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A fiscalisação de
..

duetos de origem am-

mal no ParaDa' e

San�a Catharina

DESFEITA A EmAGAO I

NU HONFUGTO 00 GHÂCO
AS ElEI�DES DE 3 DE MAIO

A mediação do A. B. C; P. 'I' a lista.
Iracassou. E fragorosamente. A Bolívia jamais poderá ac
O continente americano mos· ceítar a arbitragem integral

.
.... . .... .... trou-se incapaz de resolver pela razão muito simples de«Gazeta �o Povo», o �rl-l medlOV3IS, assegurando pro- os seus problemas. Volta o que não ha paíz no mundolhante .dlHrlO que. se PUbAlCaJ d�ctoB .

.mars puros, ,melhor assumpto ás mãos da Liga que se submetia a uma arbína capital para':la�nse, estam- elaborados l' mais umformes das Nações, que, extranha aos. tragem illimitada, ou, p.or oupou em sua edícão d� 4 do e melhorando consequente- 'problemas sui-amerícanos.vae: tra, sem zona determínada.

cor.T.e.nte u.m.
3, entrevísta do

....
me

..n.te�
as marcas .naclOnaesl eu.saia..r mais um famoso re- f A

..

'

suspensão de hostilidadesdr. �duardo Q,�elro�, I�spec,. que ,suo dadas ao consl!mo Iatorío. I tão commoventemente pleíte-tor (,hefe. da Físealísação dos publíco, em gI'aJ?de quannda Infelizmente.Ira- ,ada seria, apenas, um meio

�?01J����Bá d:s���aeCatt::�:� dep:a�l'��;�����opr�zos, en-I ����:���s.as 'M:� I ����oad�������� ��d���i:l�: -O--u-e-r--a�J"-u-d-a-Ir---'�-P---in-'.-t-a-n-d-O--O-""H.,rra .. Interess.ante. e.n...:.revlsta. tr.e�a.nto, íutlu
..

en�.las as ,vezes l.ou�ro, também i_n- encía de 1928 esta ahí para;w
.

.

a
°tsobre

a.:. reOrgan.lsa�.ao.. des- P.o.litícas e ques.toes. re�lOnae� Ielízrnente, nao ./ provar essa verdade.ses serviços e da q.U<l.l traD�- ,lev�nt�das aqui e. allJ, tem podia ser ore· ..

. Russia Icrevemos os. seguintes topl-I prejudicado a applicação des sultado dadas as I. POIS ,be�, O A. B. C. P. na-
cos,

.

lamentando
.. que a ca� II

ta lei, esto�·vand.) o progresso conliçÕesem que t ,da mais fez. ,�ue apresentar Honrem, do pasto de pro-
renCl� (ie espaço nos não de n?ssa índustria, fazendo foi feita a media- .1 essa� dua,s formulas, ate aqui

.

Subordinado ao titulo -.lta- priedade do açougueiro Diet-perml!taI!lzel-o completamen- estacionar a qualidade do ção e o processo que presi- regeítadas. lia e R:uss�a -:- a A�enCla .�� trtch, de Garcia, escapou-sete, pOIS, e assumptoque muito I producto que devia sempre diu 3S suas negociações. . E o mais interessante 'é
I
conomrca � Fíuanceíra _publI- uma vacca que aquelle sede perto se relaCl?Il� �om I me�horar e aniquilando os Quando todo mundo espera- que, na Liga das Nações, �a um. �rtJgo do presidente nhor havia comprado paraBlumena_u e a sua rrqmssuna I malO!eS esforços de empre-. va uma formula concreta .e já os dois paizes haviam ac- J.\iuss?lIm do qua.l se podem abater. Era um animal bravo

prouucção: .

,.
, h�ndlment08 entre nós íuí- víavei baseada no termo me- cordado a simultaneidade da extrair as seguintes passa- e, por isso, tratou o proprie-

-:- Para 08 serviços de a- cíados. Mas. dessa, feita lJ�,- dir da's pretençõés e dos pon-I assignatura do compromisso i ge.ns:
- «9 pato da�. quatro tario de recolhel-a novamen-

1i.!�.lIse.. ss dOS

..

productos ou p�- rec
..

�-me .q ue. �.e
Iará cumprrr tos de vista da Bolivia 8

d.0."! a.
rbítral e da suspensão das' fO.l pr�po�.o � conc.IUldO pe- �€ ao cercado. Infelizmente,ra cOlltrol.e das analyses fel- a Ieí. As !abrlCas �e produc- Paraguay, nada ml-tÍs se fez hostilidades, E o A. B. C. p" Ila I�aha faScIsta de

.

coIabo. porem. foram esfoNos balda-
ta�' em todos os pontos .dos tos de o�lgem an!m�l para qHe repetir a mesma Iormu- roi alli bu::;cal-os para

apre'l'
r,aça? co1m. a monarqma con�- dos, pois, furioso, o animal

dOls�stad�s pelos re8�e?tivos exportaça01.. mesmo l,nter,es la fracassada nas mediaçõe's j sentar, como formula salva htuclOna. m�leza, a Repubh� puzera-s,e a 8;tropelar. transe·f�.t:cc�::>n.arlOs, devereI msta- taduaI, derao. ser r�glstra�as anteriores, Isto só podia pro- dúr�, aquella que. havia oe- ea {�emocr�tICa e �arlame,n- untes e InVadIr proprled�des,Icei dOIS .�mplos e modernys e para o regls�r� e pr:eClso mettêl' a antecipação de mais cas:onado todos os fracassos I t�r, franc_ezl:L e o RelCh naZIS, �ondo em �olvorosa a estra-
labor::torlOS, um.

em FIo.fla- que suas c.ondlçoes de msta- lLlli ll'aca8l::iÜ pi,ta ellgrÚi:i"Ul',: anteriores! ! ! ,ta alIemao.

.. I aa do GarcIa.nopolis ,e outro D�s�a ca�ita!. Jação � maquina!!o satisfaça!:?
.

'

I N.'.":::.','. • Desperados de pegaI· a, lem-O d.aqUI, que funcclOnara na. a8 eXlgeumas Ja e"íabeleCl' _" _ I
. .

braram-se de abateI-a li ti-proI?ria séde d,a In�pectoI'l.:a das. :1\.8 rabrI.'ca� de «fundo Proteçao.a Infane.la ! ros. EUectivamente foi feitoRegl<mal, a rua,Bara<? do RIO de qumtal» serao fechadas
.

_ I um disparo contra a vaecaBra�co n. 157, e ,possiVeI que se no prazo que lhes conce-,..
.

". '. _ I que, ma.l ferida e ainda mais.
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l!18. ta.la_çao �e. COlO.' furiosa

abalO.
u, em

c.or.ridapo,. �stando encarregado' da e, dessa forma, empregando Proteçãu á InfanCla que se mas escolarés ue férIas, que I desesperada, para a rua 15sua monta�e� o inspector �r.. meios de fal?ricação. aproopri. reuniu n[L Capital Federa.l, tão bons r,esultados tem da-I e Praça Hercilio Luz.Osyal�o ..
, ESPlll

..
du�a-" �?�:. l!�,l ad_O�,. est

...
ara

.. as. s.�gUplf� tCcndo represBntan�es;. de te-.! do no�� pal�es europ,eus. Em- r Nesta; jnvestiu contra umaposter�ormente"dlMgiy aln�� excellencla do producto, '.

