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·_cul� __ '

A pr@x�ma visüa do pre... , Moeda falsa COLONOS P��TA CATARINA1Entre a nova
.

§ldeD�·o J�<I'�dA I Quando tentava passar, ao IUt'aJ
'.
jâ�. �'oilv industrial. �r. Reinoldo Ra�, O sr. Andrêas Thaler que

'.
.

. r ,,\ .!'. •

em Jaragua,. algumas
. I?rat�-, atualmente se encontra á

. '"
• . \. Ia Aérea . I nha� de�$OOO de sl!a)�bn-'I frente de uma companhia de

.
.

_ '.' ., '.' paçao, fOI preso o índívlduo . _ .

-'7-proxlma-se. o dlR da cne-I'mente_
a praça Paris ter�io �e- Kurt Stoepke, que roi envià- �olomsaçao au�trl�c:;t, trouxe • ••

g-a��� do presldent� da Ar. c�raçoes � or��mentaçoes!li. do devidamente escoltado 'pa- d. bordo do «Príncipessa Ma- Crises eeonomlcas e crrses pollticas
genuna que. devera chegar mmosas ínedítas e que des- ra -Ioínville. -. 'ria,)) um O'l'UDO de chlonos'

.

.

U? RIO!!;! dia 7 as 10 horas I pertarã� gran�é admiração.. . que Pl'ete';d� localísar em
1 Um jornal �e Londre� �ra.-I revolução víctorlosa se fez

da !!!a..
nlla�

.

" IA.�venída Beira Mar osten- Em poder de Kurt foram, S .' .

. I tau da actualidade nrasíleíra, para corrigir o veso dos con-.

o

1 rbt�n�o-se .

de ·uma VIsita I, tara trezentas.' ornamentações, encontrados napa men.os de I
anta Catarina, I analysau?o sobretudo os Iac- chaves. Antigamente, os go-

�;_' .cort�zlaJ o G.overno bra-l a�é a entl'�da da rua P�:{san- 69 pacotes .contendo moedas O sr. Thaler afirma • to_s relacionados com a situa- vern�dores, escravísados aos

sJe1!'� está envídando tOdOS!dU, superíormente enreítada falsa.s, pratínhas de 2$000, re- II., l' •

que çao paulista. No seu conceito desejos do Cattete escolhiam
u; estorços para tornar a re-

\
até defronte ao Palácio Oua- presentando cada pacote o

Ira .localI�ar no Brasil, por o Brasil carece, mais do que candidatos de ac'côrdo com

c��çao �ao g�nera�l ;,Justo .

a .nabara, valor de 50$000.
, I ser. o paiz

..

que encont�ou nunca, de prudeneía, «Espi.ri- j �s�e . .?abito � á revelia da
mais brilhante possível. Na

.' _ _ A f bri I." ' .' .] DJaJS proprrcio da America

I
to de conservaçao e espíríto I opmiao publica, Manejando

sua eh.egada. formarão 30
..
000 .. A;' rece.,.pcao

nao poderá ser
to de�eit lC:�ao., porem, e mr,l-J do Sul alzuns milhares de de economia - tal deve ser os governadores os presíden

bÚ,iI1ens, de�de a praça Mauá, mais .. dcsJl!mbrante, uot.ando. TI d �. t�' :e.�fJ.o cd�m la- familia� d
to

1 '. . necessariamente a norma fi. tes da Repub1ic� impunham
ate o p.alamo Guanabara on- j se que

..
0 Governo

ano
cera re- C�t�( a e ulS inguuras as e e co onos

austrla-11 ser sezuída pelo Governo de amigos á sue cessão As cum-
d "li'

..

h' ri .r.
'.

,. ceb····' dí ,J,. l gI lIDas cos
'" " .

. � o, üX: se ospedarã.Aàvia- er: eon .Ign,�m�tHe � (ta'
. um paiz que sotíre ao mes- plicidades, as connivenclas,

çao sera representada por 601 mane!J'_a mais I�.stJva o JUUS- � ,_. 'Mo _.... � ;mo tempo fie duas crises, u- os cambalachos se faziam

app.J'elpos que del':rHla1"ão pO'I' tre visitante pl�tlHO_ .

I ma economtca e outra poli- sem que o paiz pudesse in-

s:\�H'e a' cid�d:e.�. M��inha ,A, pe1"Inane�Cla"do ,pre�ld�n- �H"":' OJ� 'J" "E' � l'� O' �t(' T Li' �.,� I
tica». Ora nós ainda nos 1'e- tervir. Contra esse methodo

taulbem cond'(bmrá p.!flcaz, t� na A!gontlI?a entIe �H>e �e-
"' �, tri

" tel:.l C� wlâ cordamos de que o pr(lnun- excuso, é que se conledera-
,mBilr�e para o_maior ,esphm- ;l.'a de Cl�CO dIas

n

no RIO e de tU. 'fj ., m� m "'s ��! ciamemo revolucionario de I ram as fol'ças' tremendas que
dor da

rec.epçao. . I
quatro dIas· em b. Paulo, de- - .... _.�=---.,;",' =

um.
�""'''''''----===-- =. 1930 se fez por causa, da cri- venceram em outubro de 1930

A {:!utl'ada do Tourig Cluh, vend-o o ger.�eral Justo em-
Com exce i'ío '" cnas de' junto 'lO ft tual refei.o .

t 't
se econo�nica, aHribuida aos as dBbeis resisteecias dô Cat-

n.o ,Ca�es do Port�, .será deco \ba:carn em ::Santos .P;:l"U re-
um ,e �-pnoPr;�Cb�P ei; , tl� II qU\} e�se perca � lam;nta;�t ;�a�i� erros da reforma estllbilisa- tete. Ago!_'a, que é que vemos?

r;;V'H com flamUlas e ce",tl:lt;; I
tumar .a Buenos A' .r�s,

'.

o mTss[vista. rocura TiLiic�th,- ?e p_al2:�r as� dividas deix�das p�la dor� do gove�no.<lepo�to, ag- V�mos nao .governadores «e-

u... f.lore, e- a raChada
..
do e-I Grandioso será tambem o lri'7a1' p. e s� OA as de s· t. e I t<�dnun.ll:itraçao passada e o nnpatrlO' gravada pelas lDslstenclHS nos leItos», masmterventores <>no-

d
'.' . 't;

.. ..., I:i
. lCO SlstPl11a de querer tomuI' senti erros d v lo'

_

f" d
. 'ri

.

j,�:C!? roslen �.ra um enorme I progra,mma das iest�s dura:u- � jOLll1.J, dan:;os, a seguir. a do com despezas municiphes, �le: .".� a l'ISaçaO ca ee1ra. mea OS». co�cnavauos para
, �1:hUáO 1trgt�n

..

tl�o formado por I te � sua permanenCla no RIO,., Cí't!'t<:1, que .0.' sr. Dr. �vo Pic_! gando que s� deve tomar cuidado ��Je,. :e�o� que os pode.res eleger.o presIdente legal da
11

r:�.s.natur8:€..-.'s ..Na praç. a.' .1.MaUá I sahentando-.se o banquete no coU endereçou á nossa rectac.1
com

o,. ?tllhelrO do povo: dHscrllClOnarlOR, .

creados por Rf'publ!ca em accordo

�orr·.,.
o

S2rao erguIda;; duas monu- \ Itamaraiy, o banquete oUere- ção n: proDosito do editóÍ'ial bli��II:�ddn�� .�ue d:h�lXI? �a p� a_qu.e:�e prOHUnCIamen�o, per- chefe do G?verno Provlsorlo.
IDentaes �oiUmnas l'ectuugula- cido pelo Eltercito, homenu· de 23 do êorrente.

.

J
meu ��bst�d�;,u��b6;����_��1�U;�� �lStIrd,m. nos :rros, estl1m:-Ian� C_omo. se ve, neste assumpto,

res .de vmte e quatro me:ros gem no .Tockey Club, ond� .'. .
eentaJid(. meus protestos de esEmc do os, facto19s depressIvos, nao fizemos um passo_ Ao

de altura cadtt 'uma, teIldo no será disputado o grande pre- �brlmO&, confo�me mmt;; fie � elevada consideração, aprov�í- que t.auto d�pauperaram as cont�ario... Al�ega-Bo que é

tópo os payllhões do Brasil)mio "Presidente JustO», visi- uma. v,ez temos �Jto, a todos, t,��?O �o m.e�mo t�mpo o �n�eJ? �ne�glas. naclOn_aes. Os pJ'O- preCISO conc.lmr? program

e. da �geI!. tlll.a ... Toda.a ·�.ve-I tas a grandes estabelecimen- a.q,u,�lle� que �E'. �ulgarc� ,at .. I F:�_�n�e;�;(�l� ��tf.�;�1�i��er:l I�tt Jectus VIstOSOS roram de en .. ma revoluclOnarlO. Anti�a
urda Rw Branco e prmcrpal- tos, etc. tmgldü8 por aIhgos n.olS�'oS, II pio de Campos Novos� onde ;��d6, contro a �bstaculos tr�men-. mente, tambem o Cattete 1m-

--====-

.

