado �. "'

..

.

•

nesta cidade de Blurnenau, aos treze dias do mez de julho do Jmil novecentos e trinta e cinco. Eu, Teresa Laezinsky, Aj'..ldan-�T d· dte, substituta legal,' que o escrevi á machina, e eu, Tereza La-] nICa orczynski, Ajudante, substituta legal, o subscrevi. Blumenau, em � - '.
J3 de julho de )935. (assinado) João de Lu la Freire. Estava

...

COloc�d.a e .devÍ9amente .inu. ti.lizad.a: �ma esta;npilha estadual' Proflssíona 1de dOIS mil reIS e outra de educação e saúrle de duzentos. . .

.reis.. Está conforme o original. .

.

.

Blumenau, em 13 de julho de 1935.
A Ajudante, substituta: legal; TERESA LAOZYNSKI

Cargas, passageíos e Encommendas
Serviço diario entre

FlorianopoliS -. ·Itajahy • Blumenau
e duas vezes por semana entre Fpolis e Tubarão

--Jar.gua • JOlnville
Esta empresa que dispõe de conrortaoeís autos·omni
bus, e pode otrerecer aos srs. passageiros pleno

conforto e seçurança.

Propriei:'tlrios:
João Hahn, Adolpbo Hass, Theodoro Darius e

Ricardo Jensen.

_(I) $!
� Al1figuidade:s 'r! ...- ...SE::T� :tMl':ODEENO
- "t:Tsae um talã:::> c::..e -: h.e-
_ ... q,ue d.o

I Banco deCredito Popu·
lar e ��gricola de Bel-

.

la' .A_lliança

séus
.

salariJs, os

se)ls -vencimentos, as ren

das de suas colheitas, que as

vereis augmentad.Bs semestral-'

lllt:'nte de vantajósos juros.

r;;;
..
·
..

;;:i;�.7���··:1{ Um terreno de 76�: . '.'
. . .. '

..) "Uuado no ribeirãoí: ADVOGADO . �<.�: . .

;{ mueler [antigo), com uma

� r Causas civeis, comnierciaes 'l casa de madeira. Fica perto

R· J fi I �.(�) .� e cl'iinillnes Zl da}fabrica de modo que os

10 uO �U ��; Rua Minas Gei'aes .�� ��a��:l�:gi��e:nre�d�� t�;rapaé
li} :�.��:==��::: ::�.tip' eertPof.oductiva, tendo ca-

.�� S· � .) ('u

�� 'l! Dr. Aifr8� HOB,SS ,.:' ..
Tudo isso pude ser obser·

: é do facilmente. O preço é
� MéDico do Rospitai St<l: lzabl'l ii. de 2:500$000.

O P E R ;1(-0 [!, � �! Tratar com

S Cl' G cR, He1·m.ann Hinkeldey· Garma
!

ll/lCa , ra{ í'
..------ .Jlo..9fl_� -·--AI .

I
I

cura das

Sezões
Infallivel ehl poucos
dias somente com

as afamadas

TrInta .•nno. de mooe5lo
• ó Ínêlliúr reclamé para

. preferu· JUVENTUDE
ALEXANúRE para tra·
tal' e embell8Su QI CII.�

.!7���ed�:'
evitRndó ... OiIlviei8.

-

Fu
voltar' C6r nàturâl 08

.,

·t:abaUos, bràc$lI,
. dand�lli�: :vigqJ'
.e mocida.dt);'·'Nf.o

. C9ntém silea de'k'-'�"d
prata e uaa-ae

.

�.,_,..i!!!oI •.

'

como 1(W� ':":1
----<" �

,,�l=' A \'; ....ALlSAÇÃO CIENTIFIG'
MQDERf\í, DAS CELULAS CAPll""
RES. F�,RÇAf\jDO A SUA RADIOATt
ClDl,DI. r\lUM<\ JUVENTUDE PERM4.
I NE1'-JTE: REML.,)IO,. LOÇÃO, fl.,LIMEN
IVO. 'IONICO 8!OLOGICO. t�rílCETl
e TO, M1CR081C D\. CONTR;� C!-\fPt
t E AFECÇÕES DO COURO "::;P,BcL
t LUDO. PARA lOJAS AS IDADES

. "VEf\JDE-SE Nft.S BOAS DROG_. F,c\RM,

JDESTA CIDADE A 10$000. A FARM
.

� MIl\rANCORA, J01NVILLF REI.P.':TE 6

eNFRAQUf.CEU�5i! ';' �
;"In�a HUM te��. tM';·· Ít;i!:il Icost.. .. IM peno? f
Us. o ��.r�at:l tomoo j

.VINHO CREOSÔTAna i

. ';;;{íÜml
. f"jKtpOG IIIR

"'1'� �,IIIt��.•..

'l4l1lY1Í1"càR'Mc
T'iI'iie'O &Uef1!1NIh

����. ��l�'( !

•

o homem que s.e deixou
atravessar pelo «raro

da morte»
As extranhas experiencias de Dunikowsky -_ um
"valiente" mal succedido .. A perspectiva tremen

da das guerras futuras

(Serviço especial da U. J. B. para «Cidade de Blumenau»

15' •

··c-iA·f
.JOINVilLLE !.