. dos 08 Estados, �,OlgIJa de Ib?ra Ja eXIstam vaJ'l�� eolo- I senhora qne se achava �asp:ctorJ.a de Blumenau, no Vl- Este :ae, ser portanto o todo o nosso aux'lto e coo-
I
mas ,esc?lares de .rerIas no

. imediações do Club AmarICa,zmho Estado do Sul.
.' meu prImeIro passo. Fazer pPi'ação por tratar se de uma I BraSIl, e necessano,

.

entrB- derrubando-a e ferindo:á se.E' .possivel aind� gU,e _ne- ver a fabrica onde ena esti� questão até agora relaxada tant�1 ,que seu, numero se riamente.cessldades de serVIço Impo ver; dar-lhe {) prazo de re- entre nós. multIpllque conslderavelmen- A victima dessa lamenta-nham outras instal1ações em gistl'o; registra·la quando Ior O problema da mortalidade te para que as crianças de .. veI occurencia foi transpor-demais pontos, Serãu porem p"eciso para a defeza da in· infantil no Brasil apreRenta todo o paiz g0zem dos seus tada ao Hospital, oIlde sede ordem secundaria, todas dustria.
.

cifras consideraveis e inquiec 1 inllumeros e berrencos resul- acha recolhida. Seu estado
�mjeitas ao la1?oratcrio cen- Com isto n�o se ,pense, co- tantes, devend� por isso s�r I; tados. Para sa,lientar,o, valor' inspira cuidados,traI de. cada sede. mo se fez ate aquI erronea- resolvido o maIS breve POSS1-, de- uma coloma de ferIas, or-
Para aqui disponho Já de mente, que o gOVel'no federal vel pelas nóssas autoridades I ganísudu' SOD base scientifjca,uma verba razoavel . e posso vem perseguir. Fiscalizar administrativas, A resolução I basta mostrar;nos o seguwte Iportanto ínstaial' um labora· dessa forma é incentivar uma' desta importante quesiã.o i confronto: emquanto alumnos

torio «c.ome il faut». elaboração f!lel.hor � porta.n!o de�ende. principalmente pa I s.adio;s e robustQ� das escolas Estará de plantão amanhã.
',.

..

Wk � d amparar a mdustT·la. No RIO llSSJ�tenCla e recursos mah'- do RIO de ,JaneIro ganham Não ha contradi�ão no ia. a Pharmacía Central (Filial)�pareUJi.amen.lO as Grande, por exempl.o, fizemos riaes gratuitos. O Eptado de- em dois mezes 442 grammas, Rua 15 de lI.Tovembro n. 118.to do meu govcrno estender -'I

fabricas essas exigencías. Atropela- ve auxiliar materialmente as os debe�s e fracos da Colo- lealmente a mão amiga ásdas de inicio por todas as crianças pobres, as quaes, nia de 1I,Jendes (Rio de, Janeí- nações governadas por con- Um dos pontos princi- diinculdades, ellas superaram apezar de terem a maior Ma ro) augmentaram 1 kiIo e 338
cepções difierentes. Isto é VAEpaes, porém, dos serviços a as barreiras e venceram, e vontade e interE'sse, não pos- grammas, compativel com a logica pro.serem iniciados � continuou hoje o Egtado conta com u- suem recursos para empre- Devemos pensar sériamen- funda da minha politica queo nosSo entrevistado -, será ma industda de origem ani- henderem e seguirem as die- le em c0?l:bater a mo�tanda- consiste em estabelecer rela-o estudo do aparelhait{énto mal bem desenvolvida e que tas impostas ptJos medicas. de e. debIlldade das crIanças, ções pacificas entre as na- Deveria ter seguido, nestadas fabricas, Sei que é o mais constitue uma parcela grande Uma diéta com!)leta terá para legàrmos ao Brasil de
ções. semana, para o Rio de Janei-

trabalhoso, por certo o .mais nas operações dos seus 01'- grande iníluencia na diminui·

I
amanhã u�a população 1'0- ro, o gbneral Flores da Cu-

aspero, mas por isso mesmo çamentos. . ção da mortalidade das cri- busta e sadla, O problema da A respeito da Russia, es- nha, illustre interventor fede-
talvez o de mais amplo aI. Isto em síntese. é o que allças. A alimentação terá ?roteção à Infancia, que é o Úm conveucido de que é pre- ral nu Estado do Ria Grande
cance. pretende fazer a Inspectoria que manter o equilibrio en-I problema

de defesa do nosso ' do Sul. S. Excia. vl:!e não sóDesde 1921 existe uma lei RegionaI- que venho dirigir I tre a tolerancia da criança patrimonio biologico, interes, cisa ajudaI-a a sahir do ISO·
assistir a� testas em home

federal que regula esta quea- - terminou o dr. Eduardo I e o trabalho que lhe é im'l lO!! não só ao Estado mas lamento em que se encontra
nageÚl ao Presid8nte Justo,tão de aparelhamentos para Quei�oz - _e oxalá co�siga-

I

posto, devendo ser dada com t:::_mbem á Soci�dade e a Ns.· e leva-la a uma coll!ooração como, tambem, tratar de as
as fabricas de productos prin- mos oem cedo o nosso mten- horario e méthodo. .

çao. Mere.ce pOIS todo o nos- mais estreita com as poten- I
sumptos referentes á alta. po-cipaimente originario.s do 'por:' to para maior progresso do Merece tambem grande at- so apoio e collaboração. cias occidentaes para o bem! litica, O ca�o . min�iro, por

co. E' uma lei que iria ex- Paraná e Bta. Catharina e
commum da civilisação e da j exemplo. s�ra dlscuhdo e, tal-terminar com' c Velho siste- maior renome da industria :a

J O SR MACIEL JU'\fIOR I 'vez, resolVido durante a per-.
ma de fabricação dos tempos nacional • U PreSidente osto .'.

FAZ DEClARAGÜES(az. IM�.:1.ereCj:r�� s. Excia. na ca-

O primeiro milhão ICalendario BlumS1l8U- PJ'��i����� �:n�:ieI�Wn�ide� JU�iorsr�m �!�i��
�

Proposta de I
d." t d I ensa i1ara 1934 nereI Augustin Justo. O Es· rações feitas á IO Ivro con en O I .

