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N�ti&ia
I

a rectificar i

Soll're tofflm!l! _mm - fort�<e lôeílG
$a deres nas cosms? Sénte<.i(1ore5
.l!�udlls como golpes dD faca'( São _,

': -1)3 eIlWl rins que �e1'lf • w-,d]io.
,,:,í.HQillena e il1unu:r� ClujQ tn&alho

f ',� t'ih��:�*t'�' ,,( �if� Ô!t ob�ga & fica�.do pê -�, 'ÍI�fl:ii� parte tIo temJIl). $l!trenf'� sempre da débilidade dO�F� �:
._ Exe�sos,. hcBldas skoolicas, fa1� qe eygiene. teIlmados, ttIOl�1t .,'

! in{ec:ciosaS e caIM comidas _ puJem CIlUBar ttaves trlllUltÓllíoB -uo

f {un�clonamen'4l dos tiDlJ devido ao 4�tO do eeído
_

mico' _� ã-:.
L sua retenção I)D o:pmsm.o. ,�A doi' --, cadelras é geiaImênte o �
• primeiro eyrnptoma,< A's QtZe8, lambem Se sente dores de�"

"nervosia e inegulmdade3' ucinarias. Nio ãeixe que appareçlllll
males. ma� sérios. Tomar as PlLULAS ,DE' FOSTER llD aemirc
aquelles gymptOlll8S é presfaf aÓ$ ril1.$, U1i-

•

portlJnO e

k livrar-se de sériaa enfermidades. #c!�,�iJ:
: 'P','lLUé;AS�D'E FOSTER',,- •
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o Doutor Amadeu feIippe'da Luz, Juiz de Direito da Co-
marca de Blumenau, na forma da lei, etc.

.

Faz saber aos que o presente edital virem; interessar pus
-- : sa ou delle noticia. tiverem,· que, _ por parte do advogado Dr.

-

Edgar Barreto, como procurador de Leandro Longo, foi dirizt-
da a estejuízo a petiçãe? do teor seguint�:......,..qExmo. Sr.·- Dr.
jui:;.:: de Direíro da Comarca de Blumena�>-c..Diz Leandro Longo

-

l'esldent€ no d,isiricfo de Encruzilhada desta Cornarca, por seu I

advogado abaixo assignac1o, que terrâo Hermann Lippin6ki· e

sua mulher vindo a este Juizo com. Um insolíto e criminoso
protesto contra .' o Suppte., quer por meio da presente, con

forme lhe faculta o C�digo Judidario do Estado.. no seu art. 880, Ilançar um' contra protesto, nos termos q ue, adiante se enun

ciam, para s�lvaguarda �a sua honra e dos seus direitos. Os I
assertes contidos no

�mlrabolante protesto carecem de qual-I'quer fundamento, a nao ser o que os protestantes. numa hora
de perturbação mer.tal;· phrtntaziaram,e tieturpam; grosseiramen 'j't�, .

a ver�a�e ;
dos fados. Si a .alguen� assiste o direito de agir,

cIVII. e criminalmente, .po� m�t\vo delíctuoso, não será, por osr-]
.

to, aos protestan�es LIPPlllS�l e sua mulher, mas sim ao contra i
-, protestante e Isal�s MacoppI .e sua mulher. que. acabam de ser i
soezrnente .ca!ummad<?s, em virtude do pro�esto. Nã� é verdadej
que o escnvao do.juízo de Paz de Encruzilhada haja .lavradol

·

a escriptu!'a de co.upra e venda de -bens 'imrnoveis, datada deI
.
� �e Janeiro do corrente anno, contrariamente à vontade �ar.í·1

· �esLada pelos outorgantes vendedores, ora protestantes, mctu-] �=::;;;;.;

Ind���sam��, w�o �sinuam, as bônfui�rlas ���n�sl�=·�·==�����=������=��=��_�_�_�����=�������������_�� ..==�==�==��=���

sobre o. terreno vendido, Esquecem-se os .protestantes de que
-

.

-- ...

existe um: escríptura particular de compromisso de compra elLEITURASO PARA MOCIDADE que é ainda, um grande bem.

venda, datada de 13 dezembro do armo transacto, em que !i.er· IJ I Incontestavelmente, uni dos mo-

rnann Lippinskí, um dos p_rotestantes mesmo, já s�, o�rjgára a Desde todos os tempos, um i dícamentos que podeis usar, é

vender o ter�euo em questão, c�m .todas as bernleltorías.' por os grandes Ilagello s que muito] a: «lNJECÇAO lDE=L "M!

onde �e. prova e don.d? defíue, IrrefutaveJmente,. que a escriptu- contribue para o enfraqueci-! NANCORA"". O modo de usar

ra defml�lva trans!aücia� �om dat� ?-e 9_ de Janeiro deste. anno'!wento d� n.!� hUinanas, l' a I está nos rótulos de cada frasco. AugHsto Zí íflow, presidente da Junta de Alistamento Militar
· �a�a� mais repre�enta�smao a rat:flcaç�o dum comprcmrsso

an'lldeCil,demCia
da força vital, p:'�'l Nos casos de se tratar de se-

.

Faz saber que foram sorteados' para o servíco do Exerclto
terror e o cumprrmento da palav.a. s(J:ellnemente empenhada. cisarnentequando mais falta r:�;� I nhoras Usam-se ;! colheres do os .�Idadãos constantes da relação abaixo trrnscripta e que de .. ,

O contra-prote�t�nte repta a Leppinski e sua mul�er ': "

que ao homem ou à mujher, corno
i sopa para u� .

litro de agua: verao se apresentar até o dia trinta (30) de abril próximo vin

tragan:t �!fla so .�stemunha das ?r�sent2s ao ac_to da escI.lptU" 'compensação da Natureza, pelas j usando com irrigador, 2 vezes douro, nesta Junta; e os que não o fizerem ficarão sujeitos ás

.. ra, defimt!va que lhe venha confirmar as asserçoes calummosas.1horas amargas e tristes da Vid: no dia. Vende .. se· nas Mas pen�: eS�t:belecidas nos regulamentos militares e Codigo Penal
· Pode; em:�eta�!o, o c��tEa�p.r�testante� apws�nta� uma torrent� IA fonte, pois, d'esse flagello ph�rmaci�s desta �ida?e, e na do r.xer cno_. E para q ue chegue ao conhecimento de todos,
de.testemunh,,!>_que alTa�, lu::>tamente,o contrarro. Tem.os nadalcomeca pejas doenças .da mo .. »Mmancora,., de JOlllvIlie Imandou ia, rar o presente que seTà aflixado no logar do costu ..

mals.;.nad� f!lenos que OIto (8) testelUu!lh�s prescnClaes a.olcidadé:.-, às quaes, nB primeira .
í m(� e publicado peja impreÓ""sa. Eu, Victorino Braga, secretario,

a�toáda escnptura .q�e o:una :,oc�» p()derrao �uH�r haver o esc�l-Ivez, não s� dà imp�l'.í[L�ci!l, •

L'vroi:l para easas UO!Umer ! que o escrevi.

vao lavrado a escnptura em mtelra camormldane com a VOlt- qtlando all'a" tem mUltlssnua cl"e;;; '-'Olí'
� I • •

�d � H,
.'.

" .'.

(. "'. .' " ... , v.' ".1 I AugustO ZLttloUJ
ta. e expre�sa por ermann Llppmskl e sua.. mulhel, e temos, por que são a ongem de mUI" Di"l'io-' I p .,

lê di d I _

f'
. d

.

(16)
�" �, :::. reS'Ciente

a m sso, uma ec<araçao Irmana po: ezeSe1S
,

testemu- tas�desgraçe.s quer no decurso OClutas correntes I
.. , .. p' • .