_� �,s _coJum[ta� deste J?rn!ll. e onde estarei aseu inteiro díspor". dos e o Uoverno provlsorio,' punha os candidatos, com a-

U!) 1. ,

. 1 erao o �<U?,. amplo dIreito � . apezar de todas as declara- _çoio nôs governadores, para
fnEI ER!fESTO ' ICongr�s§o dos pu!.'a se JUSlÜICüI', para se E;umenau que Julgue ess� çoes em crmtrariú, mão gra- que a successão não sacrifi-

EMTlJ!?W'OERfrER j I d.erender. ca_l'".a. _

do todas as arrogancias, ca� I casse a continuidade dos pro�

. fllfí:V _

. II Professores Mas, assim como nós não l!0s nao lbe daremos res- rr:inhol.! par.a o telceil'o «fau:_! �rar:n!llas.. Neste mundo. h�
R' com a mms VIva satis- ,descemos' ao terreno dos a-i po;:)�a.. ' dmg". SurgIram outrus emba- JU8hl'Jcatlva para, tudo: ate

f[LÇ�ão que registramos o re-I A primeiro de outubro en- taques pes.soaes. r.ão dare- Lnnl.tar-nos hemos. flpenas, raços de que o longo colla.p- mesmo para a morte ... O jOl'
gresso de Fl'eÍ Ernesto Bm-) cerrou, se o Congresso dos, Ir.OS guar-ida a escri}Jtos que::J. l�meULar. q�e um lunccio- so cambial nos dá uma ima- nallondrino, entretanto, se

me?doerfel', ,director do, CaI-I ?rof6ssores Pa�ticulares,_i!1s- j O f'içaru, IDHximé e� �e tra-! D:l�:lO mum�!p�] conccbe.sse ?,eI?' O� orçamentos, deIici-. gundo os telegrammas, nilo

legJO Santo Antonio del'w, 'ci-. fallado nesta CIdade a 2, de tundo de pess:.'as jwadas fi; I u�1�a obra pllma de tanta lro- �arlOS e assoberbados pelas I esconde as esperanças de

d�vi�; da vingem qu'e, a §et- \ setem�ro. .

.. ,. .... este periodico:
.

I:>

i?la '�O?lO essa carta, v�ndo, despesas das reformas � ou-I que os paulistas,.e.o:penhados
V1Ço) desse c.onceituado esta-I CoaJorme _ Ja tlvemos op- I d pl,i)ll�O, argumentar. fazer [l'as, permaneceram na sItua-j em V6!.' a Constitumte fune'"

!Jelecimento de ensino seçun-I !)Ortunídade de publicaI' esse .

«Lendo em,. vosso .

conceituado i Jin:uçu aas ::�cessídades, das ção de incertezas, que ca·, cionar, aceitem a candidatura
dario emTJrêb.e-nJera'� Euro- Con<Yr",sso rea.,lizou no TbNl�' lo.mai. sob 0, htulo «HOJe C�Hl'.l.O 1lün-! falhas e ue!81tos do município racterizou sempre os gover- do chefe do Governo Provi-
,t .

a, . b .' . i tem" U"I onlb"n7o e ptt'l'lOtlCO a' ' l' •

I'
.

pa nns, prüiciplos do" anno tro Frohsinn, varias reuniões I tigO:"uo-qual s� fez alusÕes á ,mt i que. ü�e f�l'OVe fi SllOslSt�n(;la. nos da Ve�h�
.

Republica. Só' �..,orio à. presidenci5'L legal da

corre�t('. .

a que compareceram, alem nha.. nomeaçã_a 11;0 carg� d.e enge-l, ��ml:m-�os-hemos a lS80
_

e agora o mmlstro da Faz.bnda .t.'\.�pubhca. Ao que parece,
FI'e! Ernesto; peJa activi- do gfandb numero de con- IJhel�o mumCIP.a., tOmeI a llberdade; <1 dIzer .a CI. S. que; se nao procura esí::!belecer um pla- nao ba, por enquhuto, nenhum,

d ...u,ie que vem desenvolvemto gressistas, pes�()as de todas �:1l�'�1" �:�"ss�<pres,e��� pedu' a�l1-! temos .red.� de. a�ua e ex�ot no.de saneame;':lto orçamen- signal de'r�stencia pauiista.
em pról da in5�rücção e edu- as classes �O�l�ieS deste e de, cOIlSig� jUsJhc��d�l:�-�ls�r� i�{��' t�i',. �enhen��arIa, Sel'Vlço ta�lO severo, .��lr:n de que se, Por 9-ue? Apenas porque não

cuçao da. mOCIdade Blame- outros mU'!llClplOs. gnação publica. contra os adventi- J s�nlt.��lO pert,_,ito, etc., etc., eVItem os arhflclOs dos sal. 1 surgIU aJ,nda nenhum nome

llauense, t�m concorridó, de Nessas reuni.ões, foram tra- c�os nã_o se manifeste. com grande. n�lO IOl_por culpa das admi- dos que o tempo contesta. I opj)osto ao do chefe do Go
maneira e.mCicntissíma, p.. ara tadOS. as.,sump. tos. de..

gra?de iu- \'lOlencw., quant.) a mmha ,pes:,;ou. nls:r�.ç,�e� _y��s��as que b�s- Tam�?m durante o governo I
verno P�ovisorio..: NãO. ha. o.uo p!'ogr�sso deste' municipio ,terer:;se para o maglsteno par- Compreendbudo,como disse êici- tuü.e �e el:iH.Hçaram pa�ra (10 depo�w, O Tnesouro nadou tro candIdato. Nao se trans

de que é filbo.
'

tícular� .'.
.

ma, a revolta do povo, resolvi dei:o:ar tal' Blumenau desse:; lmpor- no mar de rosas dos saldos formam os termos dum regi.
lHustrado, culto, .consegul·u, N.a sessã.o de 29, o Reve-

meu cargo li disposição dessal'olha, tau1te,S ID_dlwramentoR.,. or.ç<l.mental'iú,�... O primeir.o men facilmente. A revolup.ão
uma vez que me ul}reseute um ci- N 'dd'

Y

vencendo sacrificios e dHH- rf'ndo FreI Estanisláo Sehaet- dadi'io Blumenauense, engenheiro
'u CtISO a re e ue. agua mHllstro da Fazenda da dic. herdou e vae conservando,

culdades sem conta, translor- te fez uma interessante eon.., civil rec:onhecido pelas leis dI? pa�z, e exgottos, por exemplo, tadura, Sr. José Maria Whi- para aperfeiçoal-os, habitos

mar a escola que em 1876 o fel'enCia sobre a melhor ma.
no �me.IO de tantos», qu� aqUI eXl:;;- culpe·se os que despacharam taker, pretendeu manter a que ar.; criticas semnre con

P.e. Jacobs fllnda;�, no' Colle-. n_eira de se ,ensInar a histo: �;rr-�eg���:g\� c���ao d�S��nq��g� para,o extrangeiro o Dr· Yi.c- politica do� saldos e insistiu deI?nal'a.m. O «espiríto rev_?
gw que houra, h.oJe, o Estad.o rIa d? .

BraSIL S. R�vIlla; e nhe�ro civil d� cOrili_ança dessa re':l
tor 1fond.er !lue, c,omo mInIS, em sustenta,r os I?agamentos IUClOnarlo» a �reconstr.upçao

e que bem mere-ce o concel- !l-utotldade lIa materla e, por daçao e mal� P!ir�lClllal'mente do tro aa _;llaçao, mandou pro- nor�aes no exterIOr, proyo- �oral e material do palz», os

to de que todos o cercaÚJ. ISSO, os seus argumentos ti- sr. Çonrado �aISlnI, do qual S?U I
ceder a e_studos e orçamentos canilO o col!apso cambIal, <(ldeaes de outubro", são phra-

Sob a administração de. Frei
.

veram a �pprovaç.ão. ge!al. O ��L����o�:l����il�rCIcie��l�b�: I �.ara re�.lr�aJ', como p�omete- que gerou o pheno�eno dos s�s de pI'ogr�IDIDas, de ma

. El:nesto, o Collegio Sant.oAn-I Past?:r BIumel, ue TIm.bo, em ,.tituto �a reorganisação do, servi-IIU.;�
o lU �OJa�lo C?m.ettlI�ento. «congelados». R.ecapItulamo�, mfestos. de dJscursos. Os ho

t(,nü:) tem tido um desenvol- segUida, falou sobre educa- ços ��sten1;_es no periodo aureo da ,�e � I enet�nclllrla nao es- p&fa que se vejam os efIe!- mens, em regra, se deixam
vimento extraordinario ..

' .....
f
ção dos Professores e o Snr. adnllUlstrayao blumenauen�e e que la, hOJe, funciOuando,. culpe- tos da insistencia nos erros. conriuzir pela musica dos vo-

Sace;dote de grandes vir- � Ulrich E'obre o e�sinc das ��s�rufr���sta�o��;{eg���a ��t:� I se, tambern, o no,vo estado Não. é menos curiosa. � infis-( cabulos. E' o que vemos .' ..

