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Banco Agricola tChronica eínema-l � major a ntes de sê Ratu-I O .h.�"" ,..,. ."
.•

de D .11 .�. il íon:r�nbi railSa;l' blumenauense dírlgio.'
S maJ.li.IMOBIOS bnrfi_l!erqce. que 7'lVla em com) fIcaram Inteiramente destrui

lU uenil}ll!l.f4.l""" � ui\:"
_

ca um cinema ambulante da Em I fec.und.os·
pan la de uma fIlha de no-, dos pelo graniso.

li
-

.

Lembro-me . sem-'p�e. daquel- presa Mo.ura. _.,,;;l'" � ti +-�:
I .

me rs�be!.. ,
�

-Assumi0 o eommando lo

ança las rrreverencias dll'lli'das a Pi Duma Ieíta ínstàllou-se numa I
.

Os jornaes noticiaram ha
Os mdl:lQuo> bateram á Corpo de Bombeiros o

.
Co,'O-

_

".
': nherro C�agas pela lI'On�a for! cidade htt,oranea, a alguns kí- dias o caso de uma pobre chi

porta e quando a moça ap- nel Lebon Regis.

" Oâerecl.�o pelo Sr. ,Ermem- lllldav�l oe Eça de Quell'oz,allometros ue Floríanopolís. neza.que deu á luz nove filhos pareceu, rOl por eHes alveja- -O celebre artista de cíno-

bergo Pellizzattí, que teve a proposíto da carencia de as-l Installou-se e fez um bruto de urna vez, Semelhante' nhe- �a, Cahmdo gravemente Ieri- D?-a Emilio Jannings, tão que

gentííeza de tr8z,el-o pessoal- sumpto a quem escreve parai reclame. Foi um reboliço na nomeno é verdadeiramente
a. orrendo?, pa� para soe- rido em mundo, recebeu E..o

mente a esta reuacçiiq,_ aca-
os jornaes, !oda a vez que! ?ldade. _Toda a gente accorreu raro,. porem os casos de fe-

correi-a te-:e HIe�tlCa sorte, c_!legar em Vienna d'Austr!a

bamos qe ler .c0l!1 grande pra p;eclSo. encner uma columna \ a Iuncção para ver a novídade.] eundidade extracrdínaria na tOI?bando sem Vl�l1t varado t�o grande manifestação que

ser o Relat?l'lO t1�s�e' ínstítu-
d «(� Cidade». ! 9 major rejubilavo n31Ssal especie humana são mais

pelas b3:18;s assassm8?, Quan ficou seriamente machucado

to de credl�o. agricola que
E , .d� facto, um verdadeiro li

noite. Estava radiante. A téria correntes do que se imagina go os v.Is!nhos ac�dlram o ao descer do trem.pela encr

tantos beneficíos está prestan( supplícío,
que nem aos pro- 'fora magnifica. I Caio Hilario apresentou- s� ando. Sllllst;'o havia desap- me multidão que ali se acha

do aos eo�ono� de BeHa-Alli- prros d,euses oecorreria, nes-; Qua�do a projecção come- �o sacrífícío no Capítolío de parecido lev and� ,tOdO O. dí- va par� ov.acional-o..

anga, Tayn..RIO d(,. Oeste elses aureos .t�mpos em que os: çou rOl um successo. ,numa, no anil') de 749, acorn
nheíro que o ,laVlador .tmha �FOl eleito para substituir

O?��o� (hSITlCÍOS neste mu._.deuses Ielicí tavam a terra] Eram gritos d� cntbusiamo.tpanhad'J de nove filhos: (dos
em casa, ce.lea de oitenta o Sr

..Sehacht na presidencía

n�clp�o. I com a suapresença. : eram palmas por toda a sala:! quaes dois somente eram Ie-
contos de reis,

.

doRetchsbank o Sr. Hans Lu-

.ra t1ve�os opportunídade de O composítor quer niaieriaí A orchestra excutava uma: meninos: 27 netos e 29 bis- -ComI?emor�u no dia 10 ther,

nos referir ao um estabeleci-I e manda-nos o aprendiz á; polka repiuicada, uma dessas netos. -

o 5� anmversarro de sua íun -Fallecen no dia 8 era

mento, encomíando os e8101'-1 porta, de vez em quando. ; polkas antigas do maestro Goldsrnlth eíta :

um conde daçao o Corpo de Bombeiros Washington, o presidente da

Q?s. dos que "dirigem e a sual . .saato DêU.' Nessas occa- i Amaral, que bulía 'com os de Abergeng, que apresentou
de S. Paulo.

"' Rep?blica norle-amerlcaLa

uLlhdade, regosijando-nos 8,01 810es tem-se pensamentos ma! nervos e €ülI:enisava a assis- .a. Henrique. II durante sua .

-O Ju�s da " vara da Ca- Wll!-lam. Ho�a.rd Taft, que foi

constatar o grào de prosperl-! cabros, o,::col'r�1!l-nos as mais. tencia, o inver'so justamente vmgem pela AUemanha, 32 fi pItal.Feder�I decl'f'tou a f�-I o vlgeslIDo setimo presidente

dade a que eHe tem ascendi-' extra�agantes wéas, mas não (da «Casa �as tres meninaS')'llhO�
·vcu'7)es. lle�Cla d<l; :lrm: L�ons & CIa dos Es�ados Unidos.

dop . . .
no��occorre+? assumph'. II a m�lancal:cJ.musica ce :;;;hu, ,C!ta-s�um 1 senhora de Par- cUJ� �assl\ o s" eleva a 1921 -FOI no.meado Encarregado

: Oi ."ACIdade>. talVB�, o Cde-se eD ,ao n�ma tremen _

i bert, e da �1:U-C"a deFrd e rico lemo. que delI ó: iuz 44.
con"o,� •

. •

de NegoClos da Dinamarc"

�l'l1neIro Jornal qu� se mte- da me,lanco!'a. aes.ela-sê o o Gr";!'de. com que a orchesira E"'8"� e�! L"J,. antas da .

O m"sill? mog!8,rado ,.I·es- no RIO de Janeiros, o Conse·

18SS0U pela creaçao de cai- amqmlameuto deflnmvo, mvo do CmCi,1a Busch nos entrif- revolu,;<I.) iru.ITceza de 1789 cmdlU, U: cüll_:oraata da lirma lhelro de Legação Sr. Boeck.

xas I'ur�es em nosso Estado, �a-se a mor!e! redempíora de tece a alma e nos a:llollece Utl1:t famUia da. quai 40 mho� E. ?uu:naraes e decretou -;Falleceu na Allemanha ,)

m?�ela�as no
_

systema RaIi_ todos.os �of:rlmentos, de tO-lo pbysico e'" t,d"" as sessões. perfeitamente conS!ituidos sen I a fal,enc,"
..•
da

..�"csma. . alm;rante von Tirpilz que lo i

.'el.dl, urrdaçoe. essas hOJe. das ao tc"tulas que nos an-, Pa3SaVa-S<l uma fita da Fa, tavam-se á mesa eom seusl FOI requerIG4 a fallenc," 1blLStrO da Marmha do Reieh

�spalh��as em todo o.mundo gust"';ill e nos comurham o I West em "lie havi� !ma cor- paes.
' da mesm:;;. .

_
.

durante a conlla,sração mun

�'l.�S mllnares. beneficIando esp�rho. . .... I rIda de c:wallos, U�l tm'di- .'
Oma ,c,:mponez-l. ru.,sa deu -:;!"Ol rt;qile���a a faIIe��la dlal, de!3�mpenhando na guel'-

,}laO so�ente à lavoura ce á SI o escriba e Imagmoso e Ilho e outro tubiano, A tni'ci- ti luz 56 lilhos, qUE:: viviam to-
da ilrma J. -?a.lIOS & Dmlz. ra marltlma papel saliente.

pecuarla locaes. mas concor- t�m algum ta�ento inventa ta -,.da era formidaveL dos em li55, tendo nascido
--O ge�eme do �anco do -�aneceu na Capital Fede

rendo com natavel effíciencia ctlmente uma lorota. FantaSiai Toc'>'va ao delido. Mas o tres de uma vez. sete de ou-I Comm.ercIO em RIO Claro, raI ?l-lOllsenhor Paulino Petra

Doa pros:pe�dade ecoilomica um e�candalfJ nos antipo:ia�,. diabo do azar qu� em tudo ira, e todos os mais gemeos I
FranCiSco :Morae�, entrando da F�n8eca, vigarío da Gavea

de cada palz que tiver

aj
arranja uma revolução ne Pu I' se illtromette estraE!'ou ° lle- Tendo-se casado nova.ment� l �o B�nco do Bra.sIl desfechou qu� !mha grande prestigjo Da

sorte de possuU-as em grande na�tL o� l!m adultério na cor i gocio, :-- o marido desta mulher teve! �res tiros c�ntl'a o seu cu- pohtica do districto.

nun;tero. .

_

te aOYSSlma.
.

i �. ". '..

sua s�gund&. esposa 15 mil'_ s
nhado José �n;a ".1 Gonçalves��� M!: :Z;;::::=t"

E,s .porque todos os gover- .E como ao leitor pouco se i. Po, l�felIcIJ.de "'SISilam sen10 14 g.Oleos o Que o fez
Peres que 101 ,""do no bra- ,..� & ••••c,

�os m�elligentcs tratam de da q�e as e{Jusas an lem tor-l a funcc;�o dOiS s.err�no,s que pae de 72 filho!!; legitimos, ço. Procurando saber do que n'" -I
.

RIIlparal-as. concedendo-lhes tas a,em de nossas fronlei-: nunca tmham VIsto Clllema. A mulher de um caoellerei se tratava o gerente do refe- KeVlS..aS

favDres e Isenções. Com taBs ras � e;:-6) ra'3sa em julgado I Aprecladoi'es ?c corrIdas ro de Paris. chamado Blunei.
do Banco S!-'. Herculano Ca-.