(j l'c tadista pOl"tcnho ·foi alvo de- imprensa, consi-

a bionralia de . Em dezembro, proximo, ap express)Vas e sumptuosl!-S ho- tlera .simples fan- pJi'gamento;:I
parecerá o «Calendario Blu-I menagens por parte do, Go- tasia a n�ticia de

I menauense", publicação que, I v�rno c. d� povo. �arlOca. uma prOXlml:!. re-Hit er
sob a direcção do nosso coI, RIO de JaneIro engalanou-se ' «Ânnuncia-sf' que o sr, mi:

lab.orador,. snr. J. Fereir.a da pa.ra. recebe,r o Ch�fe da .Re-
umao �ue se�Ia ,nistro da Fazenda está espe-

bl J' bI promovl�a no ,RIO, I' rando o regresso do
.

sr. Ge-SHva, estamQs organisando. pu lca amlga�
. � pu lca.-

pelo sr.GetulIO Vargas, quan· tuHo Vargas, do Norte, paraSerá um repositorio de pre- mos, em nõSS9, edIç�o pa�sàda, do dei. seu re�resso doNorte, assentar uma formula de pa-ciosas informações sobre his- o programma dos IesteJos. e que contarIa com a pre- gamento aos credores inter-toda, geografia, commercio e Eença dos. S1'H. Gustavo Capa- nos da Fazenda Nacional. As.indüstrias blumeIlauenses. II"J·r... ·o nema e Flores da Cunha,

! segura-se, mais, que o sr.Fartamente illustrado, com '" "
.

muitol'; dados estatísticos, con·
.

"Cidade de Blufiglnau" j OswaldoAranha pretende SUb-j..
,

Serão feitastám- terá cerca de 200paginas, em Rio Grandense. u

!l?9tter á. apreciação �o cne-
bem edições in bom papel. .' '. . AVIsamos a todos os nossos 18 do governo e dos credO-Iglezas e ameri-I

. Os anllunciospara essa pu- Esse conhecido circo rea- assignante!Ol e annurrciantes rps dos «congelados» admi-Icanas, devendo blicação poúf>m ser tratados lizará, hoje, no pavihão da que, na proxima semana o I nistrativos uma formula de·
ainda em oqtubro lem nossa redacção. Só accei- Alamêda Rio Branco, a sua I nosso cobrador visitará os pa.gamento com o desconto jserem publicadas edições Iia taremos an�unc!OS de. casas penultima funcção nesta ci- distri.ctos de �ndayal, �jmbó, I U?S 50 O; o dos referidos cre-

.,. .Italia e na Din.amarca. Desde Ide..

com�erclO
..

e

...

llldustnas es· dade. Hav�rá numeros

no.vos RO,�elO" Ascurl'a .e Aq�ldaban I dItos, Os que se subme!terem �
.,

.

....
. . ue .o livro ba- tabelemdas em Blumenau, de attracçao, taes como tra- a 11m db regularlsar dIversas a essa formula receberao semJa �Ssegllra.se q

. '. '.' I pois, esse Calendario será de- pezios volantes) barras, etc, cobraTI��s. I tardança as suas contas, e ostera o record"
.

dos lIvros.

PO-l clicado, exclusivamente, � pro- Amanhã, ás 2,30, matinée Pedi:ttlOs, para o nosso au- que não a aeceitarem, contr
liticos public&,dos na Allema- p��al!da do nosso grande mu� I e, á �oíte, despedida da com· xiliar,: a benevolencia de nuarão á espera de melhores
nha.·. lllClplO. pauhla. . todos./ dias para o Thes::mfo, 1

sete

PHARMAClA DE PLANTÃO

NOVA1\IENTE
AO RIO

mez.

o .primeiro .milhão do liyro
contendo' dados auto�biogra

ficos do chance·
lerHitler serápos
to á venda neste

\
I.

"

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



De ordem do Snr. Prefeito' A preoc!cupação actual de todo o comprador- de lampa-
Municipal interino, Iaço publi- das €lectricas, especialmente donas de casa, Industr-iaea,
co que, durante o mês deOu- proprtetarlos �e pensões, hotcís, restaurantes, fab::icas, usítubro corrente arrecada-se na

nas etc., consíste na excessiva coma de luz, constantes re
Tesouraria desta Prefeitura e c]a�ações de tampadas queimadas, luz pessima, aborreci
nasInrendencías Distritaes, os mentes diários em virtude de uma economia errada TIa ac

�:;t'1 impostos de testada e terríto- quísição de lampadas «baratas».
,

. ..,J_l r�a� urbano do corrente exer- Por meio de centenas de demonstrações já eUectuadns
� CIClO. nas capítaes e no interior do Brasrl, especialmente no Rio

d' Findo o mes de Outubro, de Janeiro em São Paulo e Minas Geraes, com um appa� serão os impostos cítados, relho deno�inado .f'liOTOMETRO, ficou claramente provaif!!>� acrescidos da multa de 5'/' no do, em relatoríos devidamente autenticados (os quues se
\

prlmeIro.�e�, e 10'/. no se- rão publicados mais tarde}, que a lampada Sem marca ou
gundo, íuícíando-se após a I

de marca desconhecida somente devora inutilmente exces-

_..Jl cobrança jl!-dicial. . siva corrente, queima facilmente, depois de uma vi.da mui-� T�S?Urarla da Prefeitura to curta, resultando uma grande conta de luz e assim mui-

�J Munícípal de Blurnenau, em to dinheiro ê jogaElo fóra, sem necessidade.� l' de Outubro de 1933. O PHOTOMETRO prova exactamente que 50 uma Iam-
rei. I

Alf1'edo Ka�stner pada de qUalidade. (como a lampada Phílips, etc.) é a ver-

"""""'� I 'I'esoureíro dadeira economisadora de corrente, dá 1000/0 de luz, é de

� melhor efl'iciencia, comprovada por uma vida média de 1000

� o grande remedio brasileiro, -EU horas, e protege seus olhos. e sua bolsa. .

� -xír de �oug�e!ra. do p!larma�eu�co Qualquer dia um dos demonstradores fará, com o ap-
. :134"'U:b.I.1:EJ:::..:::r:..a-c:r . /I e QmmlCO .roao da �llva Sílveíra. parelho denomina do PHOTOiVJETRO tambem uma visita a

ffl vende-se em todas as Farmaeías,
. a..

d \! b
.

'
.

t _,
'.

. _...... """"')\ Drogarias e Casas de Campanha e seu l�r, sua proprie ade, sua la fICa.: sua usina, s�u e� a
-

IA. A ti\) R e fIjl (l0lJ O 10) @l. q (�lt) .tQJ. ".� � OI (O) SE1rtõeF: do Brasil, bem assim nas belec!mento para provar-lhe, de íacto, as verdades acrma

<S;,.������3'����������..wi" Republtcas Sul-Amerícanas. mencionadas,
Por consezuínte recommendamos a V. S .• no seu pro-

prio interesse et:>considerando a questão importante de eco-
�.