Í".ldes e. de b.rn.hante intelli� I' creanças. t�!lto.brasIletras. le.mbrados que o Municipio de BIu- de

..
c�)Usas que 1?dralYsou. [! tencm nos erros polItICOS. A ,Do «Globo» de 25-9-33.

gencia, a 'Sua actua.ção na N.as reumoes de 30, falaram menall. �r� naqueles �ons tempos, a?tIvlf��d� da SocIedade «Pe-

sociedade Blumenauense tem varlOS oradores. sobre a ac-
o mUlllclplO modelo. 80

..
Blumenau mtencwrm de Blumenau}) a A PRODUGGA-O MUN Al S

sido grandemente proveitosa. tuaç.i,í0 da relig�ão 1�0 ensino �f;�r::rodJel�;t��{)Àf�:S:l�s��t�:r; I qu�� o governo do .Estado H
'"

DI DE A FRUTAS
Eis porque, folgando, sin- partIcular; O I:5r. Plet7,;sc�ks agora não possue mais; ,Sq }31ume_lhaVla

dado tOd? apolO � a PETROlEO
ceramente, em vel-o' nova-I de S. Paulo, fez commUlllca- ,Il�ll contaya com op!IDlas �nstala- �rúmes8a. de vahosu auxllo.

mente entre nós; apresehta- ções sobre SU<:l,S observações �o�s d� Limpez?- PublIca hOle de�- Es�a SOCIedade P?ssue em Conforme dados estatisticos
..;nos a S. Revma. os nossos nas familias � eScolas �e. u- ��:�r{!��s� daS�os��ud:n�� 8��t' COIr� � (�er?a de OItO contos recentemente divulgados, a Segundo uma informação'
cumprimentos fazendo votos ma grande cldade braSIleIra terio Municipal, hoie campo de pas-

de r�ls, emco dos quaes �ID producção mundial de petro- do ConsuI do Brasil em Rot-
de muita prosperidade ao exi- e o Sr. Dr. Srbka; .directo� da tagens da tr?pa .de ocupação;' .SÇ) apohces doadas pelo Or. Vw- leo, em 1932 foi de, • terdam, sr. Fernando A. Ge-
mio educacionista e ao esta- Escola Nova s-obre pl'oble- Blumeuau ofereCla a seus mumCl- tor. Konder, de seu bolsí). 1.305,563.000 barris. dssim orlette, o GOT'.erno hollandez.·
,. ; '.. .

1
'

..

'AII �.. pes Um Mercado Publco que a ad- E a"inal se Blumenau ;-
- •

belel'lmento que pronClente- mas esco ares na emallllU ministração revolucionaria mandou .

J . �, .' nao distribuidos: decretou uma taxa addiéionaI
mente dirige;

. moderna. demolir. Só em B1.umenau abatia- telll nada dessa� I}llJ:lOrtantes Estados Unidos. 781.000.000 soobre todas as frutas impor-.

A' noite, ,foi representado, se 'em excelente Matadouro.Munici-1 obras, que o mlSSlvIsta enu� Veuezuela . 11 000000 t d
. ..,... ,

, 'no Theatro Frohsin, o inte- pul, arrazado pelo;:; outub.rmo� �ó mera� e que tanta falta nos Persia

.

6·· a as, a partir de 28 do mez

6íGazeta '. de Jarauua", ."1 ressonte drama de O!to Ernsts :: BJ�:d���S. hadt:l;tll�t:àt;u�:i�: fazem, porque, en�ã�> ness�s Com quantidades :�����os� t, â�f:e��ts. �o;a[��.j�r!t�g:r!
. b . «Flachmann aIs El'Zleher». mem.bros da comissão de sindican- trez �nnos de gm el no, nao b

.

. ..

se I
.

b o lv1exico, a Ard'entina, o Pe- anana CInCO cents.
,

O grand'8 e progressista. No dia primeiro de outu- cias,. po�-:- não poderem. enc�rcerar .

.

em rarlil.!D o� novos s�- lO>

distt>Ícto J'oiuvillensR tem um bro os con<Yressistas visita- a «cld�daos �e passado lImpo.e nhorés da sltuaçao de reall- rú, a Russia, a RHmania,
.

as
-- ..;.._....... _

• '. J
•. '..

d' t
t;>
t
'.

d I d I
honestIdade matacaveh, Só BIll- zar ao menos 80' uma 'ellas? In1ias Holladezas, a Colom-

novo jornaL «Gazeta de ;Iara. r�m os IS fIC 98 '.
e n aya, menau possuia um HóspitálMunici-'

..
.

fi
.' bia, e Trinidad.

guá, que nos visitou, hontém, Tlmbõ e RodeIO sendo, por P� c_onl'ortavel e os prefeitos pro- .

Com a f�rça. CO,ill que VIe·

em seu primeíro numeró" é tOdâ a._ parte, alvo de .mani- Vlfj�rlOS tran��ortaram. os dgentes f..?'l)), poderIam ate ter dotad.o
um semanario bem feito. Col- iestaçoes de. sympatb'!.a da P!tr� uma �a�a em deploraycls con- Blu�enau de bondes elf'ctn· UMA' JURT A

-

.
.

I' I
- 1" '1 dlÇONl dehlglene e estabilidade. cos e e1r'\'arizes lumi oso'"

.L�

laboração varH�da e algumas popu açao co oll,Ia.
.

'SÓ Blum(jnau possuia um traçado
<'hC TI u•••

iI1Hstrações. ·proruette deÍen-
I

.'. .

.
'

lli'bano decidad�mod�rna; quei.rria_:- Agradecendo a communica- HOMENAGUEMj'der os interesi?es dt> dist'ricto 'TaIUpnraos'
. do pelo!! revoll�ClonarlOs de. 30. 80

pa-m.. "'q'.• ue 'nos �az o· ml'ssl'vl'sta

.

Em maio deste anno ex-

,
. �.

Y l br
'

_ U V· ü BluII_lenau P�( �a. orgulhar-se de um y v � .

., porttlIDOS á Polania merr.adó-
em que.ve a. uz (a pu lC.l· .. serVlço de 111g1en,e e sancartlento e de süa jda para o extrangei- Para o D.lansule� a ser erIgI- rias no valor de 865.000
dade. lllcofporando-se ..

aoa Antf-hontBIh, durante o dia e os atuaes dirigentes, alem de aea� 1'0; iâzeroos votos que sejam do sobre o turoul? d? prate:" zlotys. No mesmo mez a
orgãos serios,. crit�riosoS, da a noite, desaca.ram sobre esta barem o serViço, mandaram abrir bons e favoraveis os ventos ado CeI. Cunha SIlveira rece· l'mportaf>a-o bl'1>sI'lel'ra de pro-
'mprens'a' bal'rl'ga'verde" 'd d 4l t· t

..

M
. fossos e estagnar as aguas para . .. y _'"

1 "

_ .

.

..

-

.

• Cl a. e, .(o� es emporaes. 1: UI" criar focos". ije inl'eção. E assim que:o levarem
.

e que S. S. bemos maIS o seguintes do- d t 1 e

.Fel�cItando o seu Dr�'ector, ta chllve e trovoadas fortis- muitas outras barbêLridades; con�igaJ por lá, um logar nativo:
. ue os po e� Z3ôo a�c�sava a

sr. M!randa .

Piato, <,CIda�e» simas.. �s aguas do Itajahy e
.'
De to5los e�tes serviços que .i: mellior do que o de enO'e- . .,

cifra de 1.0 1.
•zt ys.· Do

almeja ao Jl(jvel. col1f'ga vIda, seus aftluentes tem. crescido rev_l?l_uçao acabou, 'prometo não 80 nheí'ro municipal de uma t�t:- Fritz �orenz,. Tlmbo 20$000 bdaoll·aS[:;aol·zceOsIDrmeseUrlctloau nenatqfUeelOleS
longa e urande messe de i

assustadoram."'nte .

invadindo a�u\:lli_ar meu. SU.hsütuto na.,reor.ga .

.

.'

t.
.

d" f I Quantla publicada 455$000 se

•. ;, .;' ...
� ,

.

". .;
v

•.
) ..

, msaçao �ratI<?a deles, mas �o�o ra � raza a, sem con orte,
.

mez, um saldo de 136.000
pw.:>peILdü.de. algumas lUas aos suburblOs, tambem inflUIr com .meu prm:hglO I com.:> B1umenau. Total. 475$000 I zlotys favoravel á Polonia.

Os erros que o telnpo estimulou

BRASilEIRAS,
NA HOlLANDA

íNTERCAMBIO GOMMERGlAL
COM A POlONIA

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



CIDADE DE. BLUMENAU

�5!\, E X P E o I E N TE ���l TIMBR�S

:�·tm· Prefeifura MuniCiPal: C H A � U.fO S P O O C K ..�� r�a;;E��r�u�:JE:de Blumenau ��. bres<p�o,.ríncíaux» de la "SmB-
.

.

.

� 'Os paladares ãnos detteíam..se fumando as marcas:
en ::l:�;e�er�� :�.::a�ofrancs

t N 25�' J'envoie aussi des envoíss áDeC.I'B O . O. Resolueão no 85/1/='.. Commercíel
�

choix; a!fr8.I!chissement pré-Y •
I� �'\l:

cieux <têtebêche».
·0 cidadão Jaime Arruda O. cidadão Jaime Arrudal� Titular (� EUGEN Sekuía, Lueerne

.

Ramos, Secretario
.

Geral do Ramos, Secretario Geral do � '='� (Jofer) Suísse.