-

v�ntagells, seru o peso asphi- �a�a todos (JS el'fei!(ls ... jO!'Ilall de cavaUo enthll�las�aram-se teve tres IilhoB de cada vez valcante' fOi tambem alvejado GelltIlmenteoUerecidas pela.

xmnte dos impostas, podem os hSLICOS. _ ,,_ I
-Jogo cem fill r31S no tor completando um toíal de 21. por. Moraes, falhando, porem, Empresa

do «1��8Ih» agrr-

bancos �ricóIas e as caixas E, _tambem. como tudo "'que
d lho. Em 1B42, na Ausíralia dt)

o tIro. . decem�B os ultlmos nume!"03

rumes, honeslamente a1minís se poe em letra de lorma me! -Pois eu jo�o ne ".. Sul, uma irlandeza deu á luz O aggressor foi immediala- d._, est�a<las re.istas ,Para

tr!1dos, como ti está sendo 0lrece credito, outros collegfrs.l -Acceito E�tá. " )(J'�.��lano. SeIS filhos de uma so vez, �ente preso. Moraes aggre- �odos}), Cme!lrte". e «Tlco

B!ln�o �de Credito Popular e á :falta de assumpw, transcre! Deram-se' as m��:�- do O unico symptoma particu- d!0 � 8�U cunhado por ques- hc<!», verda?el,rOS Dllmos litte

Agrwola- de BeHa-Alliança'jvem ou commentam o facto sit"ram o cob e
. "1

,-,po- lar qué 86 lhe notou durante
toes mhmas. rapos e artIstIc.os que o pu-

p«>��.di� rapIdamente, lornruÍ .accrescentan_do-Ihe alguns d� I iiado 'a um co�he2i�", lO CQll? periodo da gestação foi um ;-Vae
ser restabeleeida a ·blIso. toat.o aprecia.

-

do-se. ""! .p?uco. tempoapreci< t�� qu� nao oeool...,_ao 1 . O tordillm m. ,,-t, .�" ".tr _
,appellte deYOFador. es.aç�o r�dlOtelegraphlCa de "Cmea. te'. que nos poe ao

&VBlSCOelflClenteseconomicos]creauor tia pataca e o leitor: sado erclia t!rreú; �I . <;ii,� � As familhs -de-"!2 a 20 n- Paranagua. par das n�vldadt;s da cme-

O Banco de Bella Alliança vae 'f:;ngulilldo a pílula inol'-I to o fubiano �va c
" nqnan lhos são muito communs em I' -�a madrugada de 11 QS matographla�undial e do pro

i-oi fundado por sete homens Iensi�a sem desconfiar da ta-l corrida louca
n ,.a\ a. numa toda a Normandia. ladr?es assalta�am a perfu- gresso dos n0s..so� ártistas e

apenas, ho�ens de iniciativa. peaçao; I' . . ,

marIa Tang�, SItuada á rua do que_ se tem leIto para a

homeM' e�lorçados e. decidi'
Dest ""te escapa.se o .scri , Os serranos. p�IR\'.m. grita�

n' 42, Boa \ Ista em S. Paulo elevaçao da scena muda no

<los qUe uao recuam a-IIe qua"-l ba da entaladell.. , satislas,�-I vam, �stalavam oS dedo$, bra Dr_ Affonso Veiga
onde forçaram o cofre, 1'OU- BrllSll, apresenta-nos neste

,�er obstaculon ,m se arrece!_: do .0 comp rmfllSSO assumwo I ços distendidos para I.l"fl.Z, ea Acsba de ser nomeado pa- bando. algumas dezenas de mez o que ha de melh9;, na

i:l.ffi de um fracasso. ;pala com o Jornal c seus

leI-I
da qual torcendo pelo seu ca ra exe:rc�r o carí!O i� D·irec-

contos.
. .

es:pe_91e em suas magrufwas

O seu enfb.ustasmo pelatores. .

.

_.
. vallo: Eta! tordilho!· Avança tor do Nucleo Annita ór'

�P",cedentes de Llsboa edlçoes... ,

boa causa aUio!ou proselytos, • Pal:a contentar ostes é que pelludo que tá ganha a parti- nosso distincto amigoPdr'"At chegaI''''';' ao RIO, � bo�do do _,para todos, e o ,Tico-tico' .

de. modo ��e cmeo.,!,ezes de e o �Iabo., .' ' da!
.' .'

. f?nso Veiga a quem transmit-
vapor N,assa 900 urumgran- na� desto.mdos numeros an-

poIS d�. "lIeer""óa Ja a socie
O .el�r" .exlgente. '. . l. Mas olubmuo .comecou a fra timos cordeae. felicitações.

tes portug.ueses. .

tellores.

dade 'cont<l;va cqm 52 mem-I No IJ1vmemo
.. aetu_al, para! lJuear e o torq.llh() passou-lhe q �r. l\.flrustr? da VIação

bros. pezmto. IE�ze� apCF',lguem t_::;m pr�dIlecçoes .poli- a frenter vencendo-o pôr dois êê@;;Z;;;;7tti?iê$$§f#?iê§ sollClt0:t a? �l_buna! de C�n- ���

ao enCBrJ a'.' o seu balançu

I
�lC�.tS n�Q ê t800 diWci1. E só corros de luz. .

'
.

.

tas a dlstrlbUlçao do credIto O f· d
".

.

em 0.1..
-de De.zembro,.. do ann� artl.Cllla.r umas ama.bili.dades O

. .... Varias noticias de 980 c�ntos. qu.e deverá ser .

ra e Milagroso

,passado,: esse numero eleve: � pessoa eminente do sr, Ju- t b' serr:no que Jogara no . .. POS�(i á diSpOSIÇão do enge- Um frade da Ordem doSan-

t1"a-_;:;e a 246. '. :..
.

Iha Prestes ou uns desatoros u�an� a�nou-se� ."

.

,..

nhmro Joaqu_fm_Penteado, che gue Pr�cí080. cujas·· orações

'ce" No c�mpartimento de ta- pe..doB ao preciaro presi-
.. FOI; s!"adafl.... do horre- FOI eleito m.emoro da Aca-, le da Commlssao de 118trsdas te'!'ope�ad"gr.nde.mllagres'.'

. �a.s onde fOl insta.llado, jun:" j den�e gaucho e está tudo 81'-
dor. Su�elto at?a� .

�eInla de Letras,na vaga aber-I de R?dagen: F�deraes. a Julgar pelo que; dizem cen-

�t'� . Intenden<:ia Municlpal, ranJado. Agradam a uns e de V.endldo do, Q'l�bo éu Ja te lR com � m?rte de
..
Amadeu I

.

- No 2. dlstr�cto do M_unici. tenB:S de testemunhR8, estA at�

.�Mld� ,.gratUlj!imente .pelalsagradam a_:outros, '.
ensmo..

\ . .'. A�aral, o con8agra�o poetalP�o qe CachoeIra, !t.as llI1Ille- tr�hmdo verd&deíras l!i�l.tt-

,l7eleltura; no qual havia uma
Mas eu nao _tenho gelto pa- E puchando

.

a
.

garrucha des GUlfb.�rm� de Almellla.
.

dIaçoesde I�apu� (lbo Grande does á suamodesta habi6t�lto

�eslI�ha -e .Uma- cadeira ape- r.a.�: cousa. }�ao gosto,de po� fechou a contT-8. a tela... t. :-Em vIagem para Buenos I do Sul), C�hIO.na semana. pas- e� North Col�ns, a 2;tri:d�lías

na.�, fez o Banco es. suas pri-
lIÜu8, deteBI.O

..
os deSaJor.o.8 0-Unal da projecção foi um A� res passo�, pt:lo port� .

do I
sada .ormldav eI �huvB. de p�- dIstantes. da Cldade de Buffalo

merras transa.ções. Ali per,.. pesado� e a.8 amabilidades desastre. .... Rl� de JanelH> ,0 almnante dras ?ue,{'.ausou mcalculavels noEstado deNova Yor� B.'Vidaa

J.P,an.ece� durante. alguns ill.e- hypoc�ltaB e mteres.seiras. W.llhelm Souch?n. que com l p�eju��os a lavoura de arroz de ser curadas. pelo' homem

3eS e 80 quando a sua Dlre- P�efiro, portanto, .contar Interveio a policia..
mandou a esquadra allemã I alI �Xl,Bt�1!te.. .

.

maravilhoso. .

.

,«taria c'mstatou'que a socie- aqUl ao, Jeitor, um lacto s"c- Foi uma debandada geral.
que operou nos Dardanello& J O preJUlZO ma!�r coube ao Ha cerca de seis anu"s; ttéi

-dade .estava .em condições de cedido na vmte annos pássa- N tr d'
. .

durante � guerra mundIal. Sr. Alberto Schmldt que vio Jesu Alvarez caminlta"'a para

lunce!onar em predio por ella dos, de cuja autl).entiçidade .

- Q ou o Ia o malor rece'
.

- Ha d,as em Arinhl', loca- ! a sua lavourade anos de 140 North .Collins.O urueotheSouro

prop;,. custeado, foi que se. respon.aMlso ao major Pe- blaordero do sub delegado de IIdade d? mUnleIplO de ltape- qua<lrasreduZlda a20quadras. que e"nduzlO, era a �ua indu

abolançon " trans!erll-a P&pa i""rr, representante <ta. Brah- polICia para ievantar o pouso eenes, Estado de S. PaulO,um A .",preza da firma Preus- mentarIa. AlI cbeg_ pediU

:ilnia sede. 'Íllaior onde di8- ms e pessoa que merece to- afIm de evitar pllJ"turbações �ando de mdmduos mascara sler e Calderano .0Hreu o abrIgo a uma mode.ta familia

.]>l>e agora lio 1D0bilisrio iu-
do o credito,que m'o relatou, á ordem puhlica.

.'

dOS �e�ceudeu� aut?movele prejuizo de 50 quadras plan- reSidente na localIdsde, e qUP

dispensavel; lnach:nas de es- com visos de veracidade.
.

. mglO.se � reslde�Cla do la- tadas.
.