'

,

nh?s, eSíranh�s �o ado da mesma .e.s<:n�tul'a, pela qu.al, quem da vida uer sobretudo na ve.. BOlTlld,)l'es , .. ,;�: ,!L:b::? SamL!lew�KY f�l�o d� Thomaz e Marta, João Ro� .

qut.zer, po�er� ver que é c0!1sa sabldls;lma, voz publica e n.o� lhice. Ai victimas, geralmente, I Copiadores d_. ,j,.:.�: �� .r\dgL::t,� e"Tncuprllla, Eduardo Ring filho de Her.. ,"(
tona, no d1stncto de Encruzilhada e alem, que Hermann Llp" inexperieute� fazem uso de I (;ostallel·l.t\� fll1a'llL '- :-l�d" VI��OI \X ehmuth r. de Max e Joanna, Josê Soares

.

k'
.

d d f t d t
' J �. <!j li" P'l+nCIO ir'� O Alf' d L I f P

pms �I quena ven er! como, e ac o! v�n eu o erreno ques- coisas de pouco ou nenhum va- t Protocollos À'1,,:;,,' L.' .. _,�:,;,--.e enoveva,",- re o nemrne . de aulo e

tlonad<:.,. com _a totaltdade d!1s bemfelto�las. Para. e;r:.prestar a lor indicadas por quelU na ver- CadêTlletus t··!:L\.:�el1l:,�!ue E.�op, }. de Hermalin e EmiJia., Henrique Del

S..1as arfl�maço:s a, necessarl� appa�encJa .de credl�!l!dade. alle' dade, nada sabe de Jundo SCien-) Livros de a,CÜ1S � �f � ,e?i�:�.c: .. e rMargaIlda, Qtto Krueger�. de Eduardo e Anna,

ga Oh prUteStanle Hermann _Llpp�nskl que Igncra o IdlOma por- tinco. Vu1garmenté, chll.mam-se: () tI i]"S IltensiJ::,-' "1"') � ;:;'_�"U(lL,_�, JV� ",t;ke r. de Oito e Emm.a, FrancIsco de Andrade f. de

tug�es, e que! P?r tal. razao,. nao pOllde,des�e lo�o. -saber que a OONORRHEAS. BLENORRHA- ,,) "

os
.' ...•.�: 1,'.··. e._. ,J,(j�:, ,�'H)/!'O ,� Anna. CarIo: scbr..eIderf, de André e Magdalena

escnptura defJil!1lva ahenatona que, ora, Impugna, envolvia OIA� CORRiMENTO:: etc. Se eIlpto!Í,} e lPI'<1It1(.uf:S .í-'l�{j{ll] lr(;.I�",no Rc.t:cl1ger !..de Hermann e lV\inna, RodoU;:; Blejch f.

tambem as bemíeitorias em sua totaHdade. Ejs uhi um:9. desla- o leitor fõr uma das' victimas tra'se por pj eços b.n at,S:-:lf1l0S, dt� Ji,Lu c �n.n�, �el!clo Possamar, f. de Oothardo e Josephü;a
vaoa mysfiticação de alJsolutament� nenhuma cOllsrstencia: por- uão ande por caminhos tOI'tOS na

: CjC'!;le_l!tt' rleI�Jg' i. de Emiiio � Olga, .Erues�o Borchardt f. d�
quanto maiS d� uma pessoa podera atte�tar} quantas vezes o que lbe roubam O dinheiro. a f1. 0..,� \�I h� n

' S��JOS ,e, ,..\���l�ta: Bel'tlio)do I"'luel1e� r. de �tto e Bertha, frun

�rot!lstb.nt,e qU1z�T, q.ue el�e conpece, llf31S qU,e gastan!iemenje",alegria da vidae a saudesex!�, 'JaSa uEH.l Vya ,h:í. Cl�t _:Venl�t .. l� :: �e �ndr�o e, Rosa, B�'lmo LImmer f. de Gottlieb

o portugues. Ourroslm, nao é verdade qUB o contra protestante I �, '

alI:1, I.,�.l, au Jan!:icn t. oe FrederIco e Hertha, Arthu:t' lHo ..

LeaudíO Longo, serveutuario já bem alltio-o e de 110me, mibado
..

..

--�,= =� ��(:ll f. de _f\<íco!au e Anna. Rodolpho Utpadel f. de Augus:o e

haja, ao se effeduar o contracto de oompra e venda, retirado EDITA'L
berlha, :l,lfredo Beita f1 de Francisco e Anna, Leopoldo Wetters

do preço contractual a quantia de 3:000$000, como tambem é -1 f. de Jo:,;e e �Rosa_, Antomo Salvador do Nascimento f. de losé

menos verdade ainda, e pecca por calumnioso, o dizer-se que
- Sal�,ldor e �arolma, Xisto Cimardi f. de Luiz e Francisca 'Ro-

o haja feito indebitameníe. Q que se deu, foi, apenas e tão 'so-I O Doutor Amadeu Felippe d.'i .Luz, Juiz de Direiro da Co- dolt�_ �\aeh�·. f. de Fraucisco e Anna, Felix Deeke f. de F�lix e

met;tte, o seguinte: c?nf?rm� as testemunhas presendacs jà al"lmarca de Blum�nau, na forma' da le1, ��c;.. �Ug.l,s,a, }l:car�o Fr��z f. de l�eriha, Alfredo Patapoff f. de José

Iudldas) Hermann LIppll1S;;'1 mandou entregar ao pl'Otesiante I
Faz saber aos que o presentt' edl�a, ,'1[c�n, m;e,eSSilr pOso i € AJ..wa, Clll t \ OH C.isa 1. Oe i,chylles é' Anna Rlcardo Kleins

Leandro Longo a .sobredita importaucia, para, depois de' des .. sa ou delle noticia tiverem que pur paíte do aà'''ogc-do Doutor' chml�h f. de Augusto, e ErniJía, Erich Schumacher f. de Jorge e

contada a parte que, em virtude do compromisso de comora e Edgar Barreto: como procurador de O. rl,'largal'etb,: O�,.jü\V, foi' j-!�ltnqueta. CnJ!(_,s Kohlz L de Hermann e Anna' Ricardo Roc
venda _por,elle assígnado a 13 de dezembro do anno pa:::sado, Idir�gjd�

a .es�e Juizo a petiçã0 do .twr seguin.te: ,·Exmo. Sr. Dr.' I:Cf:� �'. d�A.ugu,stt, e �;u?l!st�t, Ou;]h�rme Willecke f. de Hans

se obrigara a pagar das despezas com a transmissão,-sel'cm JUIZ oe DIreIto da Con:?�ca de .Hmmenau. D1z Mílrgilfet_he Ole ..

;
e �JI�U;l, UUl:heIllle �1111:11tZ, t. d� J;_llo e Anna, Antonio 01<0-

pagos alguns dos seus credores e restituir .. se aos outorgados 10\>;, por seu advogado tn1ra .. asslgnndo. que a }Jr('St'n{e e j'ura· WSt.; J. ?t· (Olll>[:'!-'{1JlO l' ....... l� .oma, ul.:stavo Manske L de Fran

compradores Isaías MacOppi e sua mulher a importancia de expor e reJ1uerer a V. Excia .. o seguinte:_A supplicante f'stà. ClS,C? (' }8i�!ei':" .h:J'�ncdh �agtr. 1. ?e Butha, Leopoldo Schulze Leo .�
400$000, que, como, lewo abaixo, se vae vêr o -protestante, in- promovendo, perante este JUIZO. uma ncçao de rlesq�l;!e contra: pOlao e

. en,la: l re enco Herstng, f. de Guilherme e AJnn; Ar

debiíamente, queria rec�ber, Ao ínvéz, é verdade que os pro seu marido G.!._1ilher�e Gielo\�, �esidente no _Ioga:- Riheir20 Ja· tlmr �f'pil1,sky L de �nu_1o e Therezn, Carlos Marchetti f.' de

testante>: ia_mais conseguirão. destruir, tef€:m elles procedido de Ve!ha� tendo ]a obtIdo a. l?relImlnaI: !;eparaç3.o de corrJo�. S.uc- A��:� t: �. a�.t,:arlll:li' .Lt:rJl:'.o
.

Vlli211dro f. de Augusto e Julianna,

modo duplamente doloso e com duplicada má-fé: dolosamente I cede, agol'a, que o Suppllcado OUllherm8 Gle}ow, PI))' ll1spna' A,<:ll ,o rütI.,lo"v L de Cmlherme é M�nia, Oito Ouse f. de Otia

porque clllumniam, e dolosamente, porque, no eompromisso d�, 9ão propria 01:l.alheia,. e ,com ,o inle:to osten�ivo. ruaJlife�tot de e �rllilra..
Ailredo V/:l�rich T. �!� João e MaÜlilde, Alfredo Bredan

compra e venda jà citado, de 13 de dezembro do anno proxi ..

' fraudar os le�Itlmos direitos da sua esposa, ora St'ppl1ca::7e, L \.1e JUlIO e_ l\'bn�, ,/o;,o.Noll; 1. de Leanoro e Maria Henri-

mo findo, se obrigaram a vender um terren0 com uma área de anda em conciliabulos com cedas pessoas, tentando peTsl:ndj .. ljut: Knoch t. Ue C;tiu e (_;Uilhurnina, Augusto Tiedt f: de Her ..