Munícípío; no exercicio do Municipin,
.

no exercido do � Independencla (�! -----
'

cargo de Prefeito interino, do cargo de Prefeito interino do ii"""·,,) Bismarck '''''''"''�
Munlcipio de Blumenau, no Muníeípío de Blumeaau, no,; ,�

RHEUMATISllftO CHRONICOuso das suas attribuições, uso das suas atribuições, Frequentes �� IVI

re�olve:. .�,,; ,

d
.'

d t d t ·d": � Attesto que estive soítrendoNomear a titulo interino, o � a van a em to os restauran as es a Cf auG �� de "rheumatismo chroníco":Artigo Un.ico:- Fica crea- cidadão Quirino Avancini, 1/";;;' I

\
recorri ao poderoso prepara-da uma escola míxta, no 10- para. �eger a e?cota_ zníxta �) .. do EUixir de Nogueira, do Phar-

gar denominado «Campinha �un�Clpal de .Rlbelrao Use, I�.=- REPRESENTANTES PARA BlUMENAU BRUSgUE JTAJAHV E Rre DO SUL (I�" maceutico Chimíuo João da
Central» D0 distrito de Mas- dístríto de mdaíal, creada pe- �J .,'

� \ Silva Silveira tendo consegui-saran�uba, cujo regente per- lo Decreto N. 26, de 30 de f;. Wal4er S L -dI S A �="
do curar-me �m pouco tempo.cebera o ordenado mensal de Setembro de 1933, percebendo (f� I. Cllml • \

cem mil reis (100$000), e re- os v�ncimentos marcados no �
•

((/:i I Agostinho franco
vogada�. as dísposições em. repferIfd�f?cCre;�. .. I d !t:/. :SI..."u�::':N�u ""J (Firma reconheclda.]contrarío. re eI.ura, ..vJ.unImpa e

, >�i

Ui:._,
Prefeitura Municipal de Blu- Blumenau, em 30 de setembro

I
(1[=

,-". " �

<' '-:. �' -. �,�
�

-, ,-;. =

�., ' ��. ,�, tA (fi '! BATURITE' - Ceará, 13 de
menau, em 3.0 de setembro de 1933. \l��0) .!O�.ftil) p� {O�_ilIl_(O)�_:(!')�_O�iO .n)__��_ �:_�tliJ U��",-J2�Jt..P� Setembro de 1913.
de 1933. Jaime Arruda Ramos �.Jt4..,xt����.,)t�".p4.��';;;"�....����. � � � = - �

Jaime Arruda Ramos

DECRETA:

Requerimentos. !llcill�H"�'1&NtK�3B�b�3!Lvdil1X�� Pequenos Fin 11une ios
D t 26 de§pachados'� UM HO.MEM � ..

_. ,

. ecre o no.·
.

amer ..'� _. ..
Annuncios nesta secção:. 4 publicaçoes, �os sabbados, ate 3N 163 - Alberto Maas e t:B 00 cms 3$000 de mais de 3 a 6 cevtfmetros 5$000O Cidadão Jaime Arruda Hermann Zager - De acôrdo � Guardava perseverantemente as �
.,

R�m.o�, .

Secretario G.e�al do c?m a í�formação do .S.fi,r. � suas �conomias numa canastra � ��.--\'l4(t-�-�-_-�$�f+t-�--'-_-�-�-�--"'-��-�-�-�-�-�-�-�-§!.-�-."'-�-�-�-�-*-�-�-�-!!.-!!.-�Mumc.IPI
..

O , no
. ex�.r.CIC.IO do FISC�l �a 2a. Zona, classíííco

�
especialmente refor.ça.da.Quan.dO. t. <) ! t 'IÍ. J9'

car�o . d� Prereíto ínteríno do a referida na cl3:s�e C.
quíz um dia applíeal-as na com-

(1\
'4! Dr. Ollveira e Silva t -:.. � FARMACIA �MUlllClpIO de Blumenau, no N' 164 - 'I'ercílío Bona - .."

.. . 53 • ... "A ,...

uso das suas

a.tribUiÇ.ões, Dian.te da informação do sr. � pra de um

predlo., abrIU.a.ro.ala �:;. a Advogado !I:� CRUZEIRO DO SUL eD
..

t· Fiscal da 2a. Zona, indeferido, � e deu com as cedulas ínteíra- ,� S ii 'i\ N llIoecre a.
N' 169.-,: Rafael. da Sil:.a :.�-. mente inutilizadas pe.los cupins, �.,. Alameda Rio Branco, 3b

!!
if( Telefone. 15

. �Artigo Unico:- Fica crea- - Em Visita da mformaçao perdendo tudo quanto houvera � ; B/umenau.
i � Rua 15 de Novembro, 32,..

da uma escola mixta no 10- do sr. Jntendent� Distrital de
accumulado durante alguns aD-

� _������4I+I_"i",

I
� Atende rapidamente egar denominadoRíbeirão Use, Gaspar, como pede. �

.

. . _

. � Serve com esmero ir,..

distrito de IndaiaJ, cujo re- N· 199 - Paulo Wehmuth e � nos de prlvaçoes. C�J '« ,..,

� ��ê:e>m���$��$S 'i\ SERVIÇO NOTURNO ;:gente perceberá. os venc�- Adão dos .Santos - Ao In� � Deste € de outros cupins estareis fivres � Dr. Alfred Hoe?s .!� PERMANENTE 1tmentos mensaes de cem mIl tendente Distrital de Gaspar � •. •• � Q � .,
'S'O TI"

reiS. (100.$000.).. ' revo..g.ando-se p.ara cer.tificar da quantia

.�
deposttando o vosso dmherro

no. ..;. .� J!êôico do Hospital S/a. Izabel m .,.-;;.9;p..;V.,9... ';f;9....."............�;;.
as disposições em contrario. depositada. ,

.
•

I
i S Õ s SPrefeitura Municipa,l de N' 200 - �u1io Volz e ou-

.

Banl\1o J� CreJdo· POli" S' r e Inrl- l
oPERA ç E

J t(���-*���*��*!J!��*�*�-**1:*�-

Blume.nau .. em 30 de s.etembro tr(J�
-.. Arq.Ulve.s.

e.

'." iJ.. u U� Uh. .... 1'11

..

149 �.
a- Clínica. Geral S � DI'. Abelardo Scbnei-

i
de 1933. N 201 - L�opoldo LlelSeo- �

I·d B II AI)" � L�������elllll_1 'i\ ele],' tia Fonseca., Jaime Arruda Ramos 1>erg - Ao FIscal Lançador � CD a a e a lança � . . s ..- oe(
,

.

para informar.
� O .. .

� �����. ADVOG.ADO

..

Resolu�ão n. 841 Edita I· � em RIO DO SUL ; !! Dr. !��!:'D�elr() II j (F.::.":.,:5d:e..�::m:'�.:�...) ê.

'Jl Deposjto5 popularf's limitados de 1$000 Li �. f� Causas ciYei�, ::ommerciaes ;� ••"��9.••99.'i!i.'<fi.•..,';{;'ii9..9'i9Q;, cidadã.o ,Jaime Arrudil. IMPOSTO DE TESTADA E � 10:000$000, juros de 6010 ao anno � .

f e Cl'lIDlllaes :JRa,m.o�, .Secretario G�roal do TERRITORIAL URBANO 'Q �..�; Rua Minas Geraes �l 1......···�..··· ..-:: ..���MUlllClplO, no exerclcIO. do De ordem·. dt} Bnf. Prel."�l·t(· 1) (com talão de cheques) .: .........................................•.. :.I�: Dr. J. BERGER f:cargo de. :)refeito intermo, H· :t1 v -----����............... �. f:do M
.. unicipiD d.e. B.lu.menau, Municipal int�rino, �a:;:o pübli- �vr::i'l\"QGr?,\'h\,;(E'j>i.):)"1P-�Gi:;;�.·,;. Q�Gt:;;oi'Q9�r.:;\1;;;:Ü �����.. �; Clinic.a geral Espec.: do.enças :j'

no uso dfi.s suas atribuições, co que, dUl'cillte o mês de OU' '�'-l�(3._�U..:...A:.',_\.,Y ·".,C",""_ O���:;:j�u

í=

=1 í= internas, do metabolismo, Se· :
.o"J.ir _ tubro corrente arrecada-se IH -.,-.�,..._,,_.,.. ����-�-�-�._,,� - -" - ..... '""""'""...........-._, ��------- ,: Dr Max Amaral .: : nhoras e creanças� Venereas :

..
resolrer:

TeSfI)UraI'dia destaDP'rt'tleitura ti :r····
··········--···· ..

o·············�·················�l· {'�' � ,�� :::���AULO. N. 79 - BLUMENAU� �Nome·.ar. o nrofe·ssor Sl·lves· n.as nt.pn encias .l.s ritaes,.of .'.=. Ph·
·

..

A ....VOG"'DO : (. •

�1:����lt��h;af��a «rdf�I ��O�;�!n�ed�e���;e:t!e���� :� .a rmac Ia r I o 11 �� �� ;0 DO :UL �51
��:�..,�����

. pinha Centrah, no distrit_o
_

de cicio. :� Ant, BRANDES
:J �: =11����::-..-:-,'''''

�:����:n:.���, ��e;gadeP��� se;��dOo� f:�os��s °c�i���� :� RU� 1ô DE NOV. 63 . TELEPHONE 90 11 ���II{� Dr. med

..•
Ii. Pape �Jiembro de 1933, percebendo ac!es�ic.os da multa .de 5·/.I1( .: :� I f: A t"! A :1�: Clínica geral e �os vene.imentos estabeleCidos prImeIro. D?-e�, e 101. n? se ;E E:r_/uJ:'v�:e:::t-T.A t:r ;) f� T. B R u· 1� I í� EspecialiBta para moles- �.rio r.eler.idO Decreto..