.

o attendeu, permlttlI�do de��

,
c....,.ver e cale.,,,,", cofre .Iorte I

JOR. vrador Joao AntonIO de Al- Os mIlharaes e mandiocaes cansar n" terraço da·, .asá.

, et.... ',_ .

.

AlI
.

eUe eslab�leceu sua ",q-

_ En
.. e.errando.. :O. J.3,8.nc.? o SBU

. ,----, . - I
radIa, co.nstrlllnd.0' P€rto,um..·.a

.'
balanço eom._ aclivo de

capella na qualrecetie .aquel-

667.271:$110, em 'Dezembro de

les qu� pedem suss orações

J9�, ofie.rE}ce uma.. publica .de

na anBla de se aUiv:ia�.e.mdoa

fBonm,aeão de sua proÍ)íJ.erl-
males, que os alfilgem"," .....

'Bde. e da, eonüan,ac llue . o

.

FreI J... não tem .. prelen

, . ooiono .rIede. depoSlta, b' qUe
são d_e'posaulr poderes de cu:

mUlto dlgmflca a sua '<leIo!'''

1"1l mllagrosa e·não aceelta ro-

çada Directoria.
mu�er""ão alguma..lJepokiie

Por isso aqui conoiga"",""

OUVIr 08 pedidosdos seusltêis

"" nos80s i?"vores a seu. 1n1-.
aco,!"elha-oB a consul4lr os

c1ador""ea;quant,," nel!. coo I

medlcos. Então, roga a
.
J>eus

"ersrn,'trsnsmlitindo lhes os I

por .Ues. SI algum mj]agre

' ..o..os applausos. pelo exilo I

se operadeve-oábolldadedlvi-

lik:ançado.' .\
na em atteader su"" oM,Ç.\les,

'. Que o "eu trabalho cons-I' ..

diZ oth.umaturgo. Mantlmoo-

tit"a "cID. vi\"o ex",�plo para o
.

los: mdumentaDll8 e din��)ro

-agl'lcultor catharmeDse. de!
que lhe 8ão presentea<los, pc

oVIl:"" citc)}l!lSoripçõeB, que I _

los q_uP,_ale. ç,am &.g_raça di':ina

•<SeveM oomprehender a uli- ,

esses elle. os dlStflbue entre_

,

. . . .. .. ..
.

.

os necessitados. .

�ldade. 40 coo!>!,ratmsmo ml€1 �"'�
Frei JesuAlvarez é italiano

ngBnte e honesto como está 'DI5TRlaV!OÇlRE� eM BLUMENAU: _ ZA·DR·O.·Z-·N..
y. .& R·.·A·8F.-

e converte·u se .recentemente·

"endo p",cessado "m lleila.
-

- AV.NIOA 15 DE NOVEMBRO. 2<1 ao cafb.olicismo. tendo 'sido

AHiâ:n�iÍ. ... ������.•.•�_.•.
: .._�.�._- ��}r,>:;,.�,i{r'-'

.. ;',":'''.<'.}.•.�,;''.'r...,;'W�'1''i'f';.':�'.""•• ,;,.f;;."',';.��;;.f!,'c",,,.,.:,-..�A';·:.C.;.':'·"i,,>,......,."'�..�-"""�>l1"":"�.."').'.•':<.;: '. t��J:.�2B.h�����!rt�����arl;;�!;��
4'�,"-' 1-."""'1. ..... ;-,, �,..: ,.�,

•

Andreza Campos da Luz
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Faue�cia de Hermano Maas i"Empreza Força e Luz Santa. 'Catharina'"
Ven«la de �ns pertencentes á Massa

.

... ASSEMBi� ���z:e���NAiuA.
.

.. i.... '. 08 Iiquidataríos na fallenciade Herman�Maas, avísam São convidadosos srs. accionistas desta Empreza afim!
...
a quem interessar possa .que, no dia 10 de Abril do corren

de �oplparecerem. á aB3CL:l:h:n gC:'h� ordínaría a realizar-se:

..
te anno, as 9 horas, serão recebidas no estabelícímento .do

em 2ü de Março ao anno corrente, ás quinze 'horas no 'I.

fuIlido, nesta localidade propostas para' a compra dos bens
Theatro Frohsínn em Biumenau,

'

,

da M�8Sa,: As propostas serão apresentadas em cartas. la- .

.. ....
ORDEM DO DIA: !

"oradas, abrindo-as oaIíqutdataríos no dia e hora acima de
1. �eItura,do relatorío da directoria e parecer do con-j

sígnados. perante 08 interessados presentes, ou seus prepos
selho .Iiseal .�. approvação das contas do balanço

Itos Da abertura. das propostas lavrar se á um t geral eHeciuado em 31 de Dezembro de 1929.
.:

.

.'
..

'

.. '

.

.. ..•. '",. ..
-

--
. ermo, por 2

..

, ,Elel.·ç�o da Directoria nara .os annos de 193-0-1t,)32, jtodos asaignado, Serão acceítas propostas separadamente �

.t"

JHIF lotes, conforme a deserípção que segue:
3. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1930,.

.

F-Um terreno' sito na cidade de BlUIIH nau, á .rua S.
4. Outros assumptos de interesse da Empreza.

-Paízlo, Itoupava Secca. com a ares de 3ú80 metros quadra-
Acham-se á disposição dos srs, accionistas no es-

dós. extremando de um lado com terras de ReynoldoStein er!ptorío da_Empreza, os documentos a que se refere o

e do outro' lado com terras de Paul & Cornp., cuja escríp- arngo n. 14, do decreto n. 434, de 4 de Julho de 1891.

tum publica está em poder dos liquidatarios e lavrada nas <,
Blumenau, 19 de Fevereiro de 1930.

notas do tabellíão de Blumenau Otto Abry livro 123. pago M?x Herinç. Director - Presidente.
'. 16, avaliado pelos 81'S; Syndícos por, 5:000$000, cinco con-

tos de reía. .
,

, '.

l�Uma parte, isto é o lote nr. 4 com a arca de 120302
metros quadrados nos terrenos doados por Carlos Rischbie r
ter e sua mulher a diversos esitos a Rua São Paulo. cida
de de Blumenau conforme eseríptura pública que está em

poder dos .liq'Uidatarios -e lavrada nas notas do tabellíão de
·

Blumenau Otto Abry Livro Nr. 127. Pago 90, avaliado pelos
.

Srs, SyntHcos por 25:000$000, vinte e cinco contos de reis.
III - _ Deus predíos sitos à .rua S. Paulo, cidade de BIu

menau, 'respectívamente nrs.J67 e 164 com os terrenos �n
.

nsxos, tudo de accordo com a escríptura publica em poder
dos Iícuídataríos e lavrada lias notas do tabellião de Blu
meaau Otto Abry Iivro nr, 135. Pag, 8 v avalíados.. ambos
os predios e terrenos' pelos Srs, Syndicos por 30:000$000.
trinta contos de reís.:"

..

I V_,As bemíeítorías executadas pelo fallido nos, im
moveis de .Paul & Comp. emRella, Allíança. conforme rela O mas 111 I) ri � rn é)
ção apresentada pelos-Syndíooa, e avaliadas por 12:850$900
doze contos e oitocentos e cíneoenta mil e novecentos reis ..

V-Um: caminhão Ford, em: bom estado. I
V I�Um caminhão Chevrolet

. '\TJI...c.:.Um automovel üray
'.

VIU,-__:;Moveis, utensilios, e machinismos pertencente á dôros,
'. queijaria BellaAlliaDJJa.. I

.

Os li.qtiidR.t.R.riO.. s.· ·.Io.n.. ecerão a.08 i.nteressadOs quaesquer,1'. Í::lformações e esclarecimentos. '.

.

.

Bella AIliança, 7 de: Março de 1930 .

. '., . Os LiquidataIjos
C. Campos; Arthúr

.

Stahmér} Julio Odebrecht

Desde todos os tempos] um
aos grandes flagellos que muito O [ury da Grande Exposí-

.
tontribue para o eníraquecimen ção Internacional, do Cente
.co das raças hWP11las,é a deca- nado, realísada no Rio de Ja
jdencia da força vital; precisa- neíro composto de medicos
mente quando ruais faJill faz e pharmaceuticos compe1en
do h'jrnl;!D ou á rm:lner, como tes, depois de um meticulOB()
compeüsação ua Natureza, pelas esludo a que SuoIilettcram a
horas r.n.11rgas '- tr;stesn da Vida formula do depurativo e toni··

.
.. ..

"-',�"",c-=cc=.� _�.,.. ",_,__,_
A fonfe pois, d' fosse flngello co do ,sangue Galenogai do

d (/)

��....

começa pejas doenças da -mo- do emmente medico illg!�Y,.
.2 (l) = cidade,2s quaes,!lll primeira vez' notavel especialista em svvhi

�. '0 � n o S8 da importancia, quando lis, Dr, Frederico VI, Ràma-
.� p...

<.r " lSliás tem ITIuitissinnl, por qUI_: no resolvt'u, por unanimidad�
.� 2 � ção a origem do:: muitas desg. a- de vetos, classificar esse 00-

E'�I'I" - d' U 1l...4 � cc i:i' � sas quc'r no decurso da vida deroso medicamento, de l"êal
.I.-OllIenClft Ue JUJ.ermarmi,l lv._aas � �'. m"_ �..

quer sobretudo na velhice. As valor therapêutico como-

.

,. leilão de mercadorias. .

. � Ê _g g o.. vitimas. �traime:JÍe, illexper-e Prepar'-lI::o scientiifco--e co-
",

..

. .

! � g; § p entes, f;,zem uso dé coisas d- mo justa e merecida rec01U-

..
.....