302.500 metros quadrados, quando, na realidade e, Cl,mo) feliz-,l?s:a firmar titulos de cre�jjto phantasticos, para. !ln. p ar- �.l�lJ1n (' Bert�a, i'í.i!,I=:[t)s:o puno L de Carlos e Dasía, Germano

mente; a tempo,. se verificou, para evifar a fraude, o mesmo! tilha dos .:.ens, que Jodos �Z(; con;n',uns ao casa.l, dí.t1:I;,t::l> em 1 m:lll f. de 1 r��ei lCU c AJlI1:l, _ULo Hinsching f, de Adolfo Ber ..

apenas cO>Jtem 193.600 metros quaàrados. O comprador Isaías( seu benefIcIO, o monte partlve!, .sabendo, como, .ll1dUbltav8::ne:u tl:�l. LeopOld:-, liuse f. de Húdol1o e Berfha, Leopoldo Oiese f. de

.. Macoppi, sem embargo de tão grande desfalque na area, con"j te, dele �abe: que tod:a? as dIVidas e .comp,rOl1:IStiOS alllei"lOl'eS ':;u�tusto� e Bel'tha,. Leopoldo ��Wi J_: de José e Rosa, Antonio

tentoU-se sob as intancias do vendedor, ora protestante, com a ao desqUIte suo deduZl?OS ?a massa total ?OS oens, antes dt< jjl!r..ller .1, de l-!ennqlle, e Amalia: J020 Orillo f. de Luiz João e

restituicão dos 400$000 acima mencionados, porque o seu prin .. paltilha, t, quando assIm n30 aconteça., 2mda posttriorwenw Bernardma,_Joa? \Van'1erweg-en t. de Albertu e Amabüe, Ber ..

paI intêresse, plecisametlte, se dirigia às bemfeitol"ias, e isso ao desquite, metad,e por metade, dc:s bws de Ul!1 e (.ltltro dos t;�m �;_>.er�lck _t. de .He;:riqi.:e e Ida. Amadeu Fronza f. de Anto

tanto mais quanto o terreno, em si, quasi que nenbum valor desquitados. Em ".�sta dess� proced�:ento profulld�ml:nt� la lOO"e .\...;i iVra: �"I�d�:�IC() Rowe ,r .. ?e !"ienrique e Bertha, JOSé dn,

tem.Eis a verdade nua e crua. Assim,pois,Leandro Lon�:oaguar mentaveJ do Su_pplicado OllilheIme ulelow, vem a '�U:)p[ícúlltü Sll\id L de J�JSt' _-dl:!JiO e _A�t';ar(]_e, )O;,_O Burkhardt f. de José e

da, com a consciencia perfeitamen:e iranquilla, as medidas ju- perante V. Excl2.. protestar contra o mesmo, por tOGOS os pre- Anna, Ht:�rlq�;.e DUi!!.e J. Ge .J 030 e Ernestina, Herbert Baum

diciaes bombasticamente annunciadas pelos protestantes, e vem' Jujzôs que, por ventura, lhe tenha causado. ?U lhe vt'll,ha a �art( � ,1. oe, Walter e ill,etn,_ J�sé 1 j!lmnnn L de José e Clt),' a,

".
(;om

'. todo o respeito, pe.ran.te :. ,Excia. M. Juiz.. c(�ntra-pro .. l caus�r, para acal!telar e resalvHx os seUs d;r�!ios .. p,f'sen,es :- UUl;hdl1,ll' hU.�l�,:ger 1. :Ie E�n·o. e ida, .A�t()nio F�tderi.o. de
testar- contra Hermann Llppmskl e sua mulher, aSS1m pelas fmulos, e, outr,?slm, protesta, como proteslaa� tem, promoveL lHeLo f.dt BeIJl<1fd:, e .�.l,gtll,C::;dos Postal f. de J02.0 e Sab1Tw�

affirrriàções e insínuaçpes calumniosas, como pelos damnos mo' contra .os, conlumdos em actos Oli
..
cont.ra�to:; tra�:d3t"r:OS do.s P-:ugus�oSdwltz f.C1e_G_�111h�;me� Cit:ilbermin::, Joaqnim Conti f.de

raes e �matei'ia�s que, dabi, lhe possam advir.Pedt'ill,portanto, a se.us direitos, �s co.�petentes �cçoes clve�s, be� ..

como a� cn .. ��l��)he!!ll.e, 1..: �_llCla, JIji(O (�'�'}':fZJrnmer f.. d�� yirgiJio e Sanfa, A ..

'V. EXCla. se dIgne mandar tomar por termo o presente contra mmaes, na conrormlOade do a�,. 259, §§ '<;:0 e;;,", combmados aOitO lV<lcLc! L dl? Augl!��O e .Bertha, Chrístlano Karsten f. de

protesto e determinar delie s€,jam_ intimado� os protestante�, Ico.n: o Art. 258, t�do do ,COdlgo Pena1. Re�uer, 1:ori.anto, :1 SU.1> Aug�lst�;�, .. L!:;', �anl.�!; rer,�:'l.ra..

da Si!ya f,dt' :(anuario e l\Iari�,
fazendo-se a competente pubhcaçao por edItal, pam conhecI" Dl1Lante a V. Excla. se. d�gne mandar t0!flar pOl t�l mo i� Pi e- Lat�1 o F.'Lt.Ha L dt Jo,w e, ..

tJi.:l th:1, Germaü!l MJ!ke f. de GUl"

menta do publii::o� Para o effeil0 da taxa, dá-se a: este valor der sente pr�tes�(J, faze .. lo .mbmur ao SUPJ?hcado tê ,uE.1:�ermm::r a 1�1el me :: Hen�lét!e, J"uL�J l:?eps�1 f. de' Julio e Ciara, Rtcarcío

500$000. Nestes termos. E. R. deferimento; Blumenau. L de sua publlcaçao por edItal para conhecnuentu publico. \ :1101' vaJ�ana1a. too .Jose e t.{ja�·;a, �'-staI1151au Cl'yzanowsky L de cloão ':�

Mag'o de 1928. p�. p. (assignado) Edgar Sarr.cto,.
i

ad\:ogad o. da?-o. par� a taxa �udjciarja 4?O$OOO. Nestes. }:\rmos., E. R
.. � �lili:�i: .!�ao F�;s� f: .ue �or,:unato e Vel'onica, l_orFe �einJ.:e

-sobre. uma estampilha estadual do valor de dOIS ImI rêls.-Em defenmento, Blull1enau, 5 de malço de 1928: (.as;"gnadoi p. p.' t. Ge
.. AJlar� e Ll!l:::', Leop�ld;l,O de Sousa f. de Joao Cecllio e

cuja petiç:ão, profedu o seguinte despacho, A. Como requer, Edgar B��reío._ ad�?�ado, scl!re 1l�11't_ estampIlha E$jad�l:ll do vw ;,AmaI13, .Joa�.GratowsJ:y t, c!� Adão Brunislawa, Luiz \VaI:1sui-

pago O devido imposto Blumenau 1-3-(128, (assignado) A. da lor de dOIS n111 rOIS. Em CUJa petJqao. exar.ou o í't't;!.lll1te
. des-. ten f. de Jmw )�n:(j!1lo e .Ll1iZ�, Alfl"edo A�i8rha.hn f. de Hei'

Luz)}�Tomádo por termo os contratantes Hermann Lippinski e pacho:-A. Co�o reqUtrr, pago ('I devido _HllpoSio. Rlumenau,: manI1. e Rosa, ":r1hn I:!:c:r:!:e f. de Hemwnn e Anna, QHo O;e'

sua mulher, na pessoa do seu bastante procurador, solicitador D--3-�j�8. (�ssígnadob A. d�l Luz«.--"!"�mad� por lermo? pro� i �ow, l. . de,., f:'ancl�(:o_ (:' !·.;,,,sJa, Amadio Sperling L de Max e Lu! ..

José ferreira da Siiva conforme se ve da certidão que adeante testo feIto, aeHe e bç-m assnil da petlç1l0 aCima tn,lLscnpta e· Lêi, Lll1Z. uO::. S1t.lnc::.. f de Depvlso t jl1SiíJl3, Oenl1�no Ehande1

vae transcrlptà:-Oertlfjco que, nesta cidade de Blumenau, fofa, seu respectivo depacho; foi intimZ\dú o jJrot<:stado .Guilherme· L de I1flpuel e l-'n,:lm:i, (; uijhern:e Fonath T. de Freder:co e AI ..

pe meu cartprio, Intimei aos protestantes Hermarin Lippinski e

'I {Hel.c\�", n� pess0a. do seu �astante pro.c.urador" so1:cJ�a�i)r Sr.· ma, GUHhe
.