Onde está a f�Hc'ldade Ein FamHia nomía, de permittir aos port�d()I'es do PHOT<?MET�p queU ti li lhe façam uma demonstração para que V. S. veríüque a

A grandeza da nossa Patría pessíma qualidade de uma lampada «barata» � a excellen
depende da culturamoral in- eía das lampadas typo Standard, como «PHILIPS, etc.
teletual de seus filhos. A grau
deza e Ielictda-Ie de cada um
deles depende da bôa ou má
escola paterna que viram com

os olhos e beberam com a in
telígencla. A boa escola é: mo
ralidaàe, instrução, Justiça,
hygiene e economia. Seja e

conomico compre só o índis
pensavel na vida, mas artigo

Faltando esta, tudo se trans. de valor real. Pois bem; as-

forma em sonho e martyrío sim os dentes e o cor-

po, li cabeça e cabelo tam-
Como pois, .garantir a pos- bem precisam hygiene e as- �:� União Mercantil Brasrleira S. A.

se de tão precioso LUM.EM. seio constante. { (Mofnho de trigo)de tão grande BEM? indo di. Para isso use a «Petrolína

��:. �lreíto em busca de «Mínerví- :vIinancora», que é um teníco
� Agentes Geraes da: :

na» qufe é um preeíoso es�e- ?al?l��r; tidedal micrObiCbidal, des �: Sul América Terr. Marit, e Accid. ;
cíüeo eito pelo autor da ala- teri izan e o couro ca e u o : :
mada Mínancora que durante evita a queda dos cabelos; : Sul América Vida :_
dez annos tem curado ínnu- destrue completamente a ca&.. r: ,-

-
'. -'.

S {:
meras senhoras evitando (as pa: gordura e comichão do pe- !� Comp:1nhia Nacional de . eguros H
vezes)operações e soITrimen ricraneo.Algumas semanas de �.::v:;.:;�,;�.::.:..:;.:;.:.:.:;.:;.��,::����
tos velhos do utero e ovaria, uso tornam li cabelo forte, Oll- ---

possuIndo atlestados, magnifi- deado,vigoroso brilhante e pre
coso Um negociante do 9.1to to evitando as caspas e o em

commercio de Joinville. eS- branquecimento prematuro,
gotando quasi a pacieneia e sem tintura. Cada l'rasco tem
esperança, curou-se de temor tod<ts as ;.nstruções para fazer
rhoidas com 6 frascos! rlodos o cabelo lusü'oso �I�CCO ou hu
os incommodos causados de Úüdo. Vende-se na Phar. Mi-
'<regras» irregulares, hemor'l

naneora Joinvile: em tonaR

rhag�as, curam.-s� se �ã.o cu· p
..harm. '.' 'lro�arias perfumH

"f.iVP.l� (mm 3. Mmervlnl't. l'FiS n("f,t I. mr1:'Hlf-l..

... ;,",

?

Edital . A preoccupação dos clunprador RS de

lalllpadas eleetrleasPOOCK
1
IMPOSTO DE TESTADA E

TER.RITORIAL URBANO

Os p�ladi1reS finos deliciam-se fumando as marcas:

Commercial
Ti1ular

Independencia
Bismarck

Frequentes
á venda em todos restaurantes desta cidade

·:REPRESENTANTES PARA BLUMENAU, BRUSQUE, ITAJAHY E RIO OU SUL

Walter. 'Schmidt S. Â.

Devído o uso das Iam-

padas mteneres'

.

,

:" ..

.. /

'J

. '

.. ', :'",-',

além disto:
. .

{,llZ pessima, :�orrecímen1os .. e·

, .... reclamações CODstan��s

'.;,
,

�. .

() Photometro prova que somente as

LAMPADAS p H·I La I PS
t�g�ltam no fim, baratas, porque consomem
..

':", .;.'
'.'

:. .� ,

,'. .' ,"

pQ{idó,: dão 1000/0 de luz, emaior dúrabi1ida?é
�gel�te;'ROBE�TO GROSSENBACUER

'

'

..... \

I Em P�!�uir:������ardinS
lligados entre si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro sym-
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con
forto materialmoralidade, ido-

, latria pelos, filhos, esposo e

a saude.

��.....::-::::::�.,,;�������

lColln & Neltzel]í�. Rua quinze, 28 - Phone 28 :�í �<

l!:..: fabrica de Gelo ;.�:.Jf Deposltarics da: �
Cervejaria Catharlnense e

1

f\ Empreza Gatharinense de'

Publicidade e Propaganda
editará () «Annuario Commercial do Estado

de Santa Catharina.»
J

Inlorm":lções uteis-Indicador profissional Resenha J.,
historiea das principaea firmas do Estado·Relação

,.completad de todas as firmfJ6 commerciaes do Esta
do-Fichario commercial com todas as infOJ'mações
sobre as mesmas firmas.

;:...... ���_.:ntIIõ.,_ �

; ��������*�;p'*'*!f:AA��:t*�.*l: 1 EM CASO DE MOR l'E
I� FARMAGIA ! � . -

f"ote{ CRUZEIRO DO SUL": \Ja.lx�es de de untoH sempre

� �! em stock de todos os tama-

i Ru�I�2�°J!;;f.te 32 li s::ç: :::::;:di:,�:� ,;:2>"*ft!\!-'P§L�iJt�l:ml�xalil;oM!!li!�I§:Rt!i!I,�9�1[�1·!..... �!.��E�Õ=C�:!} Serve com esmero )t,. A tratar com A. Lubo'.Y. Rua L I " II 1... .: Travessa 4 de Fevereiro, n.24 :

.:í SERVIÇO NOTURl'{O � São Paulo, ao lado de Riear- Com o seu uso, nota-se em .1: ;
!< PEiI:lJV'f A·�N.E'N

....
TE � do La'oes, :ou na 1I.1arcenaria poucos dias:

I r= :
-.

). .!.lli
""

J.I
l' _ O sangue limpo, de im-:. - Phune 146 -

:'.�999."i7P99.999'ii.99V.9.�•.
·

..� Strobel Irmãos� purezas e bem estar geral.

1.:
:�

2' - Desapparecimcnto de ��,,-'_'

espinha:..::, Eczemas, Erupções, .'
'.' ,".

I,:.:;····p·······h·
..

::-·a:_·-:;-:-r·.-::-·m·�::-::-·
..

·a�c"'·"I:·�a:-;;�O·::-::-:-;-:·r�I�···o······n
..

ll S���r&l���;;.\�;,:i��' m! r:�;R�R�E··i;-O'�A"$8'l-l'V"A�1}

:'1
res nos OESOS e ([áres de cu- �I: J. fI-. 1 R

.

. ij

','= E� , beja:_ Desapparecimento das I ; Advogado ..!
.. t�.: Ant. BRANDES

=! ! manifestações. SYPhiJitdiCas de : II � T <ires.'U 4. de Fevereiro, ?' �
RU l......1';: ·.DE 'N"O"T,' .63, - ·T·Eltip.HONE 90

: de todos os lllcommo os e .

?;' ;,;;

,'Ii {: I:\: ii } Jj : fundo syphílitico.

'1
�

.

�H :) I 5' - O apparelho, gastro- ;. :W:���ri�������
� �: .

.' :S::C...,"'C:r:l\.l.t::E:�� tr :1 intestinal perfeito, p o i s o

C '"! '.��:
M

.

t' t
'

.

�11"1 ;:�;roR��!í ��;�j����11�� �� II
ornp I Cação !

l . �;' âlOf. sor Imen o . � tem atte�ta?os dôs Hospitaes,
.