.. 1
gundo, lU!CI�n?O-Se apos 2. �:

:'11":
A o V O G A o O .;� �:. tias de garganta, nariz, �.�Prefeitura Municipal de cobr�nça J?-dlCIal. .

<

.:

M
·

f' t ) S

Blu.menau, em 30 de s.etembro [ .. T�;:;?Ura.rIa. da pref.eItur..·: alOr sor Iman.o I � � RUA 15 DE NOVEMBRO

�� ��
ouvidos e olhos ;)de 1933.· , MUnICIpal de Blumenau, em

l.�. B L U M E NAU 1. I ; Blumenau - Rua Piauhy �lT •.

A·· dR·
.

rI' de Outu.bro .de 1933.
em drogas e especialidades na- 3rJa'tme Tru a .amos

Alf d 77 tTe o .Itaes ner .! cionaes e extrangeirasJ Tesoureiro':
.:

�

tUl FamHia Hedicamen10s Allopaíicos, Homeopaticos
" grandeza da nossa Patrib iE

e 6iocbimucos.
� f� -

A�V�G.illO �.. ;l! �� Situado no melhor
. idepende da culturamoral in· ,:. t\,I.' I. , t

: f: Causas ClvelS e comerClaJS : f: ponto da cidade :

��:!U!\���j".i:.Sl.il��B�!d�;;'� � �Illmenl�GOmPJ�_(J illL Tme". 4de Feve,�iro il!i R, Sõebert .. Cla, 1
deles depende da bôa ou mí

:'.••:. de artefactos de borracha, :;.�
��..

_

�.�� ��.:; Quartos .confortaveis e cosi-escola paterna qU:e viram con .

.

nha de 1. ordem.
Ih Periumaria.s., Sabonetes, arti-

lid dos o os e beberam com a iI' ,: : ������ : .Absoluta mora a e e ma-

teligencia. A boa escola é: mI ': gos de hygiene P.tc. :} F R :j i: ximo asseio.

rali?ade, instrução, Justiça :� Vendas a 'varejo e atacado j� f� DR.. A B E E� f� BLUMENAU � S. CATARINA :�hygIene e �conomía. Seja

e-I': =j í: ME. O I C O

..:� �

.•.•
:. .:.. '''-�':;conomíco compre só o jndiE : Importação dirf'cta, por isto : t: Doenças internas, molestias:í.· ..,_

Pensavel na vida mas artigc : : I;
.. de creanças, molestias ve- ;J I............,_.� �

de valor real. Pois bem' as- : Preços:baralissirnos =5 g neraes, e da pele. :5 I

p :�sim os dentes e o' cor· � _....;, �i g CONSULTORIO: B I f� Mario Tavares da Cunha Elpo, a cab�ça e ca�elo tam- tE' Serviço norlturno nermanente �� g Rua ��m1�eti�? nO',8: sdas 9 g I'� ��'ello §:ComO }lois, garantir a pos- bem preCIsam hyglene e as- : JiI. : f:
as � e <JS 3 as

:1 {: m. :
se de tão pr.eciosQ LUMEM. sejo constante. .b:.:.::.��:J�� ..:..:.:.:x�.�.:..,.�� ��v:.:v:;��I!}� ;_de tão grlUlde BEM? ÍlÍdo di. Para isso use a «Petru1im .

.

. ;
.

....

I : Tabelião do 2. Oficio ?:·t· b· d ··M·
. )\,r' »

•
- t

.

( ;����...*"6f1Hl��IIHtlr,��� .

o grande re!lledio braSIleIro, -.ElJ ..........,...,,..._....,...�•.,._� : ?:relo em· usca e,« merVl- _1'.l.lll�CO�a , que. e u�. t'llllC � ..

. ..... >.t< xu' de Nouguell'a, do pharmaceutwo .: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••-:. : BLUMENAU (:ITa?> que é
.

um preeioso espe-: capil:u; Ideal mICrobIcIda, ef .-

. '. ; $ e Qnimico. João !ia Silva Silveira f= =� {: :)cifico
..
·feito pel() autOlid.aafa- terilizante do couro cabeludc � J.FERREIRA ··OA S'LVAi

...

:....• vellde
..�e em todas as. Farnlacias. : DI". Edgar .Barr.eto:: Santa Catarina :?d 1\,['

.

d t·t d d b 1 . � .. '. H H I .1\. DroGanas e Casas de Campanha e •
.

.. • .}ma a.lt mancora que .uran e eYl a.
a que a OB ca e. os. " .. ,., t .:.. d ··B ·'1 b

.

�: A O V O G A O O :i
....:._ :.d·· ann··OS tem c"'rari"': 'm'u·u· :·;:"e·s:troe completame',lte a ca·s 5 •. � .,er 0he� ,o raSI , �m aSSIm nas :_ :.
• ••••••.��,........._..�ez· 'u Uv ..... -.U .

d
_

h- d
1'. Advogado , � Reu11 1Jcas Sul-Americanas. •

RUA 15 DE NOVEMBRO 37
• ��p,j�������p;;�meras senhoras evitando {as pa: gor ura e comle ao o pe· t

" T/ül)es�a 4 de Fevereiro,:- .. 'li : ' :. 'il /}.vezes)operações e soffrimen l"icraneo.Algumas semanas de 'J. .: S h 2. ANDAR h � Para tingir em casa l.'.
tos velhos do utero e ovario, uso to�n.am ii cab�lo forte,on- :g�....�.��4t��Mo�'���* EM CASO DE MORrE 8 g te

"':<�n.l tintas. �
possuindo .attestados, magnific deado,vlgOJ'OSO brIlhante e pr€'

.

. I
..

;:;.::.:;.::,:;.::.;.:.:::.;.::,:;����.:; � ,,�� �coso Um negociante do alto to eYitan�o ascaspas e o

em-r��;:� �.�ICaixões de defu:::J.toli serepre .. 'P L·IJ � Im íl. 1\J I n. P-

... comm.ercio de Joinville, es- b

..

ranq

..

p
...
eClmen

....to. prematur
..

o. f.;
.

-
.

1'. ;11
em

..

stock de tOdOS
.. o� fama· *.���ê+rl>���M>D�� 'P ...

� <,_!". � fi)'t! "' fi i;' <; goiando quasi a paciencia e sem tlllt�ra. Ca�a, 'rasco tem (: DR. ARA0 REBELLO : nhos a preços modICos.·· � Erich Karmann � j � =� ]l; eSllerança, curou-se de hemor tod'lsas Lnstl'Uçoes para fazer t. ..... ':.. ....
'ii- 'PI 4' e i':

,"
.. rhoidas com 6 frascos! Todos o cabelo lustrosQ s�cco ou hÚ/ ��. ADVOGADO. '. ;:�! S�rVlço de p1"lm.elTa ordem $ Denlislil � � Preparado de p
osincommodoscausados de mido.Vende-.seriaPhar. Mi�.g TraVeSSa4deFevereIro,n;24·•...BiAtrªtarCom. A ..

Lubow.Rua S _ ,.' *I� EDMUNDO MEYER r:
'«regraslt irregulares, hemor- nancora Joinvil�: em todas! g . :B \ São Paulo, ao lado de Rica!'- * Ru: 1;) ue l\ovem�ro. * l � . '. L . ,:. arha,gias, Curam.�se se são cu· p�arm., dro�aJ,'las perfuma I f�' - Pnone 146.c__ _. RI do Labes, o_u na MarcenarIa i 'lele[one Tlr. f2(}_) g I � nnhgo fabncauLe da �Ger!UalJla) ar}lvp.i� BOm a .Minervina. rIas desÜ mdade. ���.:;.:;."�::;,:;,:;,::,::�

. Sirobel Irmaos. �lH:�����tf����o;��� , «<)ç=,;���R;;J�R::J�'<::.í0�p.,.,�

Onde está a felicidade I
'das senhoras

Em possui.rêm dois�jardins
ligados entre si; o do Amor
deNtro de casa; o, das Flores
no quintal. O pr:iJfteiro sym
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con

forto IÍlaterialmoralidade, ido-
, -latria· pelps filhos, esposa e
a saude�

.

Fllltando �sta, tudo 1,e trans·
forma. e�<sonh{) e martyrio

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I!� PARA VIAGEM li ESCRIPTORIOS iIi
C V�l1da 8.111. p.:rel>t��çs. ..
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Pitigl'ílli, .0 üi�.t()'de Castlçla<;le' G$í;lOO
bAar'yap. Reconcíltação

.

. .... 3$000 .

!Medeíros e Albuquerque, Minha Vida 8$900
'

'I.c
.. ,r.o.w.'t.hfl-.' A B.·.'Cie.n.C.,i<,tr..tt:9.'çlerD ...a,lla. R,�lps.ja,$evíetiQa �$oo.\) , ...•j\talba 'I'ahan, Lendas do Deserto ,6$000
Màchiavel; O Principe '.. ,6$00,0
.Ore�te� BI1r];)osa, Pl.l�mta�ma DOW'{tdo. .5:::;000

.. Pandtá Pires, Na"lo Phanrasma 4$00.0
ReIH,tt.o de A.lencar, Nupeias .de F'Qg"o ,e S�ng:'Ç!e 5�0.Q'u
Howard. O ':(\:IiBterio da" l\:IaQisoI}. SqWJl',e 6$ . 4�090 '

#e�riaI'd,
.