VELAS DE STEARINA VELHfHAS :FftRA NATAL
SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

ARTIGOS DE M. QUA1JDADE,

Representantes 6'm Bhunen.:::u.::

NEITlEL

PROftE" 28

� &"'-1
'- '

\�.: "\

,

('I'�""'."'....
:... :'i:JI

(,. \ . J
ii�' .

f'
.

t
_'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,G�tha:����� ��r��!�iõ��- - Ulceracões

.

.

Emiuente CreaçãO
'-

Scientitica
-

jil)o,eutes dos olhos ler com attenção!!
EXH A L·YLU·Z-
Formula' e Mm'ca Registrada. segundo'ás Leis em

.

- Sanidade e jJJirtistérió do Ramo'
.

-. Neblina - Parpados .

__

.

Miopia.
PJ:lOF. PHARMACEUTICO TITULADO: MARTINEZ

.

.._ MENDEZ
Condecorado com a Orue de Merito Militar por Jfe
ruo � Prottesionaes polo Governo de S.M. Affonso XII
"Especíãao uníeo do mundo"; -que cura radicalmente as doenças

d�s :ollios por muito graves e cronicas que selam com uma prom
tídãe assombrosa evítando

.

operações círurgíoas que com todo
o :fundamento �temoríz�m aos doentes. Desapparíção das dores
e lnclJmmod�s ::- sua prímeíra applícação. _

Eminentemente efficcí.z
na� QphtalmI8,S",graves e por excellencla nas -granulosas (granu
Iaeõés purulentas e bleúorrhagíea, queratítís, ulcerações da cór
nea, ete.).

_

As ophthalmías originarias de doenças _
venereas.: cu

r�·as em:hreve tempo. Maravilhoso nas infecçÕ.es postopecato
rias. '. Faz desappareóer as catharatas, destroe mícrobíos, clratrí
z:;. desenfecta .e CU�A PARA SEMPRE. Não mais remedios arse

lllc3;es'.Illercunaes nítrato de prata, azul metiIénho e outras. tão
_
temrvels'l!'s!idos em clínicas. As vistas debeís e cançadas �dqui-

.

�
rem PfodlglOsa poten.cia visual! Não han.aís neblina! Sempre vis �

_

"' ta muíto clara! Jamais .íracassal O 98 por_iDO dos doentes dos
oíhosteurâm-se antes de findar 'o prime.::! ° frasco dó especifico.

I «nbE�dALYLtl!Z» �clypsa para sempre ° tratamento por (,olyrioB
co e;':1 os a e hOl!'l em todos os gabinetes oculistas, celyríos que
na maior parte dos casos não fazem mais que. peorar o mal. irri
tando o ergam tão importante com a mucosa conjuntíval, O nitra
to de -prata, causa o verdadeiro terror nos doentes' e de muitas
?egueIras, o faz desaparecer

.

<EXHALYLUZ» écompletamente inoffensivo, e. produz suasgrandes vantagens sem ca.usar o mais pequeno incommodo aos do�
entes. Detem a myopra progressiva, Doentes dos olhos! escejern
seguros que melhorarãa em brevísslmo tempo usando, o potentoso �

especlIIço' EX:HALYLUZ. (Exigir a asslgnamra e marca no precín- I.

to da corbeta.) ", .

.'. J ,;' (Testell:lUnhos de tuizes, fiscaes, chefes t:xercitos, engenheiros,
· ·,,·cCtJ;llm�rClantes, obreíros, ete., ete.) �

Enl'Iamentos á. todas as partes do BRASIL e do mundo inteiro

II7 FRAN<I0 PORTES PHEÇO DO l'RATAMcNTO AO HRASIL
. CO�

I.'mstrucçoes.para SPU USO: 150.000 REiS. ou dollars 8, dos E. U.
A. � PAGAME;:iITOS POR LETTRA&, CHEQUES BANCARIaS, ou

PAPEIf MOEDA DO PAIZ BAIXO CAliTA LACRAvA E REGIS
TRA[)A . No CoRREto DIRiGiNDO - AS A DIRECÇãO GERAL:
MARTNEZ: '. AP. C'. CENTRAL, 9i.15 �L\DRID·ESPA
NHA se +emette iitteratura ao doentes.
OS PELUDOS DEVERãO VIR ACOMPANHADOS DO

SEU VALOR

É indispensável ter em casa l!ffi tubo de

Cafiaspirina, Elia dá alivio immediaró
ás mais violentas dores, de ouvidos, de
dentes, .

en.xaquecas, dores rheumaticas e

dores de cabeça. Os substitutos devem
ser systematicamente 'recusados,

é o remedia de cOt/fiança
garantido pela Cruz Bayer

í

Direcção: Martnez: AP. C'. Central: 935 Madrid-Hespanha

!ExhaIyluz! unleo DO m undo, que cura toJas as doenças
dos olhes, e evita Fazer operações cirurgicas. Cura
bem-e pronto. jjExhalyluz, uníco nos ambitos da terra!!