.osliQuldatiiriO::i da faUencia.de Hermann Maus,
.

ayi."
o

00 u� cd ro � pouco ou nenhum valor ine pensa ao seu a.ureolado fn�-
.

sam a: quem interessar póssa, que do dia 27 de Mar_ço corl:::> :;c
C.l Cl? '§ (l) A�

d ica(�as por quem na veràad.lmulador, concedeu.-lhe; mais
. I'e:iJ.te '_em diante serli' vendido, em" leilão publico lloestabe- Co> ;::l _g S � nAda s he de fundo scientifíco I elevado premio-Diplom.a de

.

lB'c.lp:rpnto 'dó faIlido! O saldo de mercadorias pertencentes ,_j, � � !:l (l) . e � Vulgam,ente chamam-se: I honra-distincções essas rnr-a

�?;t��::s��fin�ai��i�od�e�áZ�:i���" ��r�at���s�Oleo,�, bebidas, rn '�] : � � ,�.� gR��.:�!3�tl�'�El�+(��.��'��� :i�l' �1����.o����Í��':;;i�fa: c��:eg�r.�·

BeUa: Alliança, 7 de Março de 1930 t:l f ª'
..

� � o lf·1tor for uma d3.s victimas Esse fa.cto, honroso uara o
.' ..

Os Liquidatarios . <:( � d
O) C;p não ande por caminhos T0rtos; �io Grande do Sul, vem con

.

G: Cam:pos, Arthur Stahrner, Julio Odebre('ht
!.LI 2 -g; � �.w � '1111(' HI8d rO�lIbarn o di!:lléiro, a I fn'?-l�r o qtue ha muito està

'. ..
.

.
.. .'.

.

.

.'
. ,.' (J) c � H ,§ �:u � �. eg'r!�l

� ,;:'. "te a c a s:ll!de se�uai sc�neJam;;n e provado, isto ê,

�?.�:; ,;..:-:-.: ::..�-::-::-::-.: ����..� � .. :
. O � � � � 'g,

'i' f'f!t\ loue é (:ldJa, 1IIll grande nem I �u� o ",:,alenogah e um. e

r
�. "+-. E-l

'O -õ � ncmlh·�ii\.velmentt\ urn dos I1W- iJmeo, naotem substitutos Tiãt)

.}:.;,.' p... ·

...h·.. 'a·.· r·m.·.a· .·C· ãl•·a. ··C·. f...UZ·eiro.. do·.S u r�.· ,.ü�.·. � .; ;:; §
:;l

c: M� dkafr,en�05 q�E' podeis usar, - tem similares, nada tem' de.

I
� E o � ru � a: 'dN,;ECÇAO lDE.-,L ''lvIJéi commmu Jom 08 outros deDH

E stUMENAU fundada em 1894
... � <:( B. § � � > NA�CORA"". o moào de 11sar ratlvus que existem; sua fôr-

.�,':..
.

Kuá 1.5 de novemb.:ro <
..

Casa p
..
ropria)

. �:� � B ,�[ � .� ��; ;::;�:,j�á1�Ü::�r�t�;i j��s���lr���l�e ée�D�t��a:m;�ta���.���
-

1
�

:-;; (iJ �

�
Noras ilsam-se ;: coibercs de nos,. energicos e efEcazes ele

.1f.; ...................•..... ALLQPATHIAt HOMEOPATHIA, BIOCHEMIA : ..
-5 2 ()

.

� {POS3. pa!'3 um litro de agua menios vegetaes, depuradores
• .•..

.'

...
' .

: v � o
nsanuo C0:11 irrigador, 2 Yf'zes e tonicos.

} .. A pnarmacia com o maior síockde plantâs me�ci-. � .' <: <i � no '}i3. Vende-se nas Dôas

hnaesimpOi'tadasdiJ:eetamentedaEuropa. '. .:) ...

�'"_,_ ... _' '',, ._:;':";':;':;-,--:,:�:,:�.:...
.. ...

: pha,l'milCia'3 desta cidade, ê naJ-·--..._--·-----
1* Remedios homeopá'.thicos nacionaes e extrangeiros, gran �) ;>lVitnancora-;, de Joinviile,

1i=7.;O"'-:',
.. ..c,-'- ". _'._.__ .� .. _._.,' _ ........

t de sortim'ento de artigos de borracha, drogas e espe-,

;lJ!,==---"""""
.,1$8 U""""�· os .'" ,al=_..",._"'zo �w""-"'=, í/

í� ·cialidadeffnacionaes como extrangeiras. grande stock: I; -"--�-�--'�.-.'''�--:--'--
�__

w_--:
__._ ·.:: ..... , .... ",c.� .. � , ,v,__ ._.��,__�,-,-�__�._ ),"11., Dr� Ined. H. Pap_e '.�,

'Ii
de seringas ;i��:C�;:n:�fs°')g:'����s:;�rinhas nntri- i li Gab i netA T\Ioog' r'a' h

.
.

C f W· hI' ! i CliHiCa ger::l e !
�;"".· .. FP..r..n...ecedci�e.sd.o.B.'h.osPit.aesda·praçaedO.interior,. III;.

'. -I. ;J 1 �. piCO ariOS a e
.' }:Pedidosdointe�io�sã.o despachadoscom ammorurgeneiR Ê� � 11 i de gar�nnta1 Ilariz, ou· 5

.:{re
Preços baratlSBlITlOS, .

..' .:�! A· -r
.' ·

.

P 1�'
. I Vldos l) 01h03 i

•• �:'" I:nport�ção directa ém grande escala: .

'.

.

.. h I
..
'�---�... :_:'.·�-l.JOl11 , _l..Jlvra,l"l{l, e ap·e a,fla, :.-=�=:::-- - II! Hb.lrnoi!J.u Rua Piú.lllt.'!. ;

�:-:..,.'-";-••• ,I· iío �••••••• - ·

tI •••
' �"'= f .

I .:...._ _,..__.,_� _.., .. . .

.

--'c '

•.
"..
,. .. .. ..' .

." ..

:,
. Ten,b::> o pl'aser de comi11:!nicar a. mia�a dístiucta .clientela, que na. presenle data j ���_._�

,

,<i.: Cu ra d m'a Iar ia f est:weleCl Junto:lO meu nef,oc:a de hVrnl'1à e papelana nesta praça uma typog!'llphia
.

ii, '

..
, a I

enconlrandD-,e esla nppa"elhada para a execuç'o de qualquer serviço como,

I �;J��:;�1;��8��jt�:::;�I�::::\�;�V���
">p ....

.�' pelas , ! CARTÕES DE VISITA, ;FACTURAS) PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGIS-: ,pies e ele hIX(l. br:wea, 'preiltí
Pilu(as Medeiros f ,I TRO DE BEBIDA_SlE.N-. '1'-

-. - .. -_.�

�-'-
- -

�---�
.

VELOPPES, GUIAS ','.
I de oútras I:.OI'f'S, (Iffere(�e eOHI

l"PROVc�1'lZ�.?ç'ft:T�Eõ'lOrftgl?z'i,ilB�8 õi�1?: PUBL I I PARA AQUlSI l,O m, I Imfiressoesàcores SELLOS, ROTULOS, I I�_��r�igo, religiosos a C A

�"
. i· .•. ·•·. Proq.igioso·medicamento contra�malar�ae todasasJor i� II' PROGRAMMÃSl LI-. _

.,_ .

..VROS DE VEN.DAS I--------......;;i.....

. ��a��'?í!L"i��jt��i:oR;:;L;�;;;��
e segll-

\ _�Â� y�À���PA�Ctl-OS,�OL�TIN§�: D��IS!�����_�������S_����=E I f��l!E:����ipi�'"

Pharrnacia Central
de

.Joao Medeiros

estabelecimento ph ar. n i : : l:,i �)

de Blumenau
. Completo sortimento de especialidade."

nacionaes e estrangeiras
Productos opotherapicos, vaccinas diversas

liquidos ínjectaVe1S
.

em ampôlas, productos oiologicos
EXA�IE OO�lPLETO DE URINA

. ..

SeIviço noctu:rnc

Probidade profissional
, HonesUdade nos preços

Rua 15 de Nov.embro

Blurne n au

E: o l'llELHOA p'nq,A TOSSE E DO�NÇtaS 00
pEiTe - COM o seu uso REGlH.AR:

I

A �O$S� c�!Jsa il'ap:damdr.ta,
AD grippe�. Cons?ipe;:ões ou darhl1fos. Clildll!lm
E'I com eHa� as dc�'3>S do p6i{� e das costas•. ,

A! li'" !.2.n::_se _pr�mPtar:-: Ell'1t<a as cr ise s {àHHç:).GsJ a

dO!3 s.s,.,m ..tlcos � c s a:::ca6s:n tia cGqueh.lêhe, ,

f:-oroandg·Se m'::HS e!'l1plS e !U<lYS a reg�fração.-
A$ br��chli;es cedam g·.Jalfõme;üe. aas!m Clll'lllr:lo
as h'l.lilimmaçÕ!J� da go!'írganta.

iA insO'oHI'a. ii �ebl"e � uB suo re-s nocturnos das-
apr,:el'ii>cam.

'

1.�
2,"

3_'"

. i 4.·

5.<
,

I 6.'" .A�c,�nh:3m-�e a" ::·�;vs;.'J � r,crmZllial5m-ss as

'I .�' �f.mC�'93 d,)s 'v:1.ãn� r�s:p:rato.,.;os.
l��;���·����:;··��a::==:U��.��

J_w �__��-= �� ___

i LEITURA SO PARA AMOCJDADE I

Honrosas distincões,

Grande Remedio. Portuguez
UM 80' VIDRO DO,

O·
.

,

'IDU'
a ultima maravilha do Laboratoriú Formclsinlw, DE PORTUGAL, combate inb!live1mente o

Àcido U rico, RheumatÍsmo, Ootta Àrthriti smo e o

ma'u funcCÍonamento do Figado-Ríns-Bexíga

DepOSllOS: Heiíor Gomes & ela}' .., Alfandega 95 �. Rio
Raillimo Hom & Oliveira ... florianopoUs

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



Espeeifieo infantil
!<lã" conteu: aloGoI

I Toni-purificador do sangne
! e estimulante da nufr:ç5n_-(Lhc
11atoneuiro de i1ydr:'gyrio e C'x

trndos v:tam'nosos).
Todos os fiihos ue paes os

lletos de 3YOS que tiveram sy
p�iil;s dB"'em usar alguns vidros
reste insubstituivel prepa!"ados
Um dos raros, sPllão o unito

loni-dt>purafivo infantil que
I póde ser lls<ido, me smo elos I

! �)ecertmllscidos, com o maximo

proveito, sem o miníma ii1�on
veniente. Tolemr�c;a f: effi-::iencia
Jadfeitas.
Pde se juntar' ao LACTAí{-

IGVL
arrehnlll na dose de 0,]5

e prescrevei-o com a mesmn

, posologia.
\ Usado pelo Dep. Nac .