.nne Sch,{ter L� de Guiiherme e l:erthll. L:opoido J\ii

sua ffil!-lher, r:a pesso� do seu bastante procurad�lr2 solicitador �OS(3 �err:lra d,3 �1l�'3:, :onfOI;!;;_e s� eVlOel:C}f�. eH C:l�tJ�ao., qll� cll_eln;lann 1. de ,-'._u�·t:�.j,O �. Berth_a, He,nriqu� �arniscb, L de

Sr. Jose Ferreira da SIlva, pOl" todo o teor da petlçao e seu des .. d,deanle vae trLtllSCnp,a.--::-CEI\, 11DAO.-:-C�rl:iJc� que, .lesra Cl-· Ht'lH,qne e Roso.tlI,fl,', helm:lUth :::choemeldt'l' f, de Ernesto e klt

pachei e termo de comra-prmesto reiro. O referido é verdade, dade de Blumenau, fora oe meu cartono, mtlmel ao protestado Leo_poldo Jungs f. dt.:> .!(Jn:re e PhiiomenQ, Adolpho Sírehlo,,"" �.

do: qüe dou fé. BÍúmenau, 5 de março de 1928. O Escrivão in- G:�[ilhern:.e Oie!:lw, na. pessoa .co seu baet!,nte procurador, �o�i .. : d� .1"!�dE'rjco ,e All!�a, J 0:;0 B1.�zzi f, de Emiljo 6 Clara, Oust::vo

Jerino:-(Assignado) Ali'r�do Campos,- .. E, para qtie chegue ao citador �r. Jose Ferreira da SIlva, por 1000 o teor dt'<. p.ebçao· Hat!�:manu L .de l?eu-:r:co e .!�':nl!lil, Augl.l.sto Lickmann f. Jo

conheCimento de todos, rilandoU lavrar o presente edital que, retro ti seU despacho e termo de prot('�to .rmpra. O ;',elcr:�o é. Andr� e_Amalw, Rl.c"rdo Bul;11t;z t. ;:1e. Cr.r!?s e Anglls-tn, Do-

r d l'
.
,

fr d
.

l' d t br'
�red2�e do Gl1C dou fé. Blumenfw. 7 de marco de 1 Ylb. ü Es-· menclO irtlJJ.?ül f. de í',,,,,c. e LlL73, r prl1 H;ndlnr�por t de te,,·-

na arma li .ei, sera·a ixa o no. ogar () ,co: ti.me., €l �u lca- crivão il1teri�o:. (assignndo) Alfredc, Campos."::_E, phra que eh�'
.

g-� e ./V',aria. EmiLo Bj9�:k f. d�.A-Hg�;.t;· e
..

B�rtha:-'Aríi;ur' D·,:�,'j ..

do, pela lmpreüsa local. Dado e pa?sado nesri1; cldaue Oe! Sln- que f!ocOnheC1l11ento de todos, mandou passar o presente edl". gde f. de Caetano e ()j!lld,c, Ulto Cb:cato f. de Antonio o M�í;8:

menau, ..aos cinco dias do mez de março de mil novecentos e tal que, na forma da lei, sEr�-í .affix3t:'0 no logar do costume e: Wilíy Beígieid f, de P�1:.di) (' Llli;ó�1, _1oi!:;"e Pa!l0r l'. de frnncisco

Vinte e oito. Eu Alfredo Campos, escriYão interino, o
; '�screvi �pulbjcado pela im�rensa. Dado e passado nes.ta cidade d,e BILl-. e Barh:ua; José Kryzlt,1t0',\'sl:;." L d� José c J\1aria, Francisco

• "I I �enall.! aos sete dws d;> mez de març<; ge l:níl .novecen ;os � S:l.mha,!.:o. r. ?_c, E ei"l� ;'�QO e �e�l?oldljia. ()tio Harbs f, de Rodo:

á machina e subscrevi, (assig-nado) Amadeu Felippe da LE, w) ..

I vJlrte e oltO. Eu, AIfreao Cam.pos, escnV30 mtermo, o eSCf,'V!,!"O e t\';am�, i�LCh Vegt f. OI" Cil1go e CHiJi. -, Carlos formi:'-;,rj

bre uma estampilha estadual do valor de dois mil téis. Está i a, macl!ina e su�")screvi. (assignado} Amade.ll Fe!ippe da Luz, SIJ"
.

f. de fraucisco (;; Süphi:1,. HerciJio f.�urar;t C de Anaelo An�i�' ��,
conforme o original, do que dou Te. I bre uma estn.�J�ilha estadual do �alor de dois mil reis. Està l.a, Er;�h r:assold L (�e ,fr�n cisco e Matl:jlde.,� ,?o�é O�,rcia f. ';:C ,,:r

·1 conferme o ortgmal, .,d� q.ue d,�l! :e..>
..

.

Anade:'· c LL'eJnoa, hCGoho Qt!ast f. de GIl{ Istlane 0 AugLic;f;:.
O escl1vao mtC1mG.�ALFhEDO CAMPOS (Cone lue no prc:}i!m O numero)

,�
,

;

o EscriYão interino: ALFREDO CAMPOS

•

. .
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iS·'· Interessa a tódõs r
As senhoras magras e NER .. �I:vaSAS:

•

AS ÍViOÇAS ANEMICASj'
As crianças MAGRINHAS '

e rachiticas;

i'Os homens enfraquecidos.
Os velhos fiacos e exgo ..

,
tados �

h

"'devem usar ° �
I VA��A��OL �
I ° grande fortificante geral. ij
I � Excita ° appetite, deserrvol- ii � ve as forças, tonifica o

san_11I � gue e os nervos. desperta a
'

! � alegria, al1mer:ta I) cérebro,
� nutre o orzanrsmo dando for ...
u. ças, saude e bem estar.

I'� Tres vidros são o sufficiente

� A' venda em toda parte _

f �

I

o dgarro da moda

í�
1,1

.

. Florianopolis ij
.

. .�

"'-ii'---'-ii";;;;;-�-----'--""-----"-'-"'-': ----"'_��===u__J Bebam 80 vinho GAU
HO que dó força aos

velhos e alegrias aos mo-

Edital

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



Agradecimento .

'.

'. . .' '.
.:

. ! . NlanbeI AquinoVieira e senho-
.

.

,.:[1ijn-!lI.AO··;,BIumanau , •.... i�avem, anídasob a. .dOlorO.sa"'..
" 1I11,rU li. .

I mu u. Ó: ".
" . . I rmpressao do Iallecírnento de

,

.. Aos seis liias do rnez de Março de 19.28. nasaia de ses-!seu 'idolatrado flihilillo Ivo ll0'rn:

� sões doConselhó. �tlrildpal, de Blumenau, ,>8111 pr�s�nte� OR I decer aoe distinctos facuHati�'os
/'" Srs., Consethetros Arthur R�ae, con:o Pre5(�en.fe, �JlV!O Sco:,: Drs. Meyer Degen e Pappe, com

�ose Bona, Fredenco Schrnldt! Wtlly: Ii�rmg, fn�z �orenz, I especialidade ao primerío que
Max Aauffe e .Erurnanuel da SIlva Fonte$, como seci etarío, �a-! com medico assistente foi incan:

vfmdo.Il�Hl1�� l�gâl o �r. Presid�nt� €{ecla��)U ,aberta a sessao'l savel em dedicação e esforços
�xpe�le.nte; 'Urn requerimento de<g.rl1esto lWasserman e .Rober-, para salvar o querido ente, tor
to R(,Hltk-:Como requerem,. conforme plantas

. 3preselltada�; nando extensivos os seus azra' .

Um' d.Ho de Paulo, Oncken comq,�rl;)quer, na locah?ade onde ja decírnentos á todas aos pess�as
_

funccíonou, Um dito de Carlos/?tu!1(.,r.-Augmen�e-se o auxi- q .ie os acompanharam durante
lio de sessenta para cem. mil. reis por mez.

. . I â - molestia e no transe doloroso
..

Uma petição â.Bsign�da por colonos .resId�l1tes n�. Carni- i do passamento do Inesquecível
nho dos Caçadores, distnéto' de Hamrnonía-c-Nüo hã -.; erba pa- I Ivo. .'

ra a construccão de casas, 'mas sim :auxiIio para professores e I A todos o nos�o profundo
:nateri.�es. _Dm3. pe1;i<;ão.:.p..ara

a cor:stru.:ç�o de urTl� po�te s.o-1 e eterno reconhecimento.
ore RllJéírao_DOllman--:Flca ao cuidado aa respectlv_a commis- Blurnenau 25 de Fevereiro de
são de obras o·ublicas. Um ameio do Snr. Curt Hering, Supe�p�)28.rintendenre, cômmunícando a SUá breve .viagem para a capital I
da Republíca onde permanecerá algurnas sem 'mas, e indicando I·

,'. --,-
.-----

os seus substitutos ,srs. Otto Hennings, Adolpho Schmalz e!EM 'LOn AR DE 1i'l\/f'lRodolpho.Klcine, respectivamente primeiro, segundo 'eterCEiro.-/.'J 'l.. ti L'\. \
�.

DiU

Scientei:ar9hhre.,se. __Péio, Sr. Sup;rintendei1te foram apresenta- PLASTRO U�E�I
s= ?s:.oal<plcetes ':0:n. as..

respectlvas contas, refe:'enles" ao I 13 A 1 S� ,\ �/ro ,S1"A4-. Ir�Illestre. do exerctcío fmdo. os quaes foram enviados a com-
� _..J J; �r� � .•

�. rmssao de finanças para examinal-os e dar parecer. foram aq- H_E1..JENA
provadas is seguintes resoluções: Resolução n. ::31. Art. 1. ff- Pelo S6�l 'iode poder de pene-
ca autorizado o Sr. Superintendedte a entrar em combinação tr�ção e péla sua acção energica
ou accordo com os respectivos passageiros para o fim de con- e im.uedrata o "Balsamo Sta.
cederem uma reducçso até 20 "/. da t:')ella de passajens cons' Hel�n" penetra rapidamente na

tantes da lei nr. 219, de 18 de. Novem )ro de jI;2tí, em favor prOtundidade dos tecidos onde

d3.qnellaspessoas que fa�em 'uso constante das' respectivas 11 a dür está localisada elimjnan�

b�J5is: Art. 2_ Revqg?m-;e as; di?l�osições em c�ntr11.ri'}. RBS0h.�- �?�:_l:, ����_�s_y_ril1leints fricções.
çao nr. 232, Ari. I. FIca o Supertn!endente autorIzado a repartIr. _-mM_....