·PARA .... O'.
,. �1IS�EU� OEPU:",

ANCiUE

C'. Central: 835 Madrid- Espanha

fsçripturação' Mercantil
(Pelo processo mÍxte syntheúÍCo) Os rÍns merecem tan

ta attenção como O�

intestinos
Appa:receu a nova edição, definitiva, melllOrada e com

nlil"teria nova, do afamado' :\1ETHODO RATICO DRES
:ÇRIPTTJRAQÃO MERCANTIL, system'l mixto, synthicom
(dEferente dos outros),. em sete magniIicos volumes· con-

�ensados, pelo prof. 'ravares da Silveira, director da Es- O inü'stino humano mede ape
-cola d,e OJmmercl.o de Santa Rita. do Sapucahv, escripto nas 8 metros de cumprimento;
teôpecmlmellte p:tra ensinar aos commerciantes brasileiro n0S rins ha 10.000 000 de caoaes

Horçadosagora a ter escri,ta bem leita, deant.J das no- l]n� inflldrados, St' l'stenderiam

i.vas lds fiscaes), e p.'lrâ formar facilmente Guarda-livros por 30 kms. E', portanto� tÃo

IB.•
l'i

..

ta

...
8

...•..... Oh.
ra im?ort�n�issim.a, c. ;JUSide.

rad

..

a

...d.e. u. tiU.d.ad.e pu importllnte manter Il rfgularida
liCa, peta SUit slmpltcldddf_3 e clal'eZ3.. Edtta,la sob osaU6� de do., funccionamento dos ring

icio� ,dos. Estados de S. Paulo, Minas e' Rio, garantida qUilnt1) a do!' ínt.stillOS.

pel,\) Governo Felera!, apPI"OVadl pelo Thesouro,' elogiada Os rins trabalham ÍuceS8ante-
N h

•

"e
,elas Ciut.:.t'Ídáq.es, pr�mja�ia com Dipl'}ma de H'lnl'a e Me. menti! para expellir do organis- OVO .orano OU-
dain'l -de. Prata ina, Ex:�osiçãú do Geate!lario. São modelos mo os ar.ido� e detritos venenosos do" e "Condor· Luf-

· t:til::.o���mu���1fc:çõ:�c�i:;: d��en���o�ia�:ofvn�r. �:d� sX���ii�l�S :aos s;����:� sadias PX thansa"
Aprea:le rapidam�ote 133m profess)r. MethoJo econonúco e peltóm diariamente cer\:a d� litro

a partir de 6 de Julho
facHimo. Unico que serve a quem quer escripta .LEGA:L E e meio de secreção composta de

de 1935
SIMPLES. Exige só tres livros: Borrad!)[', Diario e Contas agua, nréil, acIdo mico, materias x x

Corrente,s. For elle qU;llquer farásua escripta, :difpensan- uot"tlut's e dl;trir'tos organicus Sem�nftlmente Ii "Conâor ;:_ Luf-.
do ;Gmi{·Ja-Hvro8. BJ.stl. seguir os modelos. Os proprios Quando a nrin.a 8'3torna es!'assa, thanf.Hi" PARA BUR'JPA:

G.ual'da .. livros antigH já prererem, c"Om louvores. cst€' sys-
é sigultl de que os tubos filtr.,- fechameuto dás mala� em Blumenau

t 1· d 'd d I flores dos riul'l estão obstruirlns QUARTA-FEIRA

im.a.'
ao

.. "'_.'.c <t.'3S.1CO .

as Plr.t.l.. a.s.·. Ob.
ra,1.us, p.Ol'qua emPJ'eg.

an� ....

xvx

{} meS!IW tempo o profissional pode fazer DEZ escrip por \'(:menos. Isso é perigoso f'
11) "Condl)r" --Linha CosteIra:,

avulsas, em vez de U\1A sO. Trabalhar menos e ga�
constitue o principio' de dttr li a) PABA O NORTE:

lr muito Ill:lis! Pe,lifÍos 6Ó. á Empreza Editora ,,0Indus- lombare'!, ciatica, lumbago, ln- fechamento dasrnalallem Blumenau: u

1r1a1,,; $�nt'l Rita dó Sapuca,hy, Sul de Minas. Preço: 25$000 chaçã,o nas Ulãos, sob .o� olhos t .Segunda - feira. (t.té Nl!t�l)
pelo corrdo, sob registo, ill''lis 3$000: (I{emette-se para tond

noe rés, dores rheuroatlCas, ton- Quart:l" leil'a, ( ..

�!'a�ja� Não tem l'even Ie,lol'es ou iatermediarios em par-
tBiras, perturbações visuaes e ,lign,;ão �ufthansa (E�ropa).

��lguin3.. O grande desco·ltQ q1l J se daria a revendedo- cans!\ç�. .

iSexta-l'entl até ��'XRIO
,.l��s já. se reduziu no preço pll·a. eCd.nomia (lo rreguez. Pe- O� rlJJS mere' em cm�aa.osa :"�:I b� PARA O SUL:

.

I

iilàm .du·�ectam'3:tte). l\Ll.udar o dmrH�lr,:i .reO'[st':d,} ou em tenção e, tlinto c�mo O,I'! mte:,;ll Fec.lilmefl:t� dasmalas em Blumenau
.-.

1'. .' 't·· '1 C .