____
'Sande Publica

'L!iB Im! OTRIHERAPO

15 de J4arço de 1930
.-,.'.�"......... ',",-

-_-- �----

Pomada Mínancora
.

.

(Nome emat'{:;t1 .RegIstrarln)
. li? ph�rmat:eutiGO E� 11 (jOnçt!life�' JUíllville-S ,Gatllarína
OlplomadQ pela faculdade de M�diC1na do Rio de laneíro

Universidade Ó���::: o grandiOS� pat- I'trimonio legado a therapeutice ,' .

dermatologtca após iiJ aunos de
.

àeurados estudos. eCura' toda a

qua Iidade deferidas novas e ve

lhas, tanto . humanas como de
animaes e muitas doencas era

pelle eda cabeça: Ulcerasl�Quej
maduras, Infecções Empigens
Sarnas, Tinha, (fav):a e tonsu

raníe), Ulceras. syphiliticas e al

gumaacancerosas, frieiras, Suo
resdos pés.Sarna.Pannos dorosto

�.;.-'"
etc. Indispensavel aos fuíebolis-

.

----�-.., tas, e às damas para adherir o

P,.bde de arroz, esterilí sal' ti. pelle, A Pharrn. Cruz, AVal e. Es
je S.P. curou uma ferida (ulcerajque nem o 914 conseguiu curar

,
Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde adIinancora·

vee chegando, todas as . pomadas vão desapparecendo do

mercaJo; as curs,s, a f<'"iputi:tção e· êl sua procura vão aug
n�f:'ntando, dia a dia. Quaudo "todos a conhecerem, ser:':'. o reme
:1-10 de maior tríumpho em iodo o Brasil. D. Carolina Palhares,
de Joíriville.curou' com üma«só caixinha= uma ferida de <) annos

Temos' ecentenas» de curas semelhantes L 1
'

,Adoptada já em. muitas casas do saude e grande clinicá me

pH�3. -- Licenciada em 31/5/915, sob No97.
"�"'V:CSO:

Ha quem diga mal de um 'remédio de fama universal, (ás
.ezes tão. habilmente que oIreguez nem percebe) so para -vBr1"
de, OUÍ!O sem valor scientifico, 1112S que lhe dã maior lucro'
í� ama arte de lhe caçai o seu dinheiro: previna-se contra ella.

A POMADA .MIN.aNCORA lião tem igual no muudo. Quan
do a desej{l.T· nunca aéCeite imitacões (Hem subsritutos.
::'6') que é bom é Invejado e guerreado.Vende -se em to.Is parte.

f'!�na dll Ombd'lffiWZ cem urn só vtdí? �o':.Rcmf,:dio MínanüU" f.J!.i I nuSU& • com contra embriaguez»,
.

Tem dado alegria e Iefícrdade a milhares de famílias Que'
v1ver!! na maior miséria causada pelo triste vicio.-Approvado
?eh O_ N. de S. Paulo' em 30�5�91õ, sob n. 87.

. Dão-se 2:000$000' a quem, com provas, denunciar os fai-

8íJicadores ou contraventores, a E. A. GONÇMJVES. Hl1 join-]
viite (Santa Catharina] Pharrn. MjnfLu,·ora. Enviam-se lis1as d- i
p!"t::ços a quem .as desejar.

.

. Venda em todas �9 Dt'ogru,las e Phal'maeias

·, .......Adeus, meu

velho! O met.t

unico consolá
ê queleoas na
maleta um
tubo de

AFIASP A
Assim não soffrerás outra
dõr além da daminha

'ausencia.

NUNCA faça uma viagem sem levar
..

comsigoum tubodeCaítaspiriDa.
E a defeza maíoe contra as dôres de ca ..

beça, dentes e ouvide, 'nevralgias, env+
quecas, mal estar 'causado pela fadíg
pelo calor, 'consequencías de noites 0.. __1.

claro e excessos alcoolícos, etc.
.

Altlivila rapidamente,
levanta as for,as e não
.alfect:a ., cora9ão

.nem,os rins.

typ hO ide.
..'

Aos nons r;aes Minancofa E' o melhor de todos

o,
.

d·
. P I qua.ntos existem, e de effeito

, '",.
.

_' faLO - reacção �c.rHchl '. "jrapido e suave.

�s!a rea?ção tem uma grande importuncia para o tli::)E' !1n!u:al que a '<'03:32 fdici- J'y\uitas d�arrheas infantis s.ãa

gngatwo da febre t�yphoid.e: .'

,

dade dependa' Ce VQS'3üS f:1hos causadaq �o pelos ,trLll6S e den·

.

.t'a'i'l-se na PHAR!vL<\.CIA CENTRAL, de JO"'\O MEDEIROS a dcnes dé"pendn qt:;�Sl da SAU-
Les. pepo!s procurai o VOSS':.I

. ." PRECO 5$t;IlIfJ DE; e esta depende. q;';<!t"i ex.
mediCO.

, .......;. . .", """'___
clusivameilíe, :de Jhed;trdes dei Vende-se na Pharmacia Mi·

_�� .....�c _ �

, .... :'. '

-

-;] etlt .'J 1!h�i8.'1, em.
úasco da

I
n�lncora em Joillv

..
iI1e, e em !odlls

-.'

I
-----�-

.

-

--:= __ .2!'0.�-- __.,...��."..,w__ "';';__ "E"" afamada:
.

, �� boas pllHrmCClaS des1a cldude

>':.:j'•...'
'. DR� NELSON GUERRA

.

�� Lomhrigueira .. M naricora :"
.

.

Diplúmado pela Faculdade de Medicina dD' � :';;10 l.la eg-vaL U,'ma t.rcan,t,;a!,'
fi R' d T···

� de 11 mezes ::;1;lc:ida de desm- I

iJ
10 e "aumfO t� tel'i2:�er:Jeu iI4,}! v€..,rmE-s. de B

I
I) I� ql�allQaües tes!emunhado por

.

I. - CLINIOA MEDICA GER.AL -

\�.'
selS pessOas id'jC1eaS em I'.,.àP.eriÚJI Partos e molestias de senhófas ��

. Niunicipio de S. frandséo do

p
Sul filha' do S;:. Carios J. Neu

fi CO:lsultas na Pharmaciê.. Brandes !� remberg� "Ç.rufe_ssOf. Cada frIl.sco

fi diariamente, d:l5. J O' ,horas em díaiUe !� é uma Gose. 1oma-se dt. ': 11<1

f lI'
vez em café com leite. Lepoi:

1,1
_.1... tfende A dlamados para o hteriúr do Ij'.. do eHeito nho precis a d.ieta

municipio e do Estado. nem purgante.
�,

I If Vende-se em -1 numeras (1.2

"IJvrõB�p-ara casas com'm'e-' ffi�,0G0<q5)m�w·,":;���-�"':\S, 4), conforme,a edade, em to-

.

'.
� f- <1"i(Ü,.:DW(I"íT.IT ' m.J·_(o:?, :':tB�iI.:? dos os negocioso nas pharma�

ciaeB, como fi D
oU - .,

.

D'
.

'

w'
P' F:reüaa Melro> ffi ciB.s. ,dest3 c,jdad�,e drogarias e

larlOS ,00 t* ,la Pilar :,aC13 Mwaucol3,
Contas correntes � Advogado, c.â;. NOT� Se quizer poupar vo-
Bor�adQres )B

CaH�a,� ('Ív61s c-ommeTi,i".:",
l'(Y ssa saUGe e vosso dmheLro co:"

Coplado:re.s $3.
e cri:mlnaes � doença desQol1hedda e -remeciio

Costanelras @:j � habitu:\i-vos no começo de qual-
, ;!otocollos � R. a .lI,;:as G�/a(S t® quer doe.l1ça ao aeitar, dar um

,,�

,-,IYr'OS .�e actas mm(�I?áE(�1?FmJIM1?tffi&§9fm bom suador e de manhã cedo
e �od'U:: 08 men8��1<?S para es- .

- "W um purgante de Lombdgueira.
..
CTIptll1".i.O. e reparnç6es encon
tt:'u-se par preços baratissimo

Na Gasa Carl WahlL

'Dr� Edgar Barretó
ADVOOADO

Rua Ui de Novembl'<t jht".. 93
�_I

DR, OLIVEIRA E SILVA·
ADVO.GA1)Ó

. -Crime,,_ Civel, Cornmercio'
.

.

e Orphanologico
(Encarrega-se de naturalisações)

Alameda. Rio Branco' nr .. 36
.:91U:r.rl..ena.u

,

A· Viuva Irma Oaertner, prprietaria de terras no ferHl1;·
ssimo Valle Rio, do d'Oeste e. S�:US tributa.rlOs, vende I{jt�s de
m'!peciaes terras de cultu!'a, medidos e quasi todos servid os

.

por €lsiradas de rodagem, construídas .,por sua, conta. Os refe�
'ridos foles .':p·6(n V"''l1ntrln<: f'm f'ni:JrHr(\�<: v:>:<!t.<.li()<:�::: P:w.".· tr'.l

", tar I'{'-:""' ,J.)S prJlr:nradores' Rodolpho H6€schl e' H1J;:;o Moôj'<::i-!c'
. .

.