-

i
.

.

.

as d�vidas�'proyei1ientes dos servi�os feitos lia Di�tri�tos "de
I O PODtR DA BELLEZA

'

Tayo, m9�lvadas. pela e�chei1te de. 1927, entre os .dlstt'!<:!o:; de .:\ sonhora Oll senhorita ;que
Bella AllJança e de Tayo, ArL 2..tcvO!,fam-s8 as dlSposlçoes em q.lizer CO:1SE'fvar íntcO'ral n sua
contrario. 'Resolução nr. 2iJ3, Art. I, Fica o Superintendenté <tU- :),>lleza, deve usar o �Sabon0te
torizado a �::lr licença, mediante .a;Jresentação de p�auín.s; para1de Ag-t1a de UOionia», excdlen�
a CO!1struc�a� d_: ea�as de madElll':l; em lngares retlra.dos; .d�I1-, te para aformosear a pélle,
tro do pen.metro yroano..Ari. 'J .. Revo�l'n-se as, dlSPO�lço:s i A Pharmacia Central
e"'l contrariO, O ;:,r. Supermtert�8.1te apl'<!sento,u a apre;�!HçaolacabR. dt; receber collosal s()rti�

d? C:onselh� urr: :n�ppa �d? r:c�n:0f�rn,ell,�� ult,í:?-�me?te proc,e-lmento desse afamado sabonete,d,doneste MUl:lClpro,cuJ0::' trabul,lO:> ,?u,n dillgldo:> pela 0;('10 a:.:.al está sendo vendido por ITheodorC? Lueo.ers. p.elo Sn:; C01'!selLe;ro. Artlnr R:t::Jt'! Pre.s;- 1.5ÔO. .' Idente, fOI proposto e unammeme:1re accelto um voto de mUlto
especial louvor ao' Sr. Theodoro. Lueders pél,a cumpeloncia e -----�

muito carinhú mostrado na organh.;ação e direcção' do serviço
� de recens€'amento. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presj..
..11ft: dente declarou encerrada a sessàoEú Emmanuel da Silva Fontes De ordf:mdo Snr, S:.:perb(en,.

a escrevi e tambem assigno. .

.
.'

dente N\unicipal aviso aos mora"

Em�nt;;Jmel d;(L Silva PoJn�)g dol'(�s, possuidores e oceupantes
SeCretario do Con;;elho de terrenos cOl1lpreheildidos nas

. Arfhu'r Rabe-Presidente
.

chtsses B e C,' à liníparem cui-
Sil,viJ Seoz-Oonsell1eíro dndos<1mcnk as valletits e roça-
F1'itZ. Lorcniz « » i'em as frentes dos ditos terre

nos,. os con'prehendidos 'nas I

classes O e E, ú, concertarem os
. \Caminhos, limpa.rem a.!:> valleias

\
. e roçarem as frentes dos seus

terrenos aié o d;a 31 de Marco
�""""'����=��===========�,�-"'-."'.""-"".-"'--�-.--�,-""'-�..""'_""---...''''''_'''''C''';'--'' proxímü, sob pena de multá de

_ " . 20$000 a ;30�;OOO, e o serviço -,,�

çao �a ,�ssemblel �e!'al, reahsí\- ser feito pela. Municipalidade
da. em 1 Y de Março do anno por conta do infractor. d d C B bpas.sad.o o banco c:'edltou aos Secção de Obras Publicas em a antiga e acre .ta a

.

asa or a
ReaH;tou-se em Fevereiro' accIonIstas a. qu,wlla de ,25UO 1 de Março de 1928. .

" ..

a assembléa dos ae- ..:ontos de reIs, a., qual. jUI�ta- Enl;i�o W. Germer que esta renovando o seu stOck e .vp.l1?endo tudo

O Re1a����iSR:ferente mente com o capital .la rt"illlza- Engenheiro Municipal I por pre�os reduzidos, O. novo propnetano commu-

.:0'0 pxe.r-cl··cl'O u-1e 1,,9'),7
do re�deu2050doíVi':ientdO _(�e .15 'I, --_:_---------.---------Iniea ..) Sistincta h'eguesia que acaba de receber um

u - - ou sejam '. con os ae p:·is �". - d'
-

� d "'f' � -, l'
neallsou�se em Fevereiro p. maxim0 autorizado pelo 8sta- .' belJo sortllner:tlJ e ía::;en a:, ma::; para sen 101as e

p. ao reunião dos accionistas do tuto. i}ahi s:; coilsbfa que o Agradavel homens e mmtos outros artlgos,
Banco Nacional do Commercio, dividendo produzido petas en- O melhor vinho de

'

p' •
.

f d
-

de aCl:ordo com a convocacão trada6 feitas, directamente pelos meza conhecido ft..ÇOS ora e concurrencra

��. feita pela imprensa, para ap're� acionistas foí realmentê de 1 i;i '[. Representante p....Ii.
M ftOM1!'A.IIGO·S BORBAsentação do relatorio e co!ltas O fundo de reserva q:le ha� ('1 l' �'l

'

I rOprREh,arlO u n'ii

refere�tes ao exercicio de 1927 via soffrido a dil1linuicão da-
J aauc 10 ::;C 1l131C er

E fra lte a' MAT 11Z1
'.

. Depositario nesta cidade m I
Jern como para eleição de um quella importan:cia creditn.da J . I

d.irector, S,l;lpp�el1tes d�� di,red(?" aos accionistas já se acba re- _ MAX PUET'l'ER H

na, conselho fIscal e réspech� feito em 1.500 contos de' reis, I �_...... �

vos supplentes. .' apresentando, pois,. o
.

saldo de
Foi acclumado presidente da. 20.500.000$000, tenda a directo�

assembléa \j sr. deserróa.rgador ria consolidado ainda fnais o

Jose Vàlentim do Mont-e, que activo do banco com (')s lánça
escolheu . para secretarias os mentos de amonisacões e de-
srs. J .. Oswaldo Renízsh e Mar" ! preciaçõ@s que se e(evaram' a
cos A. Alves de A iambuja, j mais de 1.003 con tos de'·" reis,
Por proposta do accionista, I notando·se que a c'Jota de Mo- l

dr. Armando C. Barcellos, e ap-j veis e Utensílios apparece com!
provltdo pela assemblêa deixou i ° valor symbolico de :);5$000.!
de ser lido.o relatorio apresen-Inumero das succursaes do ban: �\
tado p�l.a direct�rià, em vi�ta I co, qUlndo o ?eu real valor ul� �-t'

.. -.

. -�-
.. �-----

-;- -'-r-
de ter Sido pupltcado peIa Im-

'Itrapas;,a
de mil contos de réis. i DR. WAL lER CAP.IflLLE,

.

preasa, lendo-se apenas o pa- 'Não descurandc) do amparo i. PIWFESSOR DE C1RÚRG1A PELA 1
recer da commi�sào fiscaL. ao. seu numeroso corpo de au-, i, ;UNrVERSIDADE DE lIIUN[CH)
Foram approvados 'por· . una- ! xili,ares, a directoria creditou à i � ÉX'CATlIEDRATICO ÚA l!NIVERSI i

nimid.àd:e os actos e' cO:1iasa·!conta de Auxilio aos Emprega' I ) ",D.;DED.E. A��.\IPç.\O !
presentaqas.. . ) dos a importancia. de 168:967$2301 1 M,,�ICO DI::Ctol ,

�o Hos�;.
�rocedlt:Ia a

.

eleição foram lt�.ndo concedido aposentadoria!
_ l plt'11 Sr:Ul3. •

IZlJeJ i
eleItos os seguintes sr!>.

"

I' a funcdona:Í'Íos no aona findo.l í de",ta CIdade f' i.
Para ditecior: Frederino Oar.. Com o iutuito de apoiar ai iConsultas- diflri,u,W1Ü 7/0)

1 G"; ".. .,.
.'

c.

I· -. .

+". . - .:: ! Hospital Santa bahel das 9 aS I2;
�S"I'L 0I?:S, p�ia sUPT?l,eutes da I uhl lt:s.hU!çaO de montepIO.dos I

.'