{U'(�sto que.
estive sorrre.ndoi t� : de espeCIalIstas dos .olhos e

• t�
,

l

�: em drogas e especialidades na- : I da Euspepsía Syphiútica, ,
. durant� u� anno,

.. ?e :torte

f'· :1'
I�tw#��m

..
cúmpIlCaçao S;Vphll1tlC8, ten-

1
��

.

cionaes e extl'angeil'as : I· I do pass&do seIS mez€s E'nh'e-
�: :

I
:

. . II vado, Tomei mjecçoes mer�
�; Medicamentos AII()paíicos" Homeopaijcos �j �**��9:��*���:!':*::':���***�� curíae.s, não tendo, entr.etan

..
�.

i �; e DI-o ....hjllnicos. ;{ � Di'. Abe la;!'(Io S��lillnei- � tto ?btJdo relS":!ltado satIsrac-
i

�:
.lU '-'u..

=1 « de.' (ln )Fonseca }to orlO; re80 VI usar o prepa-1 'o' : �
T .

{t rad? j::LIXIR DE NOGUEIRA,1 I�! S t"1 : � AD\-OGADO >t: do Pharmaceutieo sr. João
1 t� Dr Imanto comp Bto ;', ;�,� Rua 15 de Kove.mbro, 26 �I da S�lva Silv.eira, conseguin�l fi .1e· :i I � (Fundos da "Casa S. Paulo") l:! do fica! ra�lCalmente curado
� �: de artefactocl u borrach?-,:� II&( )aol com seIS VIdros.

I �� Perfumarias, Sabonetes, arti- ;l -';.H••�"'i99'ii.�.�.�9.<$9�9 i Autorizo a publica.r.
"..

gos de hygiene ptc. =JI'
I'

-.

': Vendás a varejo e atacado �� ��IAio���al%:a19���ará), 30 de

�� Importação directa, por isto

�l' �� Dr. J. BERO ER f� I A'ristides P'redel'ico
r:
.•

•

Pr.eços,; barai&ssimos :

�:
Clinina geral. Espec.: doenças :: I de Andrade

�. - : .: internas, do metabolismo, Se- :� I .

g
.

.

. ....:.
. � � nhoras e cYt>anças. Venêreas ��! p.ratico da «PhaI'lllaciaf:

.

S'
- '!\. 1f P 'maneme :{ {:

e pelle, :t I
.

And'rade})

!� , � ������}�:���.��� ;�� ; , L ..L..:���::���t::..l! Firma r�conh�eida.��"'�....����......,._..�.

""''''
.... ,::

:,:": ", . ( : .�.
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·a.·e1ereo,.1 , }�!ur��n!u!!e�o"a felici- :�lJJ.��:�;g����!�
�

"" B'" ! dade dependa oe vos�os filhos lcontribue para o �nfraquecimen

I'
DO PHARMACEUTICO GOTTLIEB ELtINGER

O!
' : e deles, depende quasr da ssu- todas raças humanas, ê a .deea-

Ê

•

;

.•
A -m.ala aérea fecha, na I de; eesta depende, quasi ex- derreta da força vital, precisa

. .

'\
.

de' I dasivamente, âe lhe dardes de mente quando mais falta faz� rom:40 anna5 àe pratica na AUe�oha k ngenclh o ,orrelO i 8 em 3rrfezes, um frasco 'da aohomem ou mulher, como

� e no Brasil �l PCl1"CII o Sul i afamada: compensaçãoda Natureza.para
r' .�'

as sextas-feitas
I
LOMBRIOUEIRA MINANCORA horas amargasetrístesas daVida

i,
.

, :" ,'. No ha egual, Uma ereança A fonte peís.d'este flageHo
}i Amaiol" probidade profissional no Receítuarío ! registradas - ás 10 horas de 11 mezes atscada de desín- começa pela da mocidade

$; : símples > ás 11 horas I relia perdeu 543 vermes de 3 ás quaes, na prlmeíravez tem
{Grande stock de todos os artigos f*l'waeeuticos �. " ,',

P AI
.

P 1 t '!f ilRP\P!: i qualidades testemunhado por assim ímportancía quandoalías .

r'1\II' d' t 'h
.

"'" b'
. '. , .

' ,para;
.

,··U egre, .

e o as, AK�íl�f). • 'I seis pessoas ;dQ.ileas em H�pe- muittsaima, por que são de
(: :J.v...e. icamen os. omeopaticos e lOqlllmwos

.

Rio GraIlde. ruguaí, Argen� -

� fift "'"O l1"iú .\o\;ni'clpio' de S. Francisco origem de muitas desgraças,
{ Artigos santtaríos e desinfetantes, '

na CJ;iile. Perú e Bolivia. �o �vA ! do Sul filha do Sr, Carlos J. quer no decurso da vida quer

'.�� Especlalídades �farmaceuticas
.

. Para o Nos.te li Neuremberg, professor. Cada sobre tudo na velhice. As
(; Artigos de higiene .

ao� sabbados E: o melhor para a ,frasco é uma dese, Toma-se de victimas, geralmente lnexperí-

f(·.; Pezíuraarías tosse e doenças do peito. j uma vez em café com leite. entes, fazem uso de coisas de
,

.
.

. .' . ..
. I D<JpOl'S do efeito n. a-o precisa pouco ou nenhum valor ex-

: Sabonetes T e I e p fi o n e, N. 201 registradas �. ás 10 horas Combate as constipações. ...

li' d d
• Dro as símples -. ás 11 horas f' I I dieta nem purgante p eadas por quem na ver a e

o
.

<1.
restrraucs, coqueluche.

•

nada sabe de fundo selentifieo.{�b a. LU M 'E N'A. u para: Santos, S. Paulo. Rio, bronchite e asthma, i, iT:a2tS�0�ror!,�u����de�1'e� Vulgarmente chamam-se:

� .
. Vitoria, Caravetas,' Baia, O Xarope São João .

todos os negocies nas íarma- OONORRHEAS BLENORRHA-
,

0.,
Rua

..

15 d.eN.ovembro N. 44
. A.·o lado, do Hotel Bôa Vista. Maceíó, Re.. eíte, NataL.A.fric.a, .' f 'f' leias desta. cidade e drogari- OIAS, CORRIMENTOS. etc. Se

J prOtege e orn ica a gar- 1 it f d
"

. .

������:.;.:.:..::.'�::.;.����� Europa e Asia. ......., \,ltS e na Farmacia Minancora. o et or ôr uma . as victirnas

I ganta, os brcnchios e os não ande por caminhos tortos
Qualquer outra íníormação.] pulmões. Milhares de I NOTA: Se quiser poupar vos- que lhe roubam o dinheiro, a"

C··.·.". 'll'Ia' II ,.···M.
.

a.',�·Ib
"

u rg· .fCoorn,'·I:-e'Cl·Oer,ti, '. o sr. Ag

__e_l1t","e-,d_O�1__
c

ur""as_a_55_o_ffi_b_ro5_il_$1___
da saude e vosso dinheiro com- alegria da: vida e a saude sexual

-
1 éoença desconhecida o remédio que é ainda, um grande bem.
shabituai-vos no coraeço dequal- Incontestavelmente, um dOEI me
quer doença ao deitar, dar um dicamentos que podeis usar)
bom suador e de manhã cedo

a NjECÇAO «IDEAL" "M1-
um purgante de Lornbrigueíra NANCORA".Mim...ncora. E o melhor de t »
dos quantos existem, e de eíei-
to ra lido e suave. Vinho Creosotado

. �
.