'.
. 'd" 'N-

" to'd . nos rl�rem ser ]tropos' de vez em feci n Ia-feIra (pnrto Alegre)
ythe p�s a. hega seguro e rapl .t1• ao qUclren o comprar � I l' p. l' .. d

.

f'l' _
QUI, Li - feira (porto-h.lcgre)

Já, �red�r, ao ID3'lOS um. album.:1e attestauos e pa1'ecerE's quau{ o
•. ��� lmp�l, efll� ,im

leomPi.ub...a.pvos, cn:n

..
·

Informações completas, o
.

qual é re ... '\ _'Ir e

...8.
(tn

....
�r .os IlD.S.' pre.fil.am �s

rodtido' gratis. Não se arrependerá. .. P!1uJ�8 de li �ster. Cl'}O uso. n�o
': constItue malS uma expenellcHl .Fo r'm -I d·· ·a··.·.··v···e I !'. .

e sim uma certeza de bOJ;ls re- .
.

tQiP'!f)ma de Guardá ... livros 'Ult·::�s FIRMES � P...o.
,.. . A ,dita Escola de Commercio confere diploma do (1uar- que usou um preparado ame-

�a HVf')S, á;j pessoas de ambos os. sexos que aprendereUl ricano com ° melhOr resulta-
I"lr esiti.(�l\ld�od{»j. Os que tivere.m exel'óencro u. prntissão do e '.COIl} eIfeito immediato

�t1-t: Gua't;d':1.-1fvros sem ser formados, poderão rapidamente d'2 que tem exclusividadepa-
• (j.�;tl?·. r O. s'�u diplom.a, garantindo.s.. e.u futuro.. G. {.and!J.....van-

Ta Jabricação e. ve'1da para �. Será proporeionlidada
..

. o Brllsil, envÍlt. pelo correio �

�t!.�
:.,

.•..,.-.e.....•..
m

,

E

..

'

..'.' x. ""'"
mes por

.c. o. rr. e.spo.ndeti.c. i.a. l'\1Uit.o.",... ..J...•.
á

.•..

-

s

..•.
e

....•...
f

O'T._.
O

..

la

...•.�....
a quem remetter.1ú$t:l(�O em t quem enviar enveHope seI

il,ill �19 Bj'asil inteiro, sem sahir de stm.s Ca�;Ú3,_e estão- 'valc post;�L ,-,heque 0\1 carta 11:;1<.10, com seu end.ereço. Uma
xercenJio a P['orissão LEGALMENI'K Q'lC'I'E'nló lniol'ma- j

re;.dstl'ada eom valo,. a Mme. iverdadeifa .mal'avilhiL Pedir·
Õ'SS b

..

1 'r I 'á. t I SarnhEvéns - CtüxaPos- �j, «GRUTA. DA. FORTUNl\",
..

'-'
.

{) re �lIp ..c;m,l! escreva ,i �8C') a, ou ffi2SfllO .... es ai. tal, 918 - Rio; • 1 -I 7'1

..
t.Jrez."."1.. : r�.. '.'.ll..• <1.�ue;}j'). 5$000 {'iH '�(l' :'1. [l'l ",!

...

H

..
·

T'e� �")n
..
,p

..ÜL.
. ....

;
,""--:-__ �,EJsirnda Ma.recha \ Range ,OI 1 I t

:iO.l'A:-.--:Ao faztr o seu pedi Lu :';_;fira S� lL ,:::;Cê VJl'lwl, .. LMêl.dm'eirl1 . ....-'- Ri<.. de JaneIro .

.

"1".,: .

'-

, __
o �\

"'

Uma fortuna
gratis

I

Coletoria de Rendas Estadu

ais de :Blúmeriau"
�

'Imposto de ind,istria p rºfissões
e!!@!!!Ir

II Semestre
De ordem do sr, Coleletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno publico, para o êonhecimento de todos os m

teressados '1118, durante o corrente mês de �gQst.o, em to

dos os dias uteis, se arrecada nesta ColetorIa' de R�ndas
Estaduais o seeundo semestre do imposto de jnnustrias e

Profissões relativ{) ao corrente exercicio.
.

,. n ...

Os srs. contrfbuíntes que (}eixãrem de. s�tisÍase� o

pagamento de. suas contribuições. dentro do prazo .aCIma
determinado:," poderão razel-o' nos mêses de setembro e o�
tubro com as muJ'ias reg�llamehtaresi�ctt fi e 'l(J 'l:,� respetí-
vamente.

..

- -'

.
.

- ..

Fxcedidos estes prasos, serão extrahídas as. certidões
de Divida Ativa e remetidas á P-r.i)IUO�orla ..Publica da Co

marca, afim de ser iniciada à. cobrança'executiva, de a·

cordo com as leis em vigor..
'

..

--

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 6 de a-

gosto de 1935.
. .,

ELPIDIO'LIMA
Eserívão

Coletoria das' D.endas 'Es-
taduais de Blumenau

---,

Impostos em atraso
O Govêrno do Estado acaba de decretar o pagamen-.

to dos impostos em atraso de Iórma fi que os contribuin-
te-s tenham fi maior facilidade em solve-los.

.

Em cinco prestações mensais, iguais, sem multa, ou
eru seis prestações, para as dividas ajuizadas, estas acres

cidas das custns vencidas, é uma otíma ooasíão para os

contribuintes em atraso saldarem os seus débitos para com

(J Estado.
Aconselho-o, pois, ao pagamento da primeira presta

ção dos béUS impostos, até 30 de agosto prox�mo, pr_azo
em qt'ie se iniciará, inapelavelmente, a cobrança e_x�eutIva.

Procure esta coletoria para lhe serem míuístradas
todas as informações.