,? as 5 as 7 "mas ll{( tatdc. 10"",,':

dtr_."l.o....na,. LUiZ y:ind1uo de Al-
.. lfu. l1:c�lo.narr�. do ?_��co. a. dJrec'

I
·os dfé utei's d" .'"",<lm, �

bU�9uerque: c)mmel1dador An.-, tona. permIttm, OtliClalmente, o i r�-
� --_. �-�--.-------,�,.�,-,'----

tOUlÇ>franclsco de CâStrO, Ot.,.,:funcionamentó damesrnaem uma I i
�=�_� _

to Niemeyer e;Ed�undo DTeh�r i de))endencitl. do estaClekdmento.1 ;:�:� �.7i:�'B2(��ó�Ç?C?\).::{
"",_�=�",.""��_"""",,,,,,,,,,,,,,,,===�����!!!l!!'��""""'''''''''��=����

p�ra o .conseln.o fIscal: dr. P'li-! .

Em diversas localidades do i �D -,�J� .
� ,j\i::'!<\.J

�10 . A�v:r::r� f!<?nano Nunes Ola.S' p���ta<;lo foram
..
illaugl1ra�9s éàifi'l'(i;j �

.'.� Sm'ERINTENDENCIA MUNICI'" Ir
_'_'�"_-=''':A-�---

- -

;cc ·.·_

--i .

.

e FablO 'i'ratJ.)o:· ...
,

:CIOS de �roPrIedade do tJancopa� Q3 �

� (\()\\\B S,p\-':ã._aa ç::� PAC DE .'
BLUML'NAU 11 Dr. Francisco KübeI ii ,IPara supplontes do conselho! Ta E1.lnCC10narnento da.s 5uécursa m \.;_.I;:) �q JU lli!:i li

. :riscai: Ismael Torres, Fernando �$,Gstándooutros em. constrl1cão.I.� � Edital ii Medico :' I
Br?�had� de OliV'eira e Roml,t- 'J<esolveu a dire'3tori2 itiiCiarl� ADVUGADO �xJ De ordem do Superintendeu- IIOirecior d�-Ho-8pital Muniej� ii I
a.w� 1\�attos de 1\zen�do. .

a constrflcç�o, do alteroso�djficjó I 00 C1'/:rne, C/UiJ!1 k,:JJ te Municipal torno publico, que I paI e De!égado da Hygiene I!
PUbllcamos, hOJe, ° relatorIo em que sera mstallada sua séde � p (\ml,/lU?I'cial U.' durante o mez de Marco arreca� I ,du Estado no Município : )

� b�la:a.ço do anno b�ncariode Ines�a capital, e para ° qüal óD' 99 r � da�SB .nesta thesourarià € nas I de Blumenau i I
192J do. Banco NaCIOnal do teve.da mUJ1iGipaJidadeinsenção i:J H. li) de Noverr.hro � infende�cia� distr�.daes o. im._,-. CLINICA GERAL _ IIC0!DmerclO, acompanhados do! dos unpostos e taxa durante o \� ;;(.J Dtos.to soare m.dustl13 e profissl'O

I ,ii. ,

.

•

" •• , '..',.y., recer d 11
n

I I d . !)'J .", '! C "lt s dlallas das 9 as I,ya
.

o. conse. 10 I1sca -

I prazo
e qUinze anuos,. .

''-::'®'ci��;?'j;;q�E8� r�ll1tivo aO exel'cicio de. 1928. il ons ... a
,....:_ iNesse documento. que de� E' d,e mais de 172.000 contos �=..........;::...:' .._'�:.,�.. ;,.::• ../ ._ fmdo o �razo ��rcado, ô lmpos- ,;lO �oras no HOs�ltal /'/1ünl I

���.S��8 ate��m�at.o.ei�iil?ig7d�:e��jl ��e���oo e�.��:�ll��e
d.��c�.e.Il.1�â�.�.IY ··u t'. ªn-�'�

�

"8:"-"--p"'-�� fi !� d� f�:�o T���b�r�n���sa �r�� I ii c;.P��r�aaisa lZ i:sz ��r:a
.

'i!
negoclOs do banco, Se acham e cOl1tas correntes. . 1 ii" Il lill. • u�u mezes, com a de 20% nos se-! ....__.--- --- -·---·-:--·_·-.--,1
mml1�iosamentc expostos estes .. Por essa' rapida notícia: veri� : C{·';:,

- \: gUll,dos h,'ez mezes. f� a3.�li come-l'l '. iique.tlver.am em 19.,.27 grand.e. 'f.i.ca-se o Q'rau ...de.de.senvolV.'.imeir :,. '. m. lca. ",ela! e, ' ./.. :, ., Dr Edoar Barreto
I

� E 1 t t çara a, c.o:Jrança . ey.ccu,� v.a, I
- (} I, \desei):vobrimento, _apresentando tq e progresso em que se eh�.í speCla 15 a para �O!es las:! S t d la M letpal de I

a c.onta. d
..e. deposIto.e,m.. con.t.a.. contr.a a .B:mco Nacioríl, 1 .•

'

do .�(.,. �e ga:.•ganta, nanz,' ou- ;\ Bt
upenn en ec un

d ADVOGADO . i '�asmjm". "Cravo'�, "Agua
t

-

1 d f d i
'V dos e olh

. umen�u, em 1 de Março e
; j C'� J

.••

"D J
.

corren e'ae eva a·C! ra emals
.. CommerclO, uma das mll� acre'/ í , ...

os
, "1928.

.

Rua 15 de Novembro (e o uma -. "10Ly";
de 177,000 contos de reis, dittl,da.s iustitu;ç.õe� de

. cre�i.to
. � Btumenau .,- ]tmr,pava Sc:;ea li ThesOllreiro: Na". 123 I 'Jessv" um 15t)O.

De .accQrdo com a autortS�� QI). palZ. (D@Dlanú de �otlcla)I�}__"�::'-"T<;_������'__<! L!:opoldo Hocschl.
__

. --._ __:_ J Pharmãcia Central

�.'.

..lIax Hauú"J . «

José Bona
'"

«( »

ONDE ESTA' Á FEUClDAD
DAS SENHORAS

Em possuírem dois jardins
ligados entre si; o do Amor, den
tro de casa; o das flores 110

quintal. O primeiro symbolisa
a Felicidade; o segundo com

pletla-a dentro do conforto ma�

h�riai moralidade, idolatria pe-·
los flhos e esposo, e a saude-
Faltando esta, tudo se trans

forma em sonho e martyrio.
Com pois, garantir a Iposse de
tão precioso NUMEM, de tão

grandeBEM? indo direito em bus
ca de "Mlnervina" que é um

Eaucioso especifico feito pelo
qretor da afamada Minancora
pue durallte dez allnos tem cf-.
rado innumeras senhoras evitan.
do (as vezes) operações e sou

frimenfos velhos do utero e
.

.

.

�..
. . ovario, possuindo aftestados.

.

A VlUva �rma Oa;ftner, prop.letan.a de terras no ferhlh� I magnficos. Um negOciante do.

s.;:']lJlo..
Valle RIO do dOeste

.

.: �eus tnbll. tarlC?s, vende
.

Iote� de

I alto commerdo de Joinville, e.s"specmes terras de cultura, medl�os e quasl todos serVIdos
gistando quasi a paciencia '0

,�(�r estradas d,:_ rodag�m, constrwdas. _por sua
.

conta. Os n;fe- I esperança, curou-se de' hemor
n'_!os lotes serao vendidos. �m co.nd�oes v:ntaJosas, Para. �ra-Iroidas com 6 frascos!! Todos
t �r com os procuradores Rodolpho ...

Hoescul e HugoMedlLcll. os encommodos causados de
iIC:zc

I'
'regras" irregulares, .hemorrhOi-.

das e hemorrhagias, curam-se

A I u g. a - 5 e
.

i �:r���) curaveis) com. (Ml-

2 S"a Ias espaçosas, proprias p�1ra es-I
criptorío ou mesmo para al- I

fdi:ri:a�rr:o��;;�;�:'in::s M. Borba I
- BLUMENAU I

.FTJder�'Jo f)'/}.hmidt «

vVilly H3,!,i,ng

Banco Nadonal do.
(ommercÍo

.',.::.'.

•

•

Sanh
. ué'A NOSSA professora
de p i a 11. o • Chama·se

.

Dcii!othé4, mas eu prefiro
dUimal-a senhotiút Dore
mifá. 1!: uma encanta·
dora cretuum, cheia de
pudenda e àe11icáikza.

. Di:: a rnamsie , que ella
. teve muitas deeillusões e
: mui,o.� desgostos amoro-
sos. E' por isso, talvez,
que o seu ,semblante' �e
.apresenta; as vezes, tao
melancholicu, Entretanto,
parece .que ella sabe
venC€1' essas maguas e tem.
sompre um, doce sorriso
no", labios;"

�\\
,&-"�OMO todos os que� professam a nobre
arte de ensinar e abusam do esforço cerebral e nervoso, a senho�-i
ta Doremifá, soffre de enxaquecas e dôres de cabe::;a com ex

gottamento nervoso e mal estar. EIla, porém, sabe comba.ter

tambem os males physicos. Com dois comprimidos de

.�i
t;
K�

m
.)