•

CAIJCE IN�
(LIC. D. G. §, P 23�8-9210, SOB. l!i. 19,35)

(Alimento dos dentes, dos ossos e do cerebro)

(ESPJlOIFICO D:B' DFN'iIQÃO)
A SAUDE DAS CRIANÇAS
Ao vosso filhir l;o, )_1 .rasceu o primeiro dente? Tem elle

hom apetite?
E elle forte e corado ou rachitico e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos tunciouam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se com frequencta?
Assusta-se quando dorme?

i J� lhe de'� CL�C�HlNA,.o_remedio .que veio provar que

I'
os accidentes c..t

PJ'1mtl.ra ,denttçao
das crianças não eXistem?,. C;om o uso da CALCEJ HN4� podem os nessas, filhos possuir

I beltissímos d�ntes: e �e j)od,� dispen:ar certas exígencías que a

11:lOde.rna hygiene impoe u a nnentação das crianças, nas loca-
lidades falhas de reCUT·SOS.

.

.

CALCEHlNA é sempre 11tH, em qualquer idade ..
E' um poderoso fanico para os convalescentes.
CALCEHI:çA evita a tuberculose. as infecções intesti

j naes e a.nppendicite. C.�LCEH!N A. expelle os vermes inte s

I tinaes ;e crês um meio improprio á sua prolííeraçao.

1 j L.A.TA nURA 6 l;nEZES

I
I _�__=-=-_c�__=-� �__�-= �� ------

I
=-----�?,==-�.�-.�-�����������==��.�-�-�--�==���

Vende-se em wdas !" pharmacias f) dr'ngar�as do Brasil

11

II
Dr. Pedro Silva, }v'lax 1v1dvr �

e José Ferreira da. Silva'" It
exime, Civ-el� IOornrCl.e:rcio !

Travessa 4 de Fevereh"o !
Slumenau II

�"�-;;';';lI;.--------;;'::'::�;;';';:'---e.;.;.;....
�'

.-;;;;;-.......�'""""'......==;;;o;;===-=iiiiOZii_+��:...-.·;.;

Escriptorio de Advocacia

I
1\I

do. Venrle se na Pharmada Minan
cora ioinville: em todas ús·bo l

lIereditaria, pe:-ebQ;:;,. ulce
. pharmacias, droí!arics e perfuma
rias desta cidndt.

sas, fachitisn1\), fu::-uncuio-
re, escrOphlllG�e das GRE
yNCAS;

GREANCAS, SYPHILIS

mesrnn reCêl11-

:l�lSCl� J as.

Lactargyl

EM FAMíliA
A grandeza da nossa Patrm

depende da cültul'a mora! ·jntel,
�ectual de seus fill1vs. A gran
leza e felicida.de de cada um

lel!es depende da bôa <-u mi
3cola paterna que viralT' com .l!0UBAS, s.arnas, _

ulcera8

JS olhos e beberam com a in-
fetIdas no narIz, ferIdas _de

telligencia. A boa escoiz é: 'TIO,
mau caracter, gommas s�m

I ralidade, instrucção, justiça, hy' pIes
ou terebrantes! gonorre.í!8

I giene € economia. Seia ecoa0
recentes ou chromc�s, deb,Bl-

I mico; compre sõ O inJispensD.·
Iam se em poncos diaS com

vel na vida masUartigo de lei
o poderoso depurativo do san

de valor rea'i. Pois bem; assim gue. (G8}enogal», do dr. Fre

como os dentes e a corpo, a
derlCO W. Romano, empre��

cabeça e c.abeHo tambem pre-
do ha 50 annos com o ma:i{H'

cisam hygiene e asseio constante.
succesao.

Para isso use a PETROUNA ���

MINANCORA, que é um tonico I���-
�-=,'

capiHar; ideal microbicida ester. "liDf· ..

)�II rilízante do COUTO cabelIudo r. ranCISCO Kubel I

I evita a queda dos cabellos; des I� Medico 1
troe::Completamenfe a caspa: l . .-�-' .. i

ItO'ordura e comichão do pericra
,DIrector 00 HOspItal Munlcl' I

;eo. Algumas fef1m)�as de llW I pal�;��!�gado da Hr�i�lle
ornam o caberIo forte, ondea,

du '_�,tdoBno Mi.; lllClplO

do, vigoroso, brilhante e preto I e lumenau

duvita'1do as caspas e o emba r II CUNICA GERAL

quedmento prematuro. S6'm sen ;l Consultas diarias das 9 ás )
intura. Cada frasco tem todas. Hl0 �o�as n.o Hospital Muni· ti
Ias in$truccões para faz('� o cal':1 cI!:�!e. _Ci�S_ �0_ãs 12 na r·

� ....,:..--'-� .... ...,._ ... - _._ �_.- '_" � ., _'o - 4-

�l

...

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



[:)e··
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·I···�o·:<: .: ·E·stado· .:
Esses serviços �stão B;Ue- .Caracter e dactvlo- i O -b

-,

;Ilbar.·

. r�····
.

ctos ao 8. Geologtco e Mine-l
hia .1 .

. DI).

: ...
': ... capital. .

-

-Ó: �����d�ou�li�.�Ja <l�e êro! A d ty�r�Ph�a r Ip
. Tem-se envidado muitas e.s•

.

Solicitou exoneração de cal' tàtíva tem a- cap��idade de i
.

tac d-ogxap la rBV e_::: c "'� fQrços pa�a descobrir. a on-
go de membro do Conselhol; ,

'"
.

. ,carac er as peeseas qUa,':-:_j gem do bílhar.v-Este Jogo ele•• ••••• • •• o • _, •••• D b
1800 peJ e é do typo B.C. F. da mesma manelra que t! (':ij-

o '.«n"> • elo. '''' "e" h�'gieIÍe:r.",.l.U�c�v�u.,� '

...... "! .sr. .ese.ID.
ar

1. da f.írma. Lugu801 Ran.d cripta usual. Si meia duzia de 15'"' .'.'.;:'
li 'JI C'

.•
qu.:" .! _ . .

..

' gado!' -Josê Borteux.
.

o

•••
• Comp E movimentada nor. d t I h· p!es ...reve, prmCIpIOU por ser-Na avançada idade 'de 89' . ..

. .

..,' .

.
. K.. í SC Y ograp os escrevessem

ViI' de passa tempo de ganha• annos Iaüéceu no dii 11 do um mQtol'; hor�zontal de 35 i as mesmas p�lavras com uma não a um sordído azíota.'.• -. .

.

-

.:
..
.. ,.. H. P. e alimentada por uma:mesma machina e na mesma Q.o 1t!CY1 h'

o

L 'd" cor:r:ente a Sra. D.Domiciana caldeira de 5 metros de curo: ualidade de
.

a el, e se de-
.....m .JVV !!Vl�. 7ID on res

Alves de. Sousa, progenItora prímento e 40 H P Me·de a'q. .

b IhP pei,
-I.'�;'" um usurano,\\ dilam Kere.que"d ·8·· C· �'d' AI .: d S ... pOIS se ara assem as roinas ti h a",· d h r N 8

-' o r.' ann 10 ves e ou torre metallíea 20 metros de' .

tas t d '11 ,.
m a casa e peD: o �8.- e

Sft; .

..

. '.

.

.. ., i esc�lp p.o� ..
o

.

os e as, LUZ..
se tempo o dístínctívo das.

�Po
.

decreto ·do Sr. Presí- altura, assez:te sobre uma.ba-j, perito poderia, sem grarrde casas de penhores eram ires.. .

r
o o o.

. .

se de madeira.
. custo, reconhecer a obra de " _

.deIlt� d? E.stado, de 28 de�e- Os trabalhos proseguem 1 cada um. b?l�1:j d� ouro, prata e cob�e.verelrQ;�,fvt abeeto () credito com actividade e com grau- � Viu-se, ha tempo, um exezn d!stmctivo que ainda U8_.�de 83.3604$800 para p�amenro des probabilidade s de sue-I I d' t tríb I' i... pintado nas taboletas, a�guda ·porcen.t&.O'em devIda aos . .

I' p o 18 O �_um upa mg_e .... , mas easas de prego londnnas�
..
.• •

b

ti Th
.

. cesso. : .' por occaSIaO de se Julgar uma -O bom da'ota que pa-
IunCClOn&rlOS o: esouro, �Reallsaram-se no dla .261 causa, na qual figurava um .

o gl '.pel.o..... excesso de arrecada.ção do mez p p 08 consorel.os Id' t d 't f Ih rec� tinha pouca chenteJa, en
no exercicio de .1929.. . .'

.

.

...
. oc�men o e m';ll as. o as tretmha-se nas horas vagaso·

." FaUecellno dia 12 a exma do 8�. TaCllo Gonça;lves �e I escnptas á machms. AUega- e emquanto esperaV3 08 des- F8.llenda de Hennrum Maas81'a; D, Hemengarda Tolenti- ArauJ? com{Ta senhorlta�arlaiva_se por u�a das pa�es/que �raçados qu� tinha de esfolar VENDA DOS BONS PERTENCENTES A
� ...noSelistre, esposa. do Sr. dr. IgnaCla Bor-l?�s de AraUJO �: uma �a� pagm� .havIa Sido Jogando sobre o balcão cam MASSA, RECTIF1CAÇAO DE EDnAL

.$élistre de Oamp08J Juis de do
...

sr. Octamho Gon?alves �a i subBt1tUld� e �alslf!cada, � em-
as bol� do om�io, as qua�s As propostas serão apresentadas em cartas lacrada8

Direito' de Cruzeiro. ..

m
..
s com a se�horIta Zemta. bora á prImeIra '\lIsta ��..eces impelha com a Jarda. O aglO aos liquidatarios que dellas darão recibo e serã(l abertas

A extincta era filha do sr. Borg�s de ArauJo.. . s� que to�as as folhas tmham ia tornando-se dextro em C8.- pelo Exmo•.Sr. J?r. Juiz de l?ireito da Com�I"'�at ás dez (lO)MajorRaulrnolentinodeSousa Fendomo�lmente n� nOlte SIdo escrlptas. pela mesma rambolar subre o balcão co- horas, do dIa qUInze de AbrIl do corrente anno, perant<:; 08'.
..

1
_

.