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

Coletor

<l�p.;.ç:>.;IC'ÓC'Ó_ç:,.;,<"":::1__ç:,.;,_ç:,.;,JrS1�t"<:::1_ç:,.;,_p..>_c::::.;�_ç:,.;,_ç::.;>-�ç::.;.��

� Colin & Neitzel i
·a Rua quinze, 28 Phone 28 a

i fab rica de Gelo i
ã. Deposítaríos da: 'P
� Cervejaria Catharinense e I
d União Mercantil Brasileira S. A. �
a (Moinho de trigo) I
� .
• Agentes Geraes da: It.

1 Sul America Terr. Marit e AcciJ.
' .�

i Sui America Vida a
1>

..
,

Comp:mhia Nacional. de Seguros.l
l��_p..>��f#4>Jb���p,;.�p.;p.;.�ç".,��ç::.;.��_ç::.;>&.ó�,

Agentes-Vendedores
Estamos precizando com urgencia, de pessoas activas e .4esemba�

--raçadas, para serem nossos Agentes-vendedores, nessa praça; para
a collocação dos nossos afamados productos de grande consp.illo E!'m
todas as classes sociaes, lucrando com 2 ou 3 horas de serVIÇO dI�
rio 2ootooo a 300$000 semanaes. Capital insignificante para. iniCIO
da Representação. Concederemos exclusividade de vendas nessa pra

ça. Para immediato inicio das vt'ndas; rogamos· a todas as peS8?RS
interessadas nos Qscrever, juntando endereço e 3$000 em qmhelTo,

t l'üb C:irta registrada, para a re:uessa de amostras, oatalQgos,
l

'

.

.c detalhes doa n(1:lSS0S productos. Laboratorio Cfareol.Cai.
I :xá Postal 3963, São Paulo.

..

--------------_-------------- .-'

Gropp
Blumenau Estado de Sta.. Catharina Brasil

Industria de Madeiras
-

_'

-_ - _-_:-

Enà_ t21egr. "ôRDPP,i Caixa Postal 82

fabricação.de·Madei- ti
ras Comp.ensildas JEm

chapas para Portas =

Typos de luxo· folheados.,com·
.

Imbuia do Paraná ou Canélla:
escolhida..
Port�s de Cedro c9mpensado
para pintura a. oleo... rtPortas com- almofadas; folhea.
das com Imbuia oU Oanella.

Chapas compensadas de Cedro e Pinho para fa

bricação de.Moveis etc.

•

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



Caravana �� estudan-\
.

Ltlill1s'ter O
.

do 71\ � � 1;il111�) 'T��;�:�=':;;�:�'::::"""'�;
_.. tes cariocas ..

\
�: :-1.� H : � t:.� �= %",,; '-

........ u �; ._. ,,=.' __ �" ';l. �v -,

� �", IJ ���n � �.. ,J...".,_ ""! "" D" 11 f:�"':':'':..:;�.H�'-=·=-::-�-::-:•. .'7:,Cheguu a esta cidade nu li.va. .. Íi1 hJ.�.;.f: í.HH j,� iFl..egH)E 3J i; .'; :.

-:======::;;;::=:======:..:======.==
...... terça teíra á noíte uma ca-;"

t' A T}1\::". ('lí.{I'iI.·"·� lJ,{)'1;;&,
•

zavana de €',s.tud!1intes carIo- 1 � 'I.f::- e� - :. 1:1.

{)1{D). .t.:J;�,"L'J-.J._Tl-" l.'-)·l......
-'... :l,.. ,.,'_co � ê_ e .,..a_ z,m.H�§ ILC ímcêa .:.��nçao .

e, r'cas da Escola Nacional de t� UjAgrnnomí 1, cheüara pela F' desíznaé E 'T fi • -1 fT1;. b' Hammonta �� -.-
..:\Prof. Dr. Elvdio Vetascu e

< r ; esignaac para '..nc�r. ��UJ�il." rnn ·0, 1 ...1 .U i:1,
i: .•i.

quo se desiina a Port� À'le' regado _da la.e�r-.Zf;naS(:e1'I.s. i�lO tl,? Sul, Gasp�JT, Cambo-

i:::
Barnabé olhou DO csp lho,

Ig�e onde vae asststir uo \!

S_jcaltsa0UO
da 1()h .. �;_;l:l.i.F�C�vi'la riu, Tijucas, PO!'to Be:I�o e

- ���ir���e�:;::�g.di.U a cnl.;"'çi.l �l
t
1. a (' t • F s, te

.
Regional. o Auxiliar FISMl.! Nova 'Trento, São auxilíares B tínha razüo o coítado. p,���: o "en.enarw arrou Rub(!LS de l\rruda Ramos do E11(.!ílH',·g�i.d(J· Edmundo �(;.: Ha cnuos, aquelie pare, I.:Hi, ji .solernne da PtlN,,' dí r. ;"eg·Ul'nt-e os e"otu. promovido a esr e cargo. Heu-t, .: m ltd;:hy Ge,l'I1_lano bem 1\':> logar do �[.dl.:ifi�;O " :{, ·1

dant;:ls v-isltaraln O cOI't�me A la, .Zi;U.íl, (;omp,l'"<:h,eude \ �.ebat;!rc'i", em Bruílqll.E, VlCto-. fI;.:' !!:is e;���f:;as�S couqulsras ;)
Otte

�

em Bom Retiro a com-
os

.
mumcrpros d� Floriuno- �['1no Bl'Bg:J, cm . Blurnennu; Nenhuma garota. das reccn �.iestudante Carlos Taylor da panhadvs· pelo sr- r-f.he .do- pr-lls, S, JOSé, Palhoça t� BI- �e�:m�uJf� Brnndas, =ru I!:t1a�.

t':.'::
dezus cuhb r.o rídieuio de \

Cunha Me�10. .. _ '.. ...