Ir
"

. "
'"

,�
&�
ti
?t

.�
�
ti
[1
rl��,

Na prdxinta tez Stellinna .,ae ter �
e pra:ser de apresl'",ecr-lIus o M
cavalheire) que leve a di!'1 de ca,'- (il

�
regal-a nos braços, quando lhe �

li.',PUZeral1! agua na cabeça e se:!:m f,'1

�bOcca. ��

:fica alliviada e recupera as energias por completo, Éis porque
a professora !raz sempre em. sua bolsinha, um tubo de

Cafiaspirina. "Isto, diz'dIa em linguagem musical, me conserva

sempre 'em tom' � 4_e.n:tIQ !!Q 'çorp.pal:!So'."

Um trlbo d6 CAFIASPlRINA e c
melhor de/e&a que &e pode teT em
Casa contra tl& dô,.Js de cabeça, de
-'dentes e de ouvido; 8nxat]ueea&,
nevral]iiias e comeqRen.cÚJ, de
noites em claro e dos euea&o$ al
caofices. AlUvia rapidamente, res
taura as forças e não ataca o cora

çáo nem.os rins.

\TISITEM

LOTES A VENDA

RHEUMATISMQ

y,
CAftCROS'

U
SOUBAS

IJARTffliOS PAtiNaS

Sabonetes

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Vai por em ·breve uma grande novidadeno Mercado, e a ultimá
palavra em autornovel. V. S'. não precisa Gazolina, só pouco oleo.

O automovel desenvolve uma velocidade de 40 até 60 kilornetros
po,r hora. .. ..

.

.

.

E· tem o nom e't:JRRLIN. O" modelo especial é do o SEDAM
cDRRLIN é espaçoso, confortável, material incomparavel, pouco pe
so etc. Luz electricà e 4 rodas com PNEUS 710 X 72 e uma ro

da com pneu sobresalente.
(E' p.) V.. S. tem quatro côres a ,escolher: Vermelho, verde,

azul aço e preto, e e pintura da melhor Lacre da Herbigs Lacke
Allemanha; pôde ser conduzida por qualquer pessoa desde a creança

.

esperem V. S.
V. S11icarà admirado pelo meu novo typo.

r; \' GUILHERME CURRLIN
:E31Ume:o..a.""I.;l.:19 de Fevereiro de

Ten?? o praser'[decornrnnnicar a. min�a distíncta clientela, que na presente data
estabeleci Junto ao meu negocio de livraria e papelaria nesta praça Uma typographta iencontrando-se esta apparelhada para .a execuçao de qualquer serviço como: I

CARTOES DE VISITAS, FACTURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUlAS DE REGIS-l t
TRODEBEBID�S,EN-I-----------

.

! VELOPPES, GUIAS f
PARA EQUISICAODO !Inlpressôes àcoreslSELLOS, ROTULOS, !

i PROGRAMMAS LI- L______________ I VROO DE VENDAS �\i _!_!!��!__ ����!CHºS,}_O�E��S_!_�_ D-E�����-SERVIÇOS ADEQUADOS A' ARTE í
n,-·.. ·--�·,·,--··:_-·-,_·-,·�------·-v-- .. ---.. -.-.. -._·._�. .v_J_·. __ ,.·. �� .._....�.._.. ...__,.._..... �-"'--",..._�_.j'<o._��-_r��

)
m

-=_.. . .

I Diz: o. advog�do infra assignado que tendo prestado servi- 'Concurro nela Publica! Ç?S profissinnaes, Juntame�te com seus companheiros de escripto - li I

Ino! .desemba�gador PedroSilva e JOSé ferreira da Silva, a Alfredo

I.Schlman.owkt, até ha pouco residente em Bella Alliança servi-
y_0s 9ue serão arbitrados em Juizo, de accordo com a 'petição
Ua feita em tempo, e como tenha o mesmo Schima nowski no

����;n�§a I ma�ifesto intuito de lesar não só o supplicante, os seus co'mpa
! ���i!��� nheiros de trabalho, como os demais seus credores, vendido a

. Ricardo Witte, residente na sede do Districto de Bella Alliança
����==�=�=�==�===�==�-�""""""'=��""""""'�""""""''''''''''''''............�'''''''''''''...................'''''''''' \ desta Comarca, uma casa de moradia unico bem de que era

! possui+or ause�tand.o-se em seguida para lugar incerto e não

! sabido, o supplícante, para resalva e conservação de seus direi

\ tos ve�, �Qm o devido respeito, perante V. Excia. protestar,
I como ae_ facto pr.otest�dõ tem, contra a alludida venda, cuja
I' annullação se pleiteara por acção. competente. Assim, pede que
tomando por termo o seu protesto, delle se intime a Ricardo
\\fiHe c o Official do H.egistro Geral da Comarca publicando-se
o, em seguida, .pelo praso de trinta dias, em jornal desta cida-
de, para conheeirnento de Alfredo Schimanowski e demais pessoas
a quem possa interessar, feito o que sejam os autos entrezues
ao supplícante, independente de traslado. Nestes termos, da�do
se a este o valor de 500$000 E. R. Mere ê,

Blurnenau, :! de março de 1928. 2/3/28. (assinagdo) Max
Mayr, sobre uma estampilha estadual do valor de dois mil réisll
"Em cuja p.etiç�o exarou (J seguinte despacho: - A. Como requer
pago o devido Imposto. B1. 2j3/928 (assignado) A. da Luz".

Tomado por termo o protesto feito, delle e bem assim da
petição transcrípção e 'seu despacho, foram intimados o Official
do Registro Geral da Comarca, Sr. Roberto Baier e Ricardo \\fiHe:
conforme, Se evid.e�lcia das certidàe,s que adeante se seguem,

. CERTIDAO -Cei ii ico que, nes a c dade de Blumenar, fora de rr eu

cartório, intimei ao Offlcial do Regis ro Geral desta Comarca
Sr. Roberto Baier, por todo o teor' da petição e despacho retr�
e termo de protesto supra- O referido é verdade' do que dou fé.

Blumenau 6 de março de 192§. O escrivão interino: (assig
nado) Alfredo Campos. CERTIDAO:- Certifico que intimei :0
Sr. Ricardo \ViHe, ('01 sua própria pessoa, por .todo o conteúdo

I do mandado retro, do que ticou bem sciente e dei-lhe de tudo
i contra. fé, que não aceitou -.Desta cidade até Bella Alliança 'tem

'v 1100 kilornetr os. O referido é verdade do que dou fé. Bella Allian-
iça, 9 de mar,;o,,�e 1928. O official de justiça: (assígnado) Ama' J �·";':'";""'--=::;"'''''-·'''''-'''''--''''·'''t.-d'''''''''I deu Bohmann. E, para que chegue ao conhecimento do pro- � -}lnno Gn:;i)ZOla O
i testado Alfredo Schimanowki � demais pessoas a

. quem este � ("'l
.

...:Iv l·h'lcm.·ohlm.

,..�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""'���"""""""",��,,=���... i protesto possa interessar, mandou passar o presente edital que, � f { JOlJ) D., <; I L v A
======������...

i na forma da lei, será afíixado no Jogar do costume e publicado 'Cl 5i�.o'\'LLR ,\

��$�§&ffi ffi���W�1 ·A·
.

.ttencaO'· i Pdela id[1!predl1sa. Daddo e passaddo D;f'ISdta cidade de Blumcnau, aos
lIIíII (',:J:?'� Po�jt:.?��t�k��l��CO

0J Dr" Fr-eitas Melro . G\S)

I
. .. .

..

.'
.

. ..
... .1 oze. Jae

0.
mez e

m.arço _ e.ml .

cvecentos e vi.llfe e oito. � i ·"1'<1' fi
fB8 � ,r Eu, Alfredo .Cumpos, escnvao interino, õ) subscrevi. (assignado) � 11·:·t�::::lt! !;;::�:';::';,:.c;�';:,,:�:�de
fB3

' Advoga_do � .

r Amadeu fel,IPP6. da".�uz� s_?bre uma esta.m�pilha estadual d,o II l :::-..:.:;1 ,d.

83 Causas cíveis, commerciaes �.I Communicamos á nossa estimada freguesia que abrimos I valor dê do.s mIl rd:.:.. l'..sta� �o�fo.rme ..on.glllul do que dou fe. �i�7 & ·�'��);�'i����=TE
6Y! e criminaes .EP1j em nO!:lsa casa de nogocio uma secção de vàriados

.

artigos de:
O eSl.:�:a� In��lmo. >

.

..fZF.)
.. ...;

In sa1chicharia como. salame e. linguiças de diversas qualidades do i � Ire 'J ·umpo.�
.. 00 . Rua IrIma.! Ge.1aes

.

.

E$lfigado é miudós, sangue, língua cosida em sangue, morciHas, i __-----------
. &�m���m� i salchichas, presuntos crus e cos:dos, toucinho, bacon bem ce-/

V I
-

d .LMod·erna.