. de24 noconlli:::to occ0rt:ldo em pessoa, os perltos d.emonatra mo �arambolava na bolsa dos liquidatarios e os interessados que «ompare�e:ren;.. A . data
..

.

U. •

h·
frente ao salao de

. bllhar.,:s I
raro que o esp�ceJado era clientes, tomou gosto pelo jo. d� .entrega das propostas será a deSIgnada no eu.ltal I'!i-

. ... u"aJa Y
.

Amaral falleceu no dIa segum c?mpletamente dIverso na. pa go, com 6 qual ainda apanha mltIvo.
_Desgi)sto�o por não ter SIdo t{! o sr. Jose Manoel do� San-, gma de que s� tratava, aoore va· mais alguns cobres a08

.. Bell.a-Alhança, em 10 di? Março de 1930
�_. o.'Corres_tJo,mhdo em seu aI?0t' tos, ch�uffeur do sr. dr. Cesar I tudo_entre o !lllt;l de cada fregueses. Deu-lhe o n()me Os Llqmdutanos: C. Campos, Juizo Odebrecht. A. Stah,í. i r.pO�UIllÁl::.n?��(}renaofogUl8t.a Samm.

or�ça�' e o prl�clpio da s�- dos instrumentos com que erada qOl>rasII P ...'dro SHvarefO··
..._ gumte. Além �lS�S? na pagz- jogado «BUls-Yard" {bolas ev:�m�assal' d,ee!:a par� �elhor Porto Umao nR. falsa, o prInCIpIO de �ada jarda} palavra composta, quevl�apOn?Q termD

..

àattnbulada
_ J p�ragrapho occupava p.oau;ão se foi corrompen�o até seeXIstencla.

.

.

.

Foi destruída por um incen dIversa do q�e succedla nas transformar ·em BIlhar.E com� que�la morrer-. �e dio a confeitaria do S!!.· Ar_joutras. e.
as l1nhas eram to_r- P. G. H.vel'�a�e mge�lO; boa po.rçao thur Niederheitmanni U.cando tas e deslguae.s. A pontuaçao

de aCIdo murlaÍlco, depoIS do
o predio totalmente destrurdo tam.bem era dlffe:rent;. - Os

que, tomando uma.o gal"1'ucha pelo fogo, não obstante os es-lperIto�, claro está, nao pude
ap�rrou.,a, aponta:l!do-a. ao forças empregados para exJram dl��r q�e� fOf>SB o autor

P,e.iro....e. deu ao gatllno duas tenguil-o por praças do __ 13� I da f�lsIflCaçao, ma
..
s concorda- Peréceu afogado no dIa 8v'Bzes.. ..� R C. e da Força Publica, au ramo em que deVIa ser u�a do corrente, quando se ba-98 tiros lalhara.m mas_,�,�t vUiados por populares.

. ,Imulh�:,��va e pouco P!at�t:a nhava no rio Itajahy, em .Sa.1-aCIdo começou a fazBr o 8e�1
.

-Foi instaUado na Agencia/no oihclU, e, que deVia ser to Weissbach, o joven AuguseffeHo. sendo.as dores la�cl- local o serviço de Colis Pos-' nervosa e pouco !orte,. em to Wruck, de 19 annos de
·

n�t<e� PEoduzldas pelo tO=:lCO taux.
.

Ç!ue era apenas medIanamente idade, que ha poucos dias
·

- Pe(1ro Suva, que é pal"ahjiba-.. _ Falleceu ng dia 7 a sra. educada.
....

. ..

-. . fizera exame no Tiro l 1'.no, poz,.� bvc,ca Ii? mundo- D. Maria MoynierlduVillepoÍx 9 operador, que Íl?ha es- 475, desta cidade, para 1"e8e1"- Uma maravilhosa Super-Producção na P_Á_RAMOUN1'pe.dmdo 'soccorro s�n�o reco, -Seguio para Ponta Gros- crIpto as outr� pi;lgma.s do vista do exercito. Tocavam aqueUa deliciosa valsa dos amores.,.�do em estado��ave 0.0 Hos-
sai para onde foi removido, o documento �evIa ser, a Julgar O genio de Strauss pairava na sala, transformando em sons ...

:plt�I Santa ��amz, soo os sr. Durval de Andrade, Encar pel�. correçao, .�gualdad� .

e Como Ull:' filtro intoxicante aquella musica tirava ás CEtlt-
,
Cludad:qs do :_)L ..

Dr. Agenor regado do Armazem de For-: fa�lhdade com que o h",Vl� ", Quereis' ças· a faculdade de pensar .... Que fazer??, ..Lopes· de. OlIveIra,
.

. 'necimentos da E. de Ferro em leIto. um dactylo�rapho c�� A
t' 1 Um lindo mm que recommendamos aos nossos-Contr!lctouc�sament? com a União da Victoria. sumado, e os peritos qual,III- � ves Ir com e e"'

preza.dos habitués.Senhor�ta Mana C!;nmda d,?s .;-Na quarta feira de cinzas caram-o de homem m�thodlCo �gancia?·
Santos,.ftlha do sr. t', Ole.garw ás 11,30 da manhã, foi a vi:i be� educado, ,de gemo iran- ....l Mandae fazer

Enfradas: Poltronas numeradas 2ssnosf:ADIubal qes·1l". negoclantr;. nha cidade de União da Vi- 9.u1llo, e dotado de pexeell<:n- '; �tS�AosI;AerRnI�� na
Li. Geral 2$:200 Cre�\l1(<.ls 1 5(00,.......:Fp.1.vÍctlma de um 8.Cpl- ctoria Burprohendida por um t� senso commu�. or �urlO� ."\ ."\

, dent? deautomovel no ��r- cerrado tiroteio de .fronte ao Sldade, procurou-I;: averIguaI ,1 BRUNO KEL-
__�=_�= ...".;..,�._......_�·-r!)· do<En�an.D, qua�do v18la= Bar Par:anã entre pra9RS •

do quem era o dac.tYlOgraph?, e . LERMANN. onde
-ya JJ�r:a F�orra1l0pO�I�>em com destacamento 10caLe partIda qua.n�o clle 101. encor.�tado !tawbem encone

p�n��a d,e sua fa�llI!1 .0 sr� rios da Allianea Liberal. v�l'lflCou-se gue as afbrma-
.

trareis rasendas
J.ose' ·.R�l�, Il,lnCCWnarlO d.� O Commandante do �3 B. çoes dos perItos eram certas. ��ra ternos,_/a-.fI�ea:l�sarao do Port�, que fl C. aQual'tellado nesta Cidade. . P. G .. 'ÇI. c.�naes e eX.ran Io.· '.

cou. ;:lIg.�l.r.amen.te..;.f�rldO: Bciente do facto fez seguirl �
..

� _ �.............. ge!r��. c�apeos I·
"

.

+Fol tr�nsJ�rldo da Esta-
para o local. onde a lucta seI�

x xcrr"p·):::::
.

, � .,3:r�gos .ué a�.:...�!.o'itcle....P?olll_?li,jfe. Jtape�a desenrolava a 2' Compauhia Dr.. Joaquim Breves Imar!nhO-PREÇOS MODICO.:}I.. pa.rat··� .Es,ª·�aJça? L;;llegraphLlca da referidá unidade que res-I Filho Rua 15 de Novembro 48.. lqc3:x·Q .. 'l:r:·
"

°dao B..va;o ·.0- tabeleceu a orriem, maudan-:- Sabemos. ter eheuE.do ao Rio I
.

..
.

. ,
IPes·· aUXlla1" e eBtaçu__ . d·· Ih tel for . .

'"
��........

' •..
'
J, . .. o reco er ao quar a -

dd JaneIro no dIa 10 do cor- : .

.

'.
�

-

• ."7:. o.·: � ça policial, . rente de .regresso de sua yia- !
o· ,'�S;.: Fr.an��sco· Na: me�ma noite embarcou gem a Europa, acompanhado:On�o o<'t6 I) .rQlidri;:H�PMezdeFevereiroentraramnes para Curltyba, por ordemsu- de sua Exma Família, o Sr.l \W ü,},[! n lu 1t.!,thIU�....._'O'='* ��=��

te portO '02'J;i2-ViÇl.s,;;endo 48na per_io.r todo o destacamento Dr. Joaquim BreYes Filho, dig-j �as senhoras. QioJ.iaerfe 14 estrangeiros.. polICial e � seu com�an?an- no Director da Estrada de Fe.l'-I '. '".. , :__ Côii.fractou· casamento te. Desse lamentavel mClden ro Santa Catharina. I Em possUlrem dOIS Jardmscóin ii 'seD.hqI:'ita Ilse .selinke, te res�tou a mm-te do joven
._�_ ligJ.dos e nITe si;o do Amor,

filhà doSr. Otto Selinke, o AntOnIO Tavares, de 16 annos . -

. ! n0ntro decasa; o das Flores
sr. Frànclsco- Hrozek. funcci- de idade, e empregad? rerfO- Novas Estações II rio q llintaL o primeiro sym-- o.na.riô das Qi:l!.'lS do Porto; viario qu�. sUI'I?rehendldo. na

.

Foram inaugúrad;J.s as esta-I bo!isa a Felicidaje; o segun-
•• o

rua. pelo tIrotmo, fora abrl�ar ções de Angelina, Taquaras,: do eo;rp(8t�-a dent�o do c?n-
.. ';-':j

. o. •

P.Q ; se num!l c.asB; commerClal, Chap,:cõ Grande, Novo Hori-I fort? ma�er]a� moral.Idade, Idoo

':> :... ,
OlnVf;h..

';; .
onde �Ol attmgldo pela bala zonle (Kilometro 12) Bocca 'I htrm pelOS fllhos e esposo. eN'? :�li, 16 d(J cor:ren.e s�rá assessma, bem como a da da Serra do Rio do R2.stro e; a sande. .