.

.

-

.

u
� guassu. . 1; Wldter Muller, em 'I1mbo, amar o Barnabé, .:_���ApGZ a írrediação do pro- líado .Ptreua,' Secret.a�lO ... fi A 2' zona, comprcnende: A rthur .Muller «sn Harnmorua; 'I'umbem com aqualle. p a- �gramma' oómmemoranvo te- prele�tufa. ,7 dtd.rd� rJ�l<l:.a.ram Itajaby, Brusquc, Llumenau, Et'I;H;'mherg Pel.izzetü, CHi

f"
Pilem dia, vlsítou a cidad�, tl ��ve lngfil'.IL::l1}L l',cuu.ião solem- par�, 3U8Y<1 e 0,1 te, "�'�O�� �io do Sul; .Ioão Stetano tios �. Coelho, 1ll1l;gO {ie iniaucla do :}

ne da Dírectorle cHi R. C: . .13, pa;: a
. ('ss Pj or a'�f��llu:.:•. � Saritos, em Ga-;pEr: Pedro

t:.
B�);':'-,ll,:", COllVer31J. V<1.é, ClJll·

:.'pela pa8sage�n di) l' anmv, l' �DÓ�",�B, t�egu.rdf-!1 .1.<- ou. .r:tm O novo Delegado Es- Saut Jur.ioJ'. t-:ru_ O-üuborm \.

�'!':
VB!Sa ,'(>ill e o Co�lho fic\)u {

. � . -

d'-
_. ,j • hes c' munWlplU \;J.!>l! a· r d

.

D" -, ..

d l S<l. en o da Dll;;u"tia que roia H rsarlO u8S ll'ra h:ÇOl'8. ..
-

. �l' ;., d F pecÍat Do Policia . ommgüs L,ürf't:�Hl e .dno
i1 hJLa do feu ,:ntigo c{,ml';:-- ;j ,

..

Em ;,egúidtl o nf. ,João Me r�m,Ss ai: 1:Z:h.� ,G;," cru- '-.
l'iro, em 'rjjucas. :ii: llhell'o de e<cc(·la.

--"

deiro" Jur. disUncto e esl'or �1[h::J,uH e, "I)de,�.. ,k, (I�,i€ p 1 G d -'ira o dl1!UO aquiHo", ge-
l': d <)P;>esldel,te do> R, O,. B. trt)HX�l"él.m a rl)e�BOr

. Uf'S. ,.m
Ao e o I"-!'._ overlJJ.l.dor o

mÍl\ o Bal'lll.!.Lé, 1!&0 Shl!j·ya o. 1 "o"" ,

pro8so·'," Em I'J'1L "", '·'·'Ito Et-t ,di.', em ft'snlur-{w desta
I lo·· f'· h d'COnVI··'O'U 08 . pi'''Seni'''''' ))a"a.

'- . L .....
·

J '- l d.] .. l v:; UM , .

c·�o ta t��!li t:::
m:llS, n;:o 'lvia relllE' 10 ...

i> U . <..: "J:;., I "_··U"· I':l' !';("m�Hll1, foi estendida flor, nSDf"l." r . y� .Foíqa.llldOU {.()e·;:o Sl;g-
uma cOI'a IV' l'c.:,;taurante Wiu Iram a!f1l:i·t [L!i lJi.J.'lit. d:lr� • ii

gel']'!!',• '-'

J r i.) {'.U � D' i t rnu:licipios de Biumenau e
V' h" I

-

dl·<'·ch. cm Itotrpava. EE:ta ceia,e.� i.l. fl .. ,f�f� • ai1tl ao, e� a
('

' ... -

li D I e ".�C·.Ol1 O�.'"'· {! -" se voce Quiz'�r eu r;cs- .;�..,
. I· r! b nliõ;pV,)" a JUrlS ,Jçao 'o e e· .......1 J f: 1.-' �

t ... ; lça de {lu 1 li tuna ell1 1 TI '.t,

{' so (j"'r Ulfl>!. ·l·I,{BCliCáo"". O:'qUl' eve a pre",;.. l a,., " "....... ..' . :: ..·'d ..... E<!,f)l'_Ct·,<l.1 d--"oJ l-'C1I'.·.Cl·a">ó ':
U -

, .'
.

t.li nos rn-m(y,,}" d.� Di' J\Ít-Sk.ITIt:;"';ülú flB fCl(lI'na·:::' v t' u� .t.urn:1ué pt:!'u espeI'auçoso, ��'91 HI o::; e II}.' 1S.....