M.ACHINA DE E8GREVER IIII' "CONTINENTAL" 1l-"--- n.· ------

li lj MATERIAL PARA INSIAllAÇÕES ElEGTRiCAS

f! 11 GRANOE SORTlMEHTOçM LAMP�DAS E LUSTRES
(: �s TODAS PECAS PARA GONSTRUCÇAO DE
is 11 APPARElHOS PARA RAmo

f I
, :i; :í

<I
·

"i
t u

� .

PARA VIAGEM E ESC:RIPTORlOS � --
.·l� Venda em prestações �1
1Carlos Hoepck8 S. A !l
i� B.L U � E NAU ��
��==;�

·ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportoõorés õe madeiras
e I'erzues

5ecção ftuulul

Representantes Ôo mOInHO lH6LEZ

LIVRARIA
PAPELARIA ,C··.A··

.. D,.·.··[118. lilA11lE TYPOGRAPHIA

nu' nRo Artigos religiosos
Rua 1;:; de Novembro. 90 - Telephone, 17 .. BLUl\ffiNAU

OUerece as seguintel3 NOVIDADES�:
Dr. Havelock Ellís. A Inversão Sexual

.

idem
.

O Iustincto Sexual
Dr. ';Valter P:l'lueger, Diagnestíco DHIerencial
, em Pediatríli' ..

Kay Francis,. O Encanto Feminino
Pitigrilli, Os Vegetarianos do Amor
Austrogesilo, Cura dos Nêrvosos
Evaristo de Moraes, .•Embriaguez e Alcoolismo
Taunay, Os Visitantes do Brasil Colonial
Monteiro Loba�o) Historia do Mundo para

Crianças

6$000
8$000

20$000
10$000
6$000
'8$000

U�·�·�I '

10$000
"

-==-----------------------------.----------

reeevra chaque sérieux col
lecti,onneur de timbres-poste icomme l'éclilme; das utim·
,.bres provillciaux» de la «Suis

. ; se>! três rara. et. baau
en. valeUl� de 3, fi et de 10 franca

J'envoie aussi das envoiss á
choix; aftranchlssement pré

�_ cieux «têtebêcue».
EUGÊN Sekula, Lucern.e .

(Jofer) SliIsse.

PECAAO SEU FORNECEDOR

LE-.V"·•.·.Y
fermellto

TIMBRES
GriÜuits·

.

'Iilelllo'l' para cloees
NÃO FALHA NUNCA

CIDADE DE BlUMENAU

BOA SAUDE ••• VIDA LONGA •••
OBJEM-SE USANDO O .

BLI�I� D'EJ �tOGUEllBA
Empregado com real van

tagem nos seguintes casos:

RbeumatlsllÍt em gerai. Rachítismo, Manchas
4a paUs, Espinhas, UJeeras, GOlionbãn,

Dartnras, fistulas, Sarnas.

1
ANTI - SYPHILlTICO

PODEROSO:
.

A..>.;TI • RHECMAnco
ANTI-ESCROPHULOSO

GiLANDE DEPURATIVO DO SANGUE

Carlos Hoepc�e S. A.
Blumen,au

Nt!"-N'tkW iN 4í'.5HM#"P-ifMt'tcw e !l»*�t·W4#F *Sl?'

Desejando vestir-se bem
E por pouco dinheiro

Deverá usar sómente

Confecçoes
s'Jb medidas previas e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos leitos em stock

RAUL DEEKE
Rua 15 de Nove�,bro, 120

rrelephone Nr. 41

I

Edital de Cita;ão de Herdeiros

do�
JOAO DA SILVA

SILVEIRA ,

Poderoso Tónico ;
e Fortificante
&o!pre,pdo _.,.......
....,_-a...-.
8el'III.
RECONSTn'UIN"I'B
:OE,l.. ORDEM

Muit::s diarheas infantis são
c tusaras só pelos vermes e den
tes, Depois procurai o vosso

medico.

Vende-se na Farmácia Mi
nancora em Jomville, e em

todas as boas Iarmaoías desta
cidade .

Ifli��l!�!![ :]!!��!!=�� I
iII GROPP IRMÃOS éd elA. Ltda. I I
I�t SA]\'TA CATHARINA - BLUMENAU - BRASIL I I
f�f End. telegr, <Gl'OpP> - Codigo: ..Ribeiro>

! �I
D�'" Industrias de nuuleiras

O.'fabricação de 2 Madeiras desfolhadas
Caixinhas de cedro, (.\ de ced.ro, imbuia. pinho,

1�_�",.<t,,1 baguassú e pinho a louro, carvalho, j'�t
1:>'If A:osoalho 'll cangeran<l etc. <l>lêil
H�i' em frizos e tacos � Compensados de cedro �)�II�., ÍOr!'(Js, rodapé � e pinho. h�
I '! Porias compensadas e folheadas com Imbuia III

<!I-�H!'-��--'!>-!!-->"���___".' �®-����-��J!1!1I"���g.ias�::::-,-;':
.

gí!itildW1Qi����!'rtP��
--..----- ------��-

O Doutor Amadeu. Fclippe da Luz, Juiz de Direito da
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catárina, na for
ma da lei, etc.

faz saber aos que o presente edital virem ou dele no�
ticia tiverem que, por este Jui.zo, e carcario do escrivão
que este subscreve, procede-se aos termos do inventario
dos bens deixados pur falecimento de Augusto Genske, e
tendo inventariante Gustavo Hennich, descrito como her-:-"
deiros; Otio Genske, Augusto Genske e lItIinna Genske os

quaes se acham ausentes e em logar não sabido, cita e

chama-os a comparecerem ou fazer.se representar no pra
zo de trinta dias, na primeira audiencia quo se fizer depois
de decorrido o dito prazo, para falarem aos termos do re"

ferido inventario, sob pena de revelia. Faz saber mais que

J as�,udiencias deste Juízo têm logti.r aos sabbados, ás dez horas,
na sala das audiencias no Paço da PrefeituraMunicipal desta
cidade, ou no dia anterior, si aqueles cahirem em feriado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou la
vrar o presente e outros de igual teor, para serem afixa:
dos no lagar de costume e publicados pela imprensa. Da
do e passado nesta cidade de Blumenau. aos 11 de setem·
bro de 1933. (assinado) Amadeu Felippe da Luz. Estava co- .

locada e devidamente inutilizada uma estampilha estadual
de dois mil réis e uma de sande de duzentos. reis; Está
conforme o original.