·
co;U.o�ada na Bathe?ral a lm-

sr�. Sophia .'Yinharski, pobre Bom Jartlim, pertenc�ntes á.' Faltando esta, tudo se tr�ns- 4E{..1�a.gem, dJ lrl�n.�n?.�esus. lI!-�e de .fanllha, 9ue na ocea Repartição Geral dos Tele-I or:r:a em s�)llho e �artyrlO�dqJllrl?a. P8..... :n;Cla.na do SUl? faZia 00 ultImos prepa- graphos, todas neste Estadú.1 [�jlilO_ peils, g�rantlr a pos-
. Rey�o. y. R_ E.�t;i�I', .

ratIvos para o almoço da fa- � se de tao precIOSO NUMEM.
, ,,·.A......•. b..��.ç,a.fi tl� nby� Imag.em,milia.

.

-
... -'-' �.. �_. de tãO. g._rande BEM? ÍJ;tdo d.!, Hammonia, 12 de Março de 1930.. ·�erá fe�tJl COlIl a,pr�sença do -

D-
-

S
.

reito em busca de «MmervI- 'João van den Bylardt
·

..
fn:....d., PíO.:d..

e·F1'Cita

..

S

..

i mú.strel Ouro Verde lonyslo O"-Uã,
na)) que é um preCioso espe- ..,...., n-'�'�._� '� _BJ:spo da .,DIQQese.. '.. :' ê

.

De passagem p�ia S. Fran- cinco feito pelo autor da afa-· ... � A:ju�taram 8Uas" nup�ias . cisco. esteve hontem nesta ci- mada Minancora que dmante ED ITALo Joven·Andrê BeeK JunlOr, �elata o. n�sso eollcga Cor dade·o Sr. telegraphista Di(i- dez J"1nos tem curado innu-do c�IDm�rcio }D?s.l � a se- relO de JOlllVllle,. em seu nr. nys�o da Seuza, comp��tepje e meras senhoras' evitando (as De ordem do Sr. Prefeito Municip�l .

torno pu.blko onhGrlta !:Pp.e&. Klel.n, fi�a do d� 9 do co!rente. dedl.cado cher,: da y,:;zes( operações e soIfrimen Artigo 145 do Codigo de Posturao MUlllclpaes em VIgO!, �ne81'; ���nclSCO !ClelI�:r, _
í{frente· «E.m. J:,a�oa do Norte, n� R�dlO.-telegrahlca de tos vel�OG do utero e oval�i�,! é o �eguin�e:.

.
. .. ,_;

'.' "
'.
da. fl!la� da Compa.n�na Sul mumelplO '�f! Ouro Verde,oc ,nopohs. possumdo attestados, magm:h- E prohlbldo caçar dentro ?or:" Imutes �c:_ �r�mC!fHC u{'fI-" BraSIleIra de,ElectrICIdade. cor�eu no ma 18 do mez p.;

"
CDS. Um negociante do alto I de 15 de Agoste até 1 de AbI'lL Nesta prO(lltnçao c('rr:.pTe�passado, um lamentavel �e-: *".* Parece mCrlvel q�.t;. nes commel'cjo de Joinvi1le, esgo- heude-se t:lmbem a caça de antas, porco do matto, Ur�de8,- Lages sastro, ql1� cousternou _!>aslfln Ites tempos dE' tantas �lfbc:tl- taudo quasi a paciencia e e8-1 pacas, coatis etc. A caça d,e passaros de canto e. oLr::r0.;l:�

-

". te a laborIO�a populaçao d a-Idades para o commerclO eXIS- perança, curou-se de hemor- i da utilidade para lavoura, e vedada em qud9uer epoe:�, r..Dirigidos pelo engenbeiro �l1a locahdad�.
d r Itam cas�8. que, natura.lmente l'i.lOidas com 6 frascos! Todos i licito, em qualquer tempo, caçar aves de rapma e ��H.mnJ'psDr. Pedro B.arroso foram ini- .... ffi1illOÇO&sg�ao �t �rm� I�em �reJUlso: porque lllnguem

os imcommodos causados de
I prejudiciaes á lavoura. Os contfaventores deste artlqQ 8€-. ciados no dIa 20 do mez pas C0!ile sen,

.

Ia. mm o em
e 10glcO, tl'aoalha sem lucro,

,
. Irão multauos em 20$000 a 60$000.sado os ·serviços de sodagem qUl.stü e rela�lOnad{�, ao cor:-IPossa� oiferecey a?s fregue- (,reg�as» lrregulares, �emor-) Preleitura Municipal �e Blumenau, 12 Março_�e lGEDde petroleo, 8..-tres kilo:metros

ferIr o embalque dd�Ulll. �aI- 1

ze.s artIgos de prImeIra ordelll rhagIa.s, .. curan.l-se se aao (cu- 'I FIscal geral Arnoldo Iúrslendesta cidade, nas pl"oximida'-' r�gamento de mB; en'a�, uma 1 a preços fôra d? _

comm um. raveis) com a Minervins.

d.es ..
da chacara do sr_ Walter tora de �rande �lmensoes; ro I.pois nessas condlçpes está iHoéschL ... �ou. da p!-lha, alCança?do o

a CASA BORBA que está li- f>........ .. .IndItOSO Joven, que teve uma1quidando o seu stock de fo..-· IdaE> p�rnas fracturada na �l!u I sendas finas e coloniaes. cha- Jra do Joelho, �cndo-lhe o tIbl.a Ipé@s. artigos. de armarinho, I
m�m dos movImeutos da Vl- I etc. po� preÇ\os nunca vist�s icbma, perfurado o abclomen'jnesta CIdade, porque !lo lJ� I : De ordem do Sr. PrefeitQ faço publico, que d;l?f�J.;.tede que resultou a morte da! deste mez o seu I>l'opnetarlO I

/ (} mez de Março arrecada-se nesta thesouraria e nas I:i}<,'ll
mesma, duas heras depOIS. 1 pretende ir ao Rio e S. Paula I dencias distriGtaes o imposto de Industria e profissão, N-O cadaver do po?re .

moço I fazer novas compras. l' lativo ao corrente exercido. Findo o mez fi.arcadO,. o :lm-.

: �oi sepultado em RIO Negro·ll��:..:�................... posto so será recebido com a multi:. de 10 '1. nos p1'lme�ti}�
.!�� I dois mez,es, com a multa de �O '1, no terceiro mez e d.a.ill

--��
Do Amazonas ao Prata eomeçara a cobrança executlva.

1 d ·t! E'ml'l'm por todo Bras·l·l
....

I· I .'. Thesouraria Municipal de Blumenau, em ti de J\.!�'l'C()
. : Envelopes, pape e car a'f, t

••
o

..
•

f t
"

So tem tosse Quem não tJsa I de 1930,\cattão de vj�ífa, no,�as: [tc u-.
O Qtamado HÚSTENIL 'I ! (assig') Leopoldo HOi.:sdtl The.soureiraTa '�tCl nesta typographia.,' ""

.. .
- .

,--�-�---..",._.,- ...._,..�.._-

o riso facil de se eouhecer G cJ.r'"id�:r óe

SG.bem· que o r180 tem sido objec
to de uma seríe de estudos que r.,;' o
f""em zlr. ".;tisoa. tl.lanma. ES�êS ef>" I =-:..=..=..;.-..:-:-..:-:-.,.,... "'.. �.. -:-:.. -:-:..�.."'"'.,.""..:7',•..,._\:":.. ""',..-,,:.oC'O••""••"".,,",,._:-:7';.,,-=� 1.. y- 0.'.""

1�--���_
.....,.�,,:::..,ttudos dizem-nos que na tantas eso'·

VIcies de :rir quantas são as vogues. -.._,;-----� ""'I
As p�ssoa3. qUL' ric:u �m A :;ão Iran- I ESTAÇAO DLcas, ínoonatantes. apaixonados pelo o

• I::.
barulho e pelo movimento. O ris')
em E pertence aos Ileugmatices e MONrA .

S08. mellancolícos. o t150 em I é o
ríso das creanças e das pessoas in
gentias, denota uma Indole serviçal
dedlcada, mas tímida e irresoluta.
IUJ loiras riem todas em L o que
aao quer dizer que scla'!l todas in
genuas, O riso em O indica genero
sidade nos sentimentos e eudacía
nos movimentos. Existem, como à
parte, todos aquelles que se riem
em U; SuO avarentos, hypocritas, mí-
88.llthrOp06. e os prazer�s não têm
nunca pa1'1l elles o mínimo .encanto. I
Abi 6;;;tá por consegui.rt> um meio .:.... �

urna p;:S50a; f: ouvi-ia nr._
MESTRE·M7AC

Na Estação de Ma!):]., "ru� �
Testo" vende-E€: .Mal'i'ecoo·
Pekíng, OV06 das RSÇ;2.!3: Le
ghora amar-ello, 3iga.n1:e,
iIersey preto, Plyrnouth

Rock C:iritc
A Administraçã.o

CINEl\tIÂ BUSCH
Domingo 16 de Março Domingo

AFOGADO
O MELHOR FILM DO A1',TNO!!

NILS ASTHfR
O «menino d'euro» de todas nossas lindas patrícias

em companhia de
LEATRICE JOY e JOSEPH SCHILDKRAUT cm

Danubio Azul

f\ílarcenaria
Portas e

de 1\1oveis
JaneUas

'travessa 4 de Fevereiro
BLUMENAU

Nr. 7

Tendo, ll'«A Cidad.e» de 8 do corrente, F. Blohrn S. l\...
declarado que o signatario d.esta nã� es�á at;torisado a fa
zer cübr'anças para aquella flrma, pOUl n�o é seu emprqtf�
do desde l' de Outubro de 1929, commUll1CO apenas ao eüm

m�rcio em gi�ral que, se recusando F. Bloh.il1 .S, A. a PI!.t�.e
aar-me a minha conta corrente, apesar de InSIStentes pem
dos, credor de avultada importancia que sou daquella !ir
ma, corresDondente a parcentagens de um mez de 8&1;.rio
éID deposlo, constitui .advogado o dr. O�iYei�'a e �il,:a que
esta processando F. BlOhm S. A. no JUIZO ue Dlreno da
Comarca.

Preieüura Municipal de BlumenidiUJ.
EDiTAL

•

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