-I ram u Blu"1e""" v' 'I tI á Hampnia, Hio do Sul, IndaVi:d Na 2�. feirn o caminllilo dp t,: {..!u"rhi, !Juis llY:), f,'l.rla lUdo .{
re.ctol·ia._ auxmares da, esta- . .'. n

'...••• �. :,1.'<_.",' .,J'::'._.i ,.til]·' o J

!',1'0". r;,eda,le deJ B. Bu. f':ke,· ao �: :.tnOHC a aG o (uH 11 e Timbó, sr. cap. Trogíl,o lJ -� u

}:: que (lez:':" n'l inJic .. çiío... .(
çã,'.l traQsóíiz3S0ra e represPl:-. . w'.

.

'

..
u ,.

• _ .Antonio de Mel.1o. dar'murcha para traz Yüi de \ E o u e bü (_vme.,..nü:
tantes da imprens;l., decorreu e,_,Qtu'�:lnt?}s·� l;��a.�,:lc·�' :l..li\�)\:"�"'OeS encontro a um muro ue pr!)- �.�.

,-" iR·L 'têê, ;Ia malll:ri,
I'

m mel'o de gl'àndil intimida- CJ. Cl u.'� :. .', u<:; 1.' u:-;,.,
-

• rl..:l H 1 th II } anh's rte HUir. eSlr{:gue o pa· ,��e
. anl/'Unl n Vlane'l1 pt1J'-1 J"lo r� L' pnedtlue tI.O �r. e mu

. a·
" Ill1 l"tfú u". "an'lO de JinLl. :-'le· e ale 1Jfl' a· ten·(lc'. us"do dn ':;o.U - <.� b 1 ..�, .

_

- 'uma,�e:-::o, ,. rft!l. .11' I " PJ' c':( � -

1 � li IC 1, na lua i:". eu 0, Ullm- L'J"-.·.I"'.·' '_1I,1C \ ',sdina. M;;_:, Ull- :.J:::> ,

r'al1r-po '8 011'-,'> ··gu ........ ·,rao cisco EdmUlFio ,'le ct)llZ'-' /1" '.'('.1. �:.
� v � ." --

-palavra, no seu final. os 51'3.
.

t' ._. '\;1) "t' <'A" 'IH. Q ,,> - nHicuudo·o sPl'iamente. f t� b, m, llelJ.lixo pi:Jra cima a:.)drs. Ivo de AquI'n" e OlI'vel'� cone uçao parn o,.r·u. egr-é, b, Ct'Z,Ii' D�<\l'a (c;:3thê.l t'ben A • l
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raA, dl'stincta dl·recf-.orl·a re- retornou daqUi II.ar.R, o RIO h�rto Mendes Car·neiro. Milr pouo roi imWJ.vlf1, eompl'O l;. v1'"s ... �' ��

d d 1ti' paeHpnjo-.:-e promp�ame; te (j { -"A:;..oz. vote pegue uma

novamos nossos cumprimen.
éven o �ser SUJS_hIJlUõ por cos (]�netto, Utktlberto Go-

parral' os prPJ'uizos feitos. :',:.' camUI\tl e esrregue. E;,;freg!'e PJ·
t08 e apresentamos nossos

outro pr�ressor d�� Eôc�l]a de mes, :\iarceHo lJ!'lJsileiro de
- t:i

,� ç; com Imç:t, cem alma,.. :)

aO'radecimentoa pela amabi- Agrnnomla NaCIOnal que Almeid:-l: Ar'!lWl.ldo F I () l' e a, �: -".ii u.::pt..ís", pergu.!ltou :: .

lidadn com que fomos distin· aguardará a caravana t'IU Hugo ele 1\12souHa VasC0U Delegacia de Timbó (!" Ba.�����o�J�'�����Pt(): bomem". :�p'uidooJs Porto Al€'gre. cdIus, Carlos 'l\�rkr da Cu { r.}�rOlJUCU o Coelho.
o

• A caravana era compo�,ta. nha. Meno: Aroll Ptfimbe1'1Z E: DCI'",X neI"do " ned;,1(} I!: __ .I:\Ü'.is curu? iil<iagou /.'
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__ rnl'ar n le eura. 1\'�Ut; dá

'!�Ô���G;'%Ja �� !'..���U1�.fl'! se�do nOnlel!dos os St·S. �,ifi,�l-, d Ulil t-ril�o iüuco ele t�OI1L.. :,=)
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eX.er�c� rr-nl 08 car&o:j de 10 lr., !�nLC� de (adt!ÍrJ" por hüw �1

H;g@ t;��§��f:t�e �-:�1;;,� fiT�em e �o. sürl,Dtentes da meSIDH(!",:.
"',-er lJ:�f'-a�bil:u{..\J, com. dois ti .. Bf.? .. ,.. ,.." a.l r t r0s àe guri'��Ch:l, O coeH10, ;,&C,�;��g;�'l1 {U';!,�.:!�_,:r':'-'" Ib::';§ �U·.·.rü,_·H;·.·u·:". •
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da

o Regulador Vieira

A mulher
.

não sofir.erá
dores

.

[til A rO:IC1S mmm Hl H6HS
-,

Ainda no dia 7 festejou
.() seu quinto anno de exis
ten:e:i,a, a «Gllietti de IVloeó·

.

ca», que se edita na cidade
de Mocóca, S. Paulo.
... Ao· sr. Sebastião de C&stro,
competente e abnegado dire
'ctor deste esplendi1o· orgão
e a todos os auxiliare,;· e coI
labo.i'adoff's enviamus nos

sos sinceros parahens.
.