Blumenau, em 11 de setémbro de 1933.
O Escrivão: Frederico Kilian

A Pharrnacia Central
está sob a direcção do pharmaceutico "JOãO Me

deiros, que conta mais de 40 annQs. de pl'atica
profissional

Manipulação esmerada e escrupulosa.·
Não se substitue medicamentos

Produetos de alta qualidade. .

EspecialIdades legitimas.
Desconfiae dO

..
remediio barato,

que, muitas vezes,' é )mitaçãO.

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



Graves Anomalias naIRece�seaInento.. Consequencías da enchente
• I

-

.
.

• ProfIssmnal
. Pontabl'ldads da Do Departamento de Re�

.

h I .

censeameuto Proüssíonal

G
...

,
..,..... Brasileiro, com séde á Rua

. narra- �:�ã�au��, ;�ale�t!���a'a ���
guínte communicação:

A Contabi1idadê da Guerra «Levamos ao seu conheci-
é uma repárt�ção que, de meato e aos demais redacto
quando em vez apparece em resdo seu jornal que o «Men-e

-cartaz. E não surge para sarío Odontologico e Phar
receber elogihs pelo seu ser- maceutíco», revista sclentííl
viço -r-r- muito pelo contrarie cada editada na capital do
- só a reclamações dá mar- Estado de S. Paulo, acaba de
gemo . patrocinar o «Recenseamento,
Aínde agora, o que se pas- Profissional Brasileiro», de

sa com as coesígnações que todos os pharmaceuncos e
são feitas pelos íunccionarlos cirurgiões dentistas que e-

do Mínísterío da Guerra, tan- xercern a proüssão em todo O c'ianceler Adol] Hitler
'1oeivis como militares, é de- territorio da União afim de I

partiu de avião para Neudeck,
-véras deploravel e vem Ie- poder assim organisar o «An- (Uma. vista do ILajahy, em tempo de cheia) aíim de cumprimentar o pre-
vantando um sem numero nuarío Odontologico e Phar-

'. I sidente da República 1\'I31'e-
de jllstas reclamações, tan- maceutico (Livro Azul), que . A��zar de não ter attingido a altura da encl1��te d� 1927, .a ultimB: cheia do Ita- chal ,Paul HindBnb�rg que
tos são os prejudicados. conterá (JS endereços, nomes, jJahy, veriücada nesta semana, 'cauos�m bastantes preJUlZOS a colo�la. Na cidade, alem de completou �6 annos.

Osserventuarios estados e localidades de to- transtornos com. mudanças de Iamilias moradoras nos pomos mais baixos, houve a des-
desse Ministerio, dos os cirurgiões dentistas e I truição de rnuitap_ ho�tas, quíntaes e jardins. Nos dísrríctos de Rammonia e Indayal, tarn- Acha-se nesta cidade, ha
para poderemcon- pharmaceuticos do Brasil. O bem foram apreciáveis os �strago8 nas roças. já alguns dias, o conhecido
trahir um empres- presente trabalho é o uníco artista Eduardo que, em im-
timo, quer na Cai- organisado na Amerlca do

E' I" O' S. 1 QU.EM SERIA I SOCIAES portantes trabalhos de magia,
xa Ecomlca, quer Sul. Outroslm pedimos, en- " I

1 prestidigitação etc. tem se

em um outro es- carecidamente, que esta no- aquella Iínda e mvsteriosamn ] ANNIVERSARIOS mostrado nas melhores pla
tabelecimento de ti_?ia seja p�bljcadB: no seu A directoria da E. F. Cen- Iher que se hospedara

na-j
teias de quasi rodos os pai-

credito da praça, dííuso org�o de Imprensa tral mandou reduzir as tari- quelle luxuoso hotel perdido Faz annos hoje o Snr. José I zes do mundo.
, devem fazer uma 1 p��a ..con�eçl1n�nt� de t�do�. fas de transporte, no ramal entre as montanhas da Suissa, Inglat. I

consignação qualquer em seus' E m.�nçao dellber�<1a da di- de S. Paulo - para todas Dír-se-hia que profunda mel'! _ I
vencimentos, destinada á a-I rectoría que patro.clI:R o «Re-

as iaritas superiores a 220$'1 gua lhe atormentava a exís- i

morti�ação do seu emprestí- censeli�ellto prOfISSlO�a.h do
por tone�ada. .

Ó,

�en?ja. Sempre esquipada, a I Tambem hoje a,nv. iverS8.Tia-1mo Ieíto. I
Annuarío �dont�logHw e A medida a-toptada pelo rugír sempre de qualquer se a senhorita Eleonora Fa-I

A Contabtlidade cumprindo Phal'mageutlCo (LIvro Azul), coronel dr. Mendonça Lima companhia, como que procu. rinhas, dilecta filha do Snr.·
a sua obrigação 'desconta de I de publicar em suas J?agma� vem facilitar o comsnereio, rava esquecer no turbâhão J�ão Farinhas, nosso prezado
cada funccionarlo, todos os 1 os no�es de todos os Jurna�1S evitando a coneurrencia das mundano UIDJ. pagina triste [leitor.
mezes, o valor da consigna- df· PaIZd tCl�mpanhadlos e estradas de rodagem. do passado. Apenas a conhe-]
ção. Até ahí, tudo muito bem. a guns e oa.:8 exc arece-

_ ciam por um, titulo: «Condes-
. "

!Desse. ponto em diante, é dores. SohCltaID�s de V,. �. Tendo reeen a do nrocesso sa de Monte Christo- que tam- ,Na prOXlmH. .terça-feira ve
,

que o carro péga como se@amparoeamaIOrpubhCl···dPlÇf,,,,-···lbemeotitulodo bello mm ra passar maIS um anDe. de
, d"de em torno desta l'mpor- ongwa u pe o o /ww em

.

< • eXI'stenc;o:> o Snl' 'de 'pj odiz na gyria A Contabilida-I 'i
•

"

'.
• .

.

A
. -

'. C da «UFA» que G Clllema BUS-I.
' .. u· . ,'-' >'. 1. I

de. faz.endo
.

o .de.SC.on.to não

I
!ante llllClatl\.'a de grande q1fet ,a

TC dSS.Otcu;çla� °sm7J,er- c.h vai .apresentar-nos hoje e Woll!'tem ..comD�tt>nt�. func��l-: .

'. . . 'mteresse para as duaS nume- C'ta e.Ln. us na, e
.' a!- .

h' '
-

B,,·t onano da fIrma LIVOlllUS & C13.1 .

".

remette logo, �omo serIa c�r- rosas classes de phal'ffiaCeU- los, co.nsulta se e obn.gq,torw aman a em 3 �es�oes. ngL-l destli cidade. Eduardo dará, no sabbadQ
to o valor .de cada consIg. f

.. ._

d t' t. possU1;rem os commerctantes te Relm, Rudolf Foster € Lu- .

que vem um espectaculO non�tar
.. l.·o. '.'.E. este atrazo at- lC?St et. ClfurgBlOes'l enF�s as tím:.os pür.a a escri.pturação eie EngUsch são 08 pl'incipa-

.