A Psi.canál,i$:e, :;r,eop,ia s.eX,l,lI:,l,l ,ç.e ;F;re:ud. G$OO,Q
Manual Ol'tografi,co ", 12$00,0
Vénaácío FiI!1Q, NQiaf? de EducaçãQ 5$oo,{)
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J.iU-dWig. B�s11lfl.rk 2t)$O.QQ
, .. Hugo Wast, Dom BosCQ e S�l,l tem.P.Q

,

7$oQO
..

� . &��i��Ydl��s��l:;�dO M�t!a.s f,asea!
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Dr. :Renê B'.)ÍI?s,(}Il, .Té.cn.i.Clt-
.

.G.or.rente.. ,4a� Qp,e:-
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.'Aos ,hons paes

.

.r LEÃ!��eÁt�d!�Ro� !!������o�E' natural que 8. vossa feIici- os grandes flagel10s .que muito
dade dependa oe vossos filhOs; contribue para o �nfraqueCimen
e. deles depen de quasí da Sau- todas raças humanas, é a deca

I ·1e; eesta depende, quasí ex- dencía dá força vital. precisa

!
clusívamente, ãe I.oe dardes, de mente

".qu.a.t:
mais falta faz

3 em 3mezest um frasco .da aohomem. ou mulhe r, como

,

afamada: compensaçãoda Natureza,para
I LOMBRIOUElRAJ'vUNANGORA horâs amargasetriatesae dà:Vida

, .No ha egual, Uma .ereança A fonte .poís.d'este fiB;gello
'de 11 mezes atacada de desín- COmeça pela ?-a. mocídade
I retia perdeu 543 vermes de 3. ás

. q�aes, na.pI'l.mmravez t�m
f qualidades testemunhado' .por ass�� l�portal1cIa quan�oalIas
i seis pessoas idoneas em It=pe- m�lltfsslmâ, ;po� que SaO de
I dú .Municlpio de ·S, Francisco origem de mnitas Ge�graças.
I do Sul filha .do Sr. Carlos ,J. quer no decurso-da v�da·quel'
, Neuremberg, professor. Cada s.?b�e tudo 'na velhice, A_s! frasco é ums dose. Toma-se de' víctímas, gerahneútemexperí
! uma vez .em café com leite: entes, fazem ·11S0 .de coisas de
I Depois do efeito não .precísa P<?lJCO ou nenhum valor. ex

I dieta nem .purgante, �hcadas 'por quem :�a �ver��de
iVe:J.de"-Se em '4 numeres ,(1, '2 nada sabe de fundo sc�enttflco.
13,e 4), .conforrne a .edade, em Vulgarmentechamam'!'se.. .

.

1 todos os negocies nas {arma- 00NORRHEAS ·BlEN0RRHA
-cías desta cidade e drosarí- 01A8, 'CORRIMENTOS, etc. Sê
as ,e .na farmacia J.\linanco;a. o -leitor fôr uma das victimas

não ande .por caminhos tortos
NOTA: Se quízer.poupar vos- que 'lhe roubam o dinheiro, a

da sauda e vosso .dínhsiro com- alegria da vida.e.a sande sexual
éoenca desconhecida o remedío que -é .sínda, um grande bem.

I shabltuat-vos no corueço dequal- Incontestavelmente, .um dos me-

II quer dcença ao deitar, dar um dícameutos que podeis 'usar,
. bom .suador e de manhã -eeoo

a NJECÇAO .-«IDEAL" 'I\Ml
I
um purgante de Lornbrigueíra MANCORA",

I Mint:;;tlcem. E -O melhor de h
------.......__-o.. _

'I dos quantos existem, ,e .de .eíeí
. tO Ia Ado .e ·suave.

XAROPE
s. JOAO

E: o tnelho! para a

tosse e doenças.do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e astItma.
O Xarope São João

protege e fortifica ,8 gar..

ganta, Os bronchios e os
pulmões. Milhares de
curas assombrosas!

Vinho Creosotado
do pbnna...,hlm.

JOÃO DA. SILVA
'S�VEIRA

Poderoso Tontoo
.e Fomificau.te
;lI:mpl'l'lfl'AdO -.fII;'UIà
succe_,_"""_
a
,RECON.S'l'mJJNTJ!
PR 1•• ORDEM

Empregado com .real van
tagern nos .seguintes casos:

,Rb�lImatí�lll.v Jlm �eral, Ha�hitl�m9, Ma-ncI13$
d.a ,pat�a, E�pinhas" UJ!)era�l. eQno:r.rMp�1

�n�rth�D�, fístula.s,· Sarl1a.� •

.. 4 A,l\';f,r - SYPHfLiT,!QO
,PODE:RQSQ; '\ A.NTI -1tHiô:l'MATICO,( A.N:rI· ESCROP!W,LOSO

.G liA r\bE DEPURATIVO DO ·S4.N.GUE

1

'1

Carlos Hoepc�e Bt A_
Blumenau Edital de Citação de Herdeiros

.

o Doutor Amadeu Fclippe da Luz, Juiz de Direito da§�
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na for-

--------------�-�---..,....- ......,.,.,.--.,.,.-.....
ma, da lei, etc. .

p��ejandQ vestir-se pem faz saber aos que o presente edital virem ou dele no·,

r1 PfH' POUCQ din4eiro ! tiaia tiverem que, por este JuIzo, e cartario do escrivão
.

·peverf'i. '9Bar somente I que este subscreve, procede-se aos termos do inventario

t dos bens deixados puf falecimento de Augusto Genske, e

I
tendo invental'iantn Gustavo He.nnich, descrit.o com

..
o her

deiros; Otto Genslie, Augusto Henske e ,MÍnna Genske os

qu.aes se acham ausentes e em Iogar não sabido, cita e

I chama-os a comparecerem ou fazer·se representar no 'pra�
�o ele trinta dias, na primeira audiencia quP. se fizer depois

I
de decorrido o dito prazo, para falarf::m aos termos do re-

• ferido' inventario, sob pena de revelia. Faz saber mais queRua t5 de Nove!!lbro, 120 as�udienoias deste Juizoiêm logü.r aos sabbados. ás dez horas,
rfelephone NI\ 47 I na sala das audieneiasno Paço daPrefeitul'aMunicipal desta

------ ................ ! cidade, ou no dia anterior, si aqueles cahirem em reriado .
.

I g para que chegue ao conhecimento de todos, mandou. laI vral' o presente e outros de igual. teor, para serem aflxa
I dos' no Iogar de costume e publícados pela imprensa. Da
I do e passado nesta eidade de Blumenau. aos 11. de setem·

! hro de 1933. (assinado) Amadeu Felippe da Luz. Estava co
, locada, e devidamente inutilizada uma estampilha estadual

Ide dois mil réis e uma de saude de duzentus reis. Está
conformE:' o originat ,

Blumenau, em 11 de setembro de 1933.
O Escl'Ívão: Frederico Kilian

••

�')� lIleqidas previa$ e preços da fabricll
1'em sob.retu�os e ternos feitos em stQok

I

I A, Pharrnacia Central

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Desde tempos a Chefia de I das em 1:000$000, sendo ca
l Policia do Estado puzera-se , da uma dellas em 500$000.
no ,encal�o .

dos índívíduos As ímportancías, que os

OdIlon, Olíveíra e Alex�ndre meliantes iam. por essa 10r
Ban�eIra que, segundo ínfor- ma, recebendo, eram envia
maçoes que recebera, anda- das para o Rio de Janeiro.

1930 H O j e ram, pelo Estado, actuando aos chefes da quadrilha, de

A ponte, recém-construída rantes, delegado da Policia Prefeito 500$000 Prefeito 1:000$000 como membro� de uma nu- forma que foi Impossível, rc-

.sobre o "ribeirão da Velha á de Munícípío, Thesoureiro 500$000 Guarda livros 400$000 me�osa quadrI�ha de �han- haver, aqui, o que, de ma-

'rua S. P,a,ulo e que ainda não: S. S., que já se tem demons- Secret.-lanl;ador 400$000 Secretario Geral 450$000 tagIs�as, com sede no RIO de neira tão criminosa, haviam

á t
.

I Arrecadador 500$000 Auxiliar do Janeiro. recebido.
est en regue ao transito pu- trado uma autoridade activa,
'blicO, ,foi theatro de uma la- que não mede sacriiicios no Archivista 300$000 ,guarda livros 300$000 Conhecedor do facto, o sr, Presos a 27 de setembro.

mentavel scena de sangue da cumprimento do dever, íníeí- 'I'nesoureíro 600$000 Tenente Asteroíde Arantes, Toram os dois vigaristas mau-

qual resultou a morte do po- ou apezar da chuva torren- I Guarda livros digno e activo delegado de dados para a Capital do Es-

�licial Jose Firmino Feijó, do eíal que, então, cahía sobre contractado pa- policia do município, man- tado, donde seguiram para

.destacamento local. a cidade, as dillgeneías qu e" ,

ra a regularisa- I t d b
. ., S. Paulo aiím de responde-

-

d 2 ii?
eve-se e 80 reaviso, mi-

t
A víctíma, segundo conse- o caso requeria. çao a escrípta :500.�000

!
eíando varias díHgencias que

rem ao processo que con ra

.gnímos apurar, andava, já ha Procedeu ao exame cada- 2:200$000 5:250$000 tiveram como feliz eonse-
os mesmos alli foi instaurado.

tempos, de amores com. Fran- veríco, deteve as duas unícas quencia a prisão dos perigo- Não podemos deixar - em

.císea Novaes que reside nu- testemunhas da Iamentavel i E máls uma cousa que nós não Unhamos: trans- sos vigaristas.
' obedíencía ao espíríto de jus�

.ma casi�a um pouco alem occurrencía e se pôz em\ porte de funccionarios, de suas casas para a Preteitu- Itiça que sempre nos oríen-

, ,da reterída ponte. campo para a captura dos, ra, com o qual já foram gastos, só durante a actual Estes, munidos de doeu- \ tau - de louvar a acção que
Ha pouco mais de um mez criminosos.