'.
.. mo manteiga especiaJ para mesa queijos etc. tudo recebido dia- i· U canlza oraBEBAM SO VINHO riamentf' da firma Hermann \\feege. Installamos tambem uma:· .

GAUCllO, O melhor vi- mac�i� para cort.ar presüntos etc. em qqalquer quantidade. i 'f
'

nho em preço, em quali- Asse1o
.. frreprehenslvel.

f··· \ - .. -d· e S'. LEN·Z Id(ide e em paladar. AUGUSTO SUTTER &: iLHO-Rua 15 de Novembro l---
....................�... =====-

Unico depositaria e ven- i

AIdedor. '\ .. am·eda Rio Branco n� 3 I
ALFREDO- C. MOREIRA Edital I Co.ncertoB de pneu.m9,t�coS e camaras de ar cúm. !Taterial mo.!

...
.. ... ... ! O Dou10r:Amadeu felippe da Luz, Juiz de Direito da Co� :derno de vulcan_tzaçao a vapor secco. sem COSlmento �as

GO.NORRBEAS. E. SU
..

AS COMPLI \
marca de Blum.enau,. na. forma d.a lei, etc,

..
telas. -c Serviços g.a.rantJdos, por processos ma1S

CAÇOES
.

. faz saber aos que o presente edital virem, possa interflssar modernos, em :J.pparelhos _a vapor secco de

,
..

..

.... ou defle noticia tiverem q1le, por parte do_ advogado Max Mayr
- alta pressao -

Cura completa - Pharmacia ! foi dirigida 'a este Juizo, a petição do teor seguinte: Exmo. Sr,
Central de João Medeiros . .. Dr� Juiz de Direito .da Comarca de- Blumnau. 'Preços sem competencia ..

.

:s·.... ... ..
.

·F· -l- ploração e como perdera os carris. -Fez�se apergüuta; como a pl'imeira, ficoulsem resposta .

....... em·.· . aml la -,-Tiveste coragem de mergulhar? -.Não ouviram? ...

.•. . ..

..
.

... .. -Porque não? infelizmente, não encontrei nada. Mas, co- I -Dize antes que não querem responder.
mo o magister dissera, isso agora pouco importa; porqut', se \ Haviu u· a coisa que me aiormentava.

(122). não_ fossemos salvos pela galeria, sel-o-hia'!l0s peLl descida. I - Perguntem t.a quanto tempo estamos aqui
Os gritos tornaram-se sufficientemente distinctos para. fa-l -- Ha quatorze dias.

zer esperar que em breve se ouvi.ria� as pala-vT3s. .

I Quatorze diasl Aquelles que d'entre nós fora mais alto
Effect1vamente. ouvimos d'ahl a pouco estas ires palavras, i nas SU&S avalieções, tinha calculado cinco ou séis dias.

pronunciadas devagar: I - �.gora jã não ficam muito tempo. Animem-se. Não fale� ..;..

-Quantos são vocês?
.

j I mos mll's. :ltraza o trabalho. Mais umas horas.
De nos todos o tio Gaspar é que 1ínha a voz ri1ai� forte j Foram, creio eu, as mais compridas do nosso caotiveiro

e mais clara. Encarregaram-n'o de responder: em todo o caso, as mais dolorosas de fodas.
.

'.',
-Seis!

.

Cada pancada da picareta nos parecia dever ser a ultima
Houve um- momento de silencio. Com certeza lã fora ti- mas, depois d'esse pancada vi:.ha outra, e depois d'essa ainda

nham esperado um numero maior.

'\
outra .

.. -Despachem-se� gritou o tio Gaspar; estamos: que não J?e vez em quando recomeçavam as perguntas.
e não tinha mais a fazer senão voltar para traz; podemos mais,

_

- Teem fome?
Corno já percorrera .aqneHe caminho, sabia que não Os seus nomes'( - Temos mUlta fome.

peligos" nadei rapidamente para chegar ao refugio; as vozes Disse os nossos nOI?es: . .

. . .

-Podem esperar? se estão excessivamente fracos, vae-se

guiaram-me.
. . ... ...

.

.

: -'-Bergounhoux, Pages, o maglster, Carrory, RemlglO, Oas- fazer um buraco de sonda, e mandar· lhes um <'aIdo mas isso
A' medida que me approximava parecia·m� que áquelIas!par.. atrazarà os trabalhos; se poderem esperar estarãô mais cedo em

vozes eram mais dieiasde confiança) como se o'·s meus cama-
.

.
No nosso salvamento. foi esse, para os que estavam �e libtrdade.

radas tivessem retomado".forças,.. ...
�.

.

. fora, a. occasião mais pungent�. Quando souberam que. se. Ia -Esperemos, aviem-se.
I· Em breve chegueia enfrada do refugio e gritei por mi- em breve fdar comnosc?: tod�s os pare�tes, todos os amIgos. As bom.b.as. não tinham parado um minutOI e a agua con-

.. tllia vez.
..

dos mjneiros desapparecldos tmham corndo para o logn.r do tmuava a baixar regularmente .

.,.,-Anda, anda, ..
disse o magister. desastre, e os sold�dos tinham immenso trabalho para os con' -A_visa que a agua baixa, disse o magister..

-Não encontrei o caminho.. .... ter no fim da galerIa. ... . . �.
-Ja sabemos; ou pela descida ou pela galeria, vae-se ter

"-Não importa: a descida adianta-se, já ouvem os nOSS(,S Quando o engenheiro annunctou que. eram 80 seIS, h<?uve com vocês... d'aqui � �ouco.
gritos, ouvimos os d'elles; d'aqui a pouco falar-nos�hemos, um desapontamento doloroso, mas com. uma �spera�ça aInda As pancadas das pICaretas tornaram-se menos fortes.

$ubj.depressa o refugio e escutei. Efféctivamente, as pan-- para' cada um, porque �ntre aquelles S81S podIa. deVIa achar-se Era evidente que esper�vam d'um momento para o outro
cadas dul'l.. picaretas eram muito mais fortes, e ·OS gritos

..

dos h.quelle que esperavam.. faze� uma abertura, e como hnhamos explicado a nOSSa posição
que. trabalhavam. para 'lOS salvar, chegavam até nós, fracos Repetiram os nosso� nomes. ..

.

.

I recelavam causar um �esab�mento, o qual, cahindo-nos em cima
ainda, mas cointudó já muito distirictos..

. .". '... Em cento e vinte mães 011 mulheres, houve apenas qua .. dacabeça, poder-nos-hra fem, matar, ou precipitar para dentro .,.,

.

. ...

DepoiS dO
.....•.p.Jim..

e

..i.r.•o�..ov.im.�n�
..o..

de

....a.
le

.. g.ri.a.
,

..

r

..

epa.r.. e.·.1.·.• QU.8;.
es' tro que .vir.am. as.

suas es

...
perançar. realisadas.. Que aff1icções, II d'.agua

a

..

tr<;ruxe.-moux..
e com o carvão.

.

.

fava gelado; ma.s coroo nao havta taios quentes queeu vestlsse que lagnmas!. _

O maglstel exph�a-nos que na tambem a recelar a expan-
para me enxugar enterraram-me até ao pescoça no carvão min Quantos se sa1varal11? perguntou o tio Gaspar.

.

sao çj.o ar, ? qual, assu:, que se. abra Um buraco, seprecipitarà
do, ..que sempre conserva um certo calor, e o tio Gaspar e O Não responderam.

..
.

I como uma oala e levar� tudo diante de si. Temos pois' de lIaS

magister encostaram-se a mim, Então contei-lhes a minha :ex- -Pergunta onde està o Mario, disseJ!.�Pages. !acautelar e de tomar cUldado em nós como os t;:abalhadores ü
i
1
:

POR

SEGUNDA PARTE

SALVAMENTO ..•..

I
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faço publico, que se acha
aberta concurrencia publica pa
ra construcção das seguintes
obras de arte no districto de
Bella Alliança .

I: Um boeíro de pedra na.
estrada estadoal Lontras-Rio
Sul. no terreno do Sr. Jahn,
Matador;
2' 1 ponte com encontros de

pedra na estrada do Ribeirão
Laurentino, perto à entrada da
estrada Braço Laurentino;

3' 1 ponte de 15 m. do vão,
sobre o Ribeirão Braço.do Trom
budo, na linha da estradá Ribei
rão do Boi, no terreno do Sr.
Pedro Reuter,
Os interessados poderão obter

todas as informações em .todos
os dias uteis na IntendenciaMu'
nicipal de Bella Alhança.
As propostas apresentadas sei

rão abertas no dia 24 do corren

te, em presença dos proponen
tes, reservando-se o Muntcípío o

direito de -acceitar aquella que
mais vantagens oíferecer ou de

rejeitar todas, si nenhuma con

vier aos interesses rnunicipaes.
Secção de Obras Publicao em

8 de Março de J928.
Engenheiro Municipal

Eurico lV. Germer
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