-. saF'o lÜnkeldev no qual
t'

'.
..

" c;; .

t
. eXLS en es DO rasl, Icar .' '. .

es interpretes lU.,
j, •

mge, a.s �zes, res e maIS
lhe-emos ainda mais agrade- d,!s ent1'adas e saJndas d_e .,

um o r

.

°m "T)) No dia dez do ?orrtmte, certamente, receberá os fj

me�m.�.
.....

. �id6s se V. E. der as respec- muhos e em. s�us estabelecl- to:a fal�d� ��rlalfe�ã�Ü�!l transcorre a data amver�B:ria I plausos que merece.

I)7.fl�a. :�r.a! e a�omaha, re- tlvas ordens para que nos se- mentos, o Mm�stro da Fazen-
1'" r. "

. da exma. sor3. Oswaldma I---------�__

sulja -qmfj. sltuaçao b�m d�s- ja enviado não só um exem- da
..

1'esolveu d�spensar o.s va- os . etreuos esp lCatlVOS em Reis Fausto. virtuofa esposa I Su l/ea
agravel�parao� I�ncclonarl.os pIar do seu jornal em que reJ�stas de v�.nho .

nacwnal. portuguez. I do snr. dr. Gil Fausto de Sou- =='f'.='P==,--_
--'-. cre.dIte preJudIcado e JU- conste a noticia I:t respeito de ulJa, da emgerw'W daquel- l.za AO"eute de Tt'rra6 nesta Q d

.. .

ri ,".
.

. l l' . d
.

't·· d
..

.

"
.

• b •

uau o a noIte vem o •• e a· sos eu
ros ,;e �ora, pagos pelos do «Recenseamento», como e wro ,e (1scrzp a o rn0VJ;� BEIJOS YIENNENSE5 "Cldade.

.
mc®ito.

funcClonarlos. que,. embo- ainda os detalhe& rapidos da menta de vmho, para a en-
. o . Peç? á Deus que �e dê i�HAidade;

ra descontados mensalmente, vida do seu jornal. garrafamento. ,(_Es wa.! e1!lmal ,em W�Hzer). E,a!(�eJhf do. contrwto, �o W;BU11eito.
são, dessa fôrma, responsa-'

.

.'. -

I
e a pnmeu'a opereta que o No proxlmo sabbado, com A Virgem peço, te abrc1ude ;imal-

bilizad�s p�r .

Uili. atrazo de

O. CI. 1 ,I G
.

.

Procedf!u-se, recentemente, celebre eompos�tor Fr�l!z Le- plet� mais um anno de �ida
dade.

que nao tem absolutamente . n8'e uO . overno lnos meios uni'versitarios dos' �ar ,escreveu para o Gmema a exma: 8nra. d. Helena v\, er- Mas, a noite é tão longa .. o e o

culpa. .

� .'Estados. Unido:>,', a u.m inque-! Sonoro.' A en.cantado,r� Mar-
i Der, dIgna consorte do �nr. meu p€ito .• ;

De regresEII de .sua vmg0m!rito que revela o estado de t�a E�?erth, Jovem '�st.rel1a)) J
Pedro �erner, commerClan-

Esse peito que amou comd:�::e-
ao Norte dú PaIz, chegou, I espü>ito da juventude ame- 9-ue .

la aos 21 anno", firmo.u I te em Ponta Aguda. Geme e soluça por verjádeRleiw,
ante·hontem, ao Rio de Janei- ricana. ..

fama ele, grande dama da
.
rI-I Um amor, que julgou fosse ver·

ro, o Dr. Getulio Vargas, iI- Consista o inquerilo em
uu.ltGt Cl!lellittt�l,grc!pil.ci1, lf aI dade .

.

saber qual a att-dude que tp- protagoIlls;'fi.. � uma, geoUlna -VIAJANTES E a noite é infinda ..
'
.. e o somno

.

ma'riam os estudantes no! Ope�eta d.� VIeuna �om uma: não .vem ...

\caso de uma nova guerra.
'

..

II�:uSlCa SImplesmente mara-j El?tá nesta cidade.' vindo de Mas. o. eu só queria, iliE�n��'m�h
I. As res.postas foram.. d.a.

da

.. si V,.llhosa.. _. 'J
CurlÍyba, onde reSIde, o �r. Que cada noite, quando te deítasses.r

na seguiute proporção: 390[0 Humlierto C.m ta, repNsen-
dos estudantes consultados' • _

tante da fIrma GUIlherme Nem que fosse, tão SÓ, por al-

I C w
.

O Ctt' guns mezet;,
declararam que se reêusm'i- I OIUnnUUCaCao ) elSS,

.

sr_ ar a es a em Te recordasses de mim, tantas
,

am a combater; 33 % toma-I . " propaganda e venda dt: lotes vezes

riam parte somente em uma 1
D D" t

.

d L T
1 urbanos em saluberI'lma e! Quanto as lagrimus que molham-

I . I a rrec Orla o )'l'a en-l ;
d 't"l ,. 'm� as races.

; guerra defenswa, e os 28 % I .

Cl b FJ" 1', r'ec _

rICa zona a capI cl para-
i t t d

ms
.

u oIlanopo IS, e
'naen>:e I Iód G. dOE Reis

Ires O;.n. es !e�pon ,eram qU! bemos a seguinte Colimuni-
.

•.

partwzparao de qualque. cação. .

-------- �

guen'a. Tenho a grata saUslação r.Ol!:TORIA DE RENDAS ESTADUAIS DE BlUMENAU
de scienti�icar ffi V. S. que a _U_...L _

Ha um grupo de pessoas A:5SEMBLEA GERAL ORDI-' Imposto de Viação Terrestre
dispostas a adquirir os bens NARIA. realizada em 24 do -�'" -.-�.",,- ....-

J àa' Empresa ({Caminho Ae- correme, elegeu a Directorial .

,-. .

_

reo Pão de Assucar», para abaixo para reger os desti- .

De ordem do. sr. Col�Lor de. Ren�as EstaduaIS nesta

l�str� Chefe do.?ov�r�o Pro! manter em funccionmnento nos desta sociedade DO peri_):ldade, tor�o publico, para o ,cbnh�Clmento de todos os

vI�orlO. S. E;XClU. vla�o.u no
i essa linha. orlo social de 7 de OutubJ'o' �nteressados, que durant,e o c?rrE'nte mes de �utubro, se

«(iraf Zeppehn» . que 1;,01 e

..s-I O Branco. It.alo-Belga, que de 1933 a 7 de Outubrü de \ arreca.da, em �odos. 08 _:has tltms, nesta Co. ,:-tOrIB. e �1� �o
perado no Campo dos Afion- foi nomeàdo syndü'o na fal- 1934. . da.s as Agen�la� F;snals �e Renda� �.s�aduals do 1\�umClplO,
S?S por t?d!ls a.s. altas aut�- leneia, está disposto a faci-, p)I>esidente: Victor Busch; o Imposte, de 'Y.Jaçao