'

gestão varias centenas de mil réis. mentes falsos, diziam-se au-. o sr, Tte. Asteroide Arantes

'uma certa Merentína de tal, Seguiu, nesae proposíto, Virão outros quadros demonstrativos, torízados a angariar donati- i vem desenvolvendo neste

pediu á Francisca para pas- para Jaraguá, pois suppunha, vos para a Cruz 'Vermelha I munícíplo, preservando a

;:8ar uns dias em sua casa. A- que os detinquentestivessem Brasileira. Conseguiram, con-: sociedade local de explora-
,
hi recebia continuamente o tomado aquelle rumo. Nada I forme foi apurado, recolher,: ções de indivíduos como es-

.seu amante Altino Pereira, tendo encontrado, voltou, im- Pelo nosso anniversario I Mais uma Ilnchllntll I
neste Estado, mais de 6 eon-: ses dois vigaristas e dando,

residente nesta cidade. mediatàmente, a esta cidade
'

l., u \J (j tos de réis. .Nesta cidade,: c?m críterío, uma orientação
Segunda-Ieira.pelas dez ho- onde tomou a estrada para _ • . As c'iuvas ue desde d _I t��bem .

as "fll'mas Comt:a- digna de tod? ? applauso aos

ras da noite, Aluno dirigiu-se Rio do Sul. Em Aquldaban 5ao as segu!nte� as pala-: mlngo v' h
q '; d _ bO nma Hering e Lorenz & CIa. serviços polícíaes em BIu-

f • �. , 'Ivra - do «O Agricultor- de ,In am cam o 130 re f '" 1como de costume, para a com- o transito Iora Interrompido R':' � 'I f' d o muníeípíu provocaram nova
oram, por e-ssa iorma, eza- menau,

panhia de Merentinà Iazen- pela cheia do ríbelrão Neísse lO do em, re erm o-se ao
1 t d' I .

h'
'

d h d
1

, • nosso anníversarío :
enc ren e o taja y-assu, As

o-se acompan ar e um tro- cujas aguas aavíam coberto

I
. ., aeues invadiram varias ruas Stl/"'lit,C18A!e'tec. C

I

A· t'll Rpeiro Iageano conhecido pe-' a ponte impossibilitando a Festejou seu nono annrver- b

da cíd d N
� li! 1tí.H� ! aR riS 1'laDO amos' ,

.

.

'2') d . t hrí e casas a Cl a e. as :r�as � !

lo sobrenome de .Amaral. passagem. Procedeu, nessa SarlO a ,_, o c?Iren.•e,? rl-
P h -b 7 d S t b� T

h ii

O soldado, José Fjrmitlo' povoação, a indagações de lllante semanarlO_ «Cldaae. de! B
ara J'R ai- A� �� em R?' ANNIVERSARlOS _

Feijó que andava já. descon-! que resultaram informes pre- Blumenau», orgao superIOr- I Bom e l��, Adamt a BIIO CEL l1'EDDERSN Ama.nha, deverá paRsar por

fiado'de que a am&.nte o tra- cjosos. Os criminosus haviam mente dirigido pelo taleutoso! ranco If! ame a r
.. , u-I

.

..L, esta Cidade, de regresso co

h· i 'l'd d
. I d· d 11 I l' d academico e jornalista Achil-'menau lcal am em quasl toda

I
Fl1z annos, hOJe, o 3m. I Rio de Janeiro, o sr. CeI.

la, I?or uma ata 1 a e

cne-,
elxa o, naque a oca ,Ida e, les Balsin� a sua extensão, submersa!'; CeI. Pedro Christiano Fed der· A I"istiJiano Ramos digno lu.

gou a casa desta no momen- o 3utomovel n·. 1!3 e tlD;ham, '

�. O transito de caminhões para sen, director presidt'nte da I terventor Federai neste Es-
to mesmo em que as d�as atravessado o 1'10 �taJa�y" .

«CIdade �e, Blumel:!au» no Jaraguá, Brusque e Floriano-I Companhia Salinger, desta I tado
mu�heres se achavam �o In- j �a .outra ;nargem hav�am lU- dia qu<e v�nceu mal� ess?- polis foi interrompido por a1- J praça. O anniversaria'.1te é I

.

". <-

terlOr da eusa. com Altino e I s:�trdo!. ofLerecendo hoa gra- e!aIla, ap'pare?€u numü edl'
guns dias, As nossas oHici-1 uma das nuuras iradiciona'es �,�. Ja se enncoIlLra em

seu companheIro. tIflCaçao, com o possuidor çao �e lo pagmas beHamente nas. tendo sido atingidas pela ele Blume:au a que prestou
I JOlll'\lllle ,onde lhe lOram pl'el'l·

!3ateu a porta. L� dentro, de um alltomovel pa�ticula� c!ipTlclu�d�s,. com um vasto e
I agull, tiveram que manter-toe, assignalados s'erviços. Sua 8C-' tada� multas horne�agens, ,

fOI grande o rebolIço que para que (IS condUZIsse a rICO notiCla�l?
_ I hontam, �ech3.das, motivo pe- tuação na politica local sem-I ��ldade» cumprImenta �.

re�:p�)ll(1eu aos maJ?-dos de Lontras, Nagando-�e, esse
I

Aos �eus dIrector, redaeh�r lo qual tlvemoB que transfe- pl'e se distinguiu por uma I EXCHl.,. f.azendo votos de mm

FeJ]a para que abrIssem a sen�o1', os d_?lS �rlI�mosos! e conabo�8:dores, "9 AgI',- rir, para. hoje, � edição dt}: grande elevação dI? vistaB. pe J
tas felICIdades.

port3.
,

,

.

haViam se pu�t,o, � pc, pela I
cultor» fel�clta-os ef�ls1v3;men- quarta-feIra. Fehzme:ot8, o dia 110 interesse superior' elo bem I

Nesse. lllstante, ,o . trop�lro I e�t�a�a, em �necçao ao mu- ,te por maIS .essa vlCtor�.a�a amanheceu, hoje, desanuvia· I da col1ectividade e da comu-l '

.Amaral:sali� pe!a J�ne,lla elmClplO de RiO do SUL" ," ard�a e �splDhosa prol'lssao do, est,ando as aguas a bai-;na a que, ha maif< de 50 an- UnTI�IA' f�D, fBDylUlcorre em dlrecç.�? a ponte, Infelizmente, devido á COlll- de Jornahstas, xar rapidamente. 'DOS vem dando o melhordo!11U i� r..alfUIl IVI
do «Vel�a_». FelJo p�rte em I pleta int.errüpção d.&s v�as de . -_., 1 seu' esforço e intelligencj8. i , ,

pers:gUlçao do �ropelro. 80- com�l:m,lCaçao no mterI!3r do PUBL1GAflO-ES «Cidade" cumprimenta o ve- t No campo do Brasll dOillm-
bre a ponte �o� alcançado mU�IClpIO, .consequencla da Gremio das 3 v Ilho amigo, desejando-Ib.e I go apesar chuva deu-s� o

por AItmu Pe:eIra que. por I chOla do.s rIOS e d�s chuvas Recebemos e agradecemos' prosperidades, l e�çontl'o .

entre a �larCllio
sua ye!", puzela-se em per- que contmuam cahmdo cons:- �1I'" - -

o «Programma e Eegulamen-' - 1 �las, Itajahy e BrasIl �es�a
segUlçao do soldad�. tante�ente, não foi, possível Ui1iICIDlaS to do Quinto Congresso Na-l Na proxima sexta-r�ira, faz f CIdade. V�Hceu o BraSIl por

pá-� uma lucta corpo�al, ao actl'Ço sr.Delegado pross&- cionai (!e Estradas de Roda-j aUllOS o interessante AldO! 5XI, conqmstando a taça Con-

prlm�!�ame,nte entre A:ltmo guir na pista dos fugitivos. No proximo dia 7 deste mez, gem no Rio de Janiro.>. Es- Barreto Puetter, filhinho do sul Rennaux.