Boletim do Ministerio do
Trabalho. ]ndm:tda e

Com·mercio
Recebemos o exemolar Dr.

',12 deste valióso· Boletim, que .

;,. como sempre, vem. com

ma-l ,\' 23- -d dO... 1
.

.

-

,eria do momento, interes- .:1. S
"

:> a ta: e r�gl�trou ·s� mos naila menos oe quatro

:-:·�!�.'i:'Sante e util. .

. na rua !5, hon�en em frente a canções, ctet,itacando-se entre
;',;;:/:'. .

• • o'· cafa 'lU dr. Affonso Rabe eHas a linda ária: - «Goslfl.-
-,-'i ::. :

.. CorrelO do (am,po um atl'Opelamento,.felizmente va de beljfl!' as mulheres'),
sem graves consequencias. O aliás C8fltada. pOI' lvan Fe
automoveI guiado pelo sr. trovÍch, que, como prot.ag·i)·
Gama Uchôa atropelou o nista oeste film. tem nelle a

fuuccioriarío
_ muni.cipal 1m· mais bella interpretação df�

gusto· lVlabá. que recebeu sua carreira, incarnando 11
contusõés gene.I'fLliza.das pelo figura de Pl!ganini!
-corpo, tendo sido medieado «Psganini» é todo ella UID:l
em uma pharmacia proxima, sensação artistica. Elisa II

Regularisu as susllensõea
Corta as grandes Lemm'rlla
giüs. Combate ·as Flores Sran
caf. Evita o Rheumatisülo e

os tumorres na idad e C1'iti�a.
E' poderoso cülmante e Regu
lador nos Partos; evita Dores
Hemorrhagias e- quasi nuUi
fica oS l.!.ccidentes de morte,
que são de 1 por cento; Me
ninas de 13 á 15 annos todas
devem usar a FLUXO·SEDATl
NA, que Se vende em todo
o Brasil. Receilud1:!. por
ue 10.000 meillcJs.

�---m----���--�-=��r

Esportiva I
��_m;-;......p.��"",� i

Blumenauf;:llSe iogarâj·
com Ó .America j

Em ltoupava Norte devl:'rá �
renllziir-st' am'mhã, domingo, i
um encontro

.

entre 06 qua l
dros prlncipaes do Amef'Íca 1
e do Blumenauense. i

- Como preliminar presen-j
ciaremos ') jogo entre os in- f
fantis destes mesmos clubes.'

7" r�nscorre Bn'!t!:1h5 a dn�;) r: .. -

t<1�;,:j" eh H3, D. E�:dvina b;;',
C:;�n�:.s�md �spcsa d,:; sr. 4A..,.,�C;
nic f {;;!'i' Z�t�.

�'\ s.�nh"r:�·�ta E";ciit:a Cunb.l,
S-?D�i! fi:na do $:. t}ür ..H;:o C\,:
r:�3F fzsb::ja s::u erjiliY�iSi!do r"i"

fi�e;·.hB�
;\ill;ia eP.1:!:�h-d fdzzrn anrto�.

_- ii S�·�. D. Gertrud2S Sc;n
�'" ·2izjh.õl cS;J:l�a d:'l sr. Pedro
�ci1h�s.

- o i:"lc�ino H�rst l(iH:üH,
n�L,�::c d� 51'. Frededco i(Ü!L.. ;�u

..... <

•• �.': •• � ••

1;;:;,,:<.r:
- ('l sCIl!,;:;�::-Iha Asti.1 r-:.,: -

,

i�O;2i'_;ISie�,�·� ti�ht) do sr. t.JHo

\

impubo de movimento fie
(I mngo do vjuljno, epil'ortios- corpo, �utomnticaIl1el,t(', cb-
intei'ei'santrs. Por. exemp10: ter a trIlJ1smissão, PE�las cor-

.,

IL.iquando eUe f'l!sJliava, :lutes das. do Sí;m de!':('_�n/:o. E' Cll'''' B C -l' P- .' �2nco de -reflito 0P'de um couef'rtoJ Dão tuCRV.'l ella seütia o som intimamen. ..
..

,

violino! O que fazia era pro, te, pêlTfl depois executp.l-n ao lar e .-\gdcola de Bella ;·�(O
curar a!}Drfeiç0Q_r a sua dÓf- violino, ..i-\iliança .,;

ma» de t 'em', em tonjuncto Ti)dos eSS0S deti:dh(>s nos I
j

com o L.q'-imenío do corno. lJ1o,.tra o belIo mm 'iP[l:�·H.-1 Recebemos o balanceie de , I

E ahi el'!:lva. todo o segre_?o ninh, que o �r?gTf !?;ma Art Agr,sto desta impor�ante, _�.�;r
.

da sua: magm de atracç:w.

'I
nos mostrara rIOLTE -

snb-', pOilUlar
casa . bancarIa com

Concentrava'8c de- tal ma· b a d o - e Amanhã - Do- séd,) em Rio do Sul. .'Í.,:�ueira, que obtinha, com um mi.ago - no Ciuemô. Busch. Agradecemos. �l',

��;�(!l�1 abe.rta �man}�5.. (!n
mlüWi, a phU1'ID.aCla Cruzei
ro da Sl..'l.

. f!Iarca Registrada)

�·1.1 li o'f·
' J..

coHegioso etc.?· pela sua quaHíH!u� 'êSiil ectan;.e
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