� FmJe, ao,s quaes v��o se E�tretanto, pelo !elegrapho, ás 21 horas, essa novel 80ele- se congresso reunir se-ha em snr. Max PGetter. --��

juntar depOIS o tropelIo A- 101 dado � conheCImento do dade recreativa, composta de novembro, proximo.
maral. ! facto a todas as autoridades senhorinhas da nossa elite ALFREDO CAMPOS
Em dado ,IllO,mento, ouviu-l policiaes do interior, de sorte'j social, realísará, no salão do Ed ,'ta �

.

se um tiro. As fluas mulhe7 que é de se esperar não fi-I,CIUb dos Atiradores, uma

'

g No dia 7 do correilte, anni-
..es, que se haviam aproxi- j quem impunes os autüres do grandiosa sC'irée dansante. Ctio Abry, primeiro tabel- versaria -se o Snr. Alfredo Cam
mado do locaI da lucta, !gri - barbaro assassinato do sol· f Para essa, interessante festa, [ião da Comarca de Blume pos, didicado escrivão do CI'Í-
tam e ameaçam de ir chamar dado Feijó. I el'ltão sendo distrjbuidos COil- nau, na forma da lp-i, etc. me, cível e commercio desta --�---=-------

a policia. Os dois crimino- vit!js especiaes. Segundo nos Faz babel' que existe em comarca, Incançav€l no CUfi·

sos, intimam-n'as, de arma communica a di: ectoria do seu cartoria, afim de su' pro- pl'imentos dos seus deveres, SUPPLEHIENTO ILLUSTRADO
em Punho, a se calarem. Não se tem certeza de Qual Oremio, não se exigirá quo- teôtada por falta de paga- dedicado e serviç.al, o distinc
Amedrontadas, esta� obede- dos deis individuos rsejà o ta de entrada, tendo iD:gresso mento, no dia do vencimen- to funccionario conta com as

eem,
. emqua�to Altmo e o autor do ferimento que tirou fran�o todos, 08 convld.a�os. to uma Nota Promissoria no sympathias de quantos o

TropeIrO, deIxa,nd0, morto, a vida ao desditoso 801aaclo. A tOllIete branca ê, eXIgIda, vzí.lor de Urr;. couto d� reis conbeçam. Abraçamol-o COl'

extendido sobre u ponte, o Paréce. pelas suposições que apeJlaS, das senh.oritas. flave- (1000$000), emitida por Leo- deGlm�:nte, desejando-Ibe toda

pobre soldadü, afastaill-,se e o exame do local do crime 1'a; tambem, cotIllon, :CUille- poIdo Krümbeck, a favor de a ventura e felicidades,
pouco adiante encontram o autorisam, que os criminosos 1'08 de canto e musica, Roberto Vel1w.ock e a ordem _",.I
auto de aluguel n', 18, guiado ten.ham, antes de desÍpchar o Essa soirée estã desper- de Francisco Klitzke junior, Ainda I;lOI aia 7, comp:eta
�el� chanffeur Manoel de 0- tiro que o matou, subjugado tando grande interesse liilS I E COIDO 08 doi;; primeiros, mais u9#- -s"nno de vida fi ex'

DR. ROBERTO MEDEIROS

Ilvell'a,. exactamente omesmo e posto por terra a victima. rodas elegantes, promettendo' Leopoldo Krambeck e Rober- �a,., �nra. D, Helga Ge:rme�, Está nesta cidade o Sn. Dr.

que, mmutoB antes. transpor-. .. '" ",
-

g,,'ande sucesso.
' I to Vellwock, reside,rri fora 'VIrtuosa esposa do Snr. Eu- Roberto Medeu'os, digno Pro-

tara a victima. para a casa Fl�m�f.D rPl�O ;;n«:n'rell po�-
,

'Somos g['atos á gen�ileza desta comarca, pelo, ,preseri" rico Germer. Nossos parabens. motor Publico da Comarca de
da amante, cos Sns an es �.t:'.OlS ld� cr1-' do convite que nos fOI en· te os intimo d9' i'espectivo Rio do SuL

A ACf1A-'O ..

DA POllolA
me. eu corpo 01, ve a ,O no viado. protesto,' VIAJANTES Cumprimentamol-o,

,,',' . � ,', lJ quar!ellocal ,sendo, ante·hon- , Blumenau, 3 de Outubro dA
O facto Iof, immediatamen- tem a tarde, nado a sepultura. 1933,

- IBA' REIS Nascimento
te, levado ao conhecimento Na Delegacia continUa o OPPORTUNIDADES OTTO ABRY Acha-se nesta cidade, teu
do sr. Tenente Astte'roide A- inquerito a respeito do facto. j Tabellião do nos dado o prazer de uma

I GOMMERGIAES vjsita, o Sr. Ibá Reis. jovem

I A EXPORTAÇA-O nE, FRU-' '. e brilhante inteflectuai re�ii,
u ' i dente em mo do Sul, em cu-

. TAS PAULISTAS' Ine�o��r?t!rl��t����3�lv:;1 jt\ Jmln����á R�i�t��va a gen-
O Sr. CaI'l WahIe,' secreta- " ,Oaracas, Caixa Postal n. 371, tiJeza de n0é, orferecer dois

rio da «Volksverein)} nesta As frutas continuam a oc- deseja entrar em contacto Fo-onetos seus qUt' puhHcare-
cid:::.de, commnnica-nos, em cupar o segundo posto na com -firmas brasileiras em!' mos na proxíma edição.
carta que muito agl'adece�os escala de, exportação do E�-· condições. de lhe Ivrnecer:em Muito gratos pdli visita
que o Congresso., ,Cathóllc'o tado �B S. Pa�10. �ogo apos os, �egumtes pro�uctos :-:-1 eUil1primentamos o intelliger;·
marcado par� (} fim do ann? o .ca�e, que: amda e o n,oss.o _Ghzm'UJot, perfuma1,'zas, Teg'l- te coHega, dêsejandu-lhe 18Hz
corrente esta sendo orgam., prr�,C1pal produeto, Nos prl" dos de Seda e de Algodao; , pel'rnaIJencia entre LÓS.
sado pelo zeloso vigari9 (les- meu'os sete mezes do anno �\lgodão llfedicinal, Banha I

ta parochia e não pela aludi':' corrente o ,Estado exp(}r�ou e A_Trooz.
, " ,"

i
' I

,da socied.ade, conforme esta L134.13! CalXHS de lH.ranJas A firma Cisa Bru8!/Works.l
folha publicou. A Ass.emblé� e 4.608,;)74 cachos de bananas. Song Street n. 207 .,...Càpetown;!geral da «Volksverellll> f�I , procura relacõ( s dp- negocio,

,adiad,a, por tempo ,indeterml-j
"

, ,__ ,c"om. expor, ta,,�,',ures b,1'8:'i!léiT'OS IlQ, .'

"

, ..A.V ..l..SO de lIbras ve �€taes e 8mmaes,

'ic3;, assim, rectificada s- [
. . ' ..' ., propl'ias pI., .."U o fabrico de!

li noticia, f FOi. perdldo na e��rada. BIumenau- vHssUUras;yJ< As fibras, pódem;
.,

'C C th -

RodeIO 1 pueumaticp com �amara ',,' d'
, '! d' 9 ,. r II

I

,o «ongres�o � O
de ar usado, (30x5) erespecttvo aro;

",er uras/e te' ';", <t ;) po e·1

ne.� prmtlmaS I Quem achou é favor ei.tregal' á gatlas det'compl'lmeI!to; �lb-I
Clrcumstan- J Sociedad,: São José em Rodeio, solutame /fite brancas,' de ::? a I

" . onde sera recompensado. "

"

" ,4; polleg,;;s:

l_!dieão de hoje
DE

SOBREA.�nNTE OOVE�HAI DOIS VIGA ISTAS

Uma impressionante sce

nll de sangue

<{
� �,,' e o impatrtotico susthema. de quere?'

tomar, sentido com despezas municipaes, ale
gando que se deve tomai' cuidado com o di-
nheiro do povo».'

'

(Trecho da carta que vai publicada na primeira pagina)

EXPLORANDO A BOA FE DO POVO
A PRISÃO DOS MELIANTES

DESPEZAS MENSAES COM A ADMINISTRACÃO GEN·
TRAl DO MUNIClPIO_A VICTIM.ÁcE OS CRIMINOSOS A ACTl*

VIDADE DA POLIOIA

í,
_:,(.

� ..

No campo do Fluminense
domingo passado verificou-sp
o j<)go entre ('ste e e Rio
Branco de llhota, venceu o

Fluminense por EixO

Com o presente numero

distl'ibulmos aos nOS80S lei
tores do municipio, o ({8up·
plemento Semanal nJu&tradQ»
N·,378.

Rectifican�do

Com o nascimento de uma

interessante menina, que to
mará o nome de Cecilia. a

cha-He em fe1'ta ° lar do Snr.
Euphrasiú Silveira e exma.

senhora..
Parabens,

fALLr:Clh�ENTO

FaJj�celJ, no ultima sahha
do, nasta cidade, ao f'Xill&. 8rn.
O. Antonil1 Ha!'Jtseb, E'sposa

CARLOS GAYSER do Soro Martinho Haritsch. ge-
DE CORDOVA rente da filial da «Casa Ide·

Deu-nos () prazer de sua ah, desta cidade,

vüüta o snf_ Carlos Ga;yser d,e I A .(>,xtincta, qu(:� ('ra ,ll1llito\ C01'd(lva, competente profps-! relaCIOnada �m BlumeJlau,
! �or publico eru Nova Bremen. teve CODC· IT,tlO emêlTü �i.o

qual conCi)rrer.am elemento:",
DR. MAX AMARAL de todas as classes sociaes_

AchH�se em Blumenllu o sr. Ao viuvo, filhos e dpmlüs
Dr. Max J"maral, competente j ourentes da prateada senhü
nd,-ogado no fôro de Rio do l'a, «(Cidade'� envia senEdgs

I Sul. ' condolencias.

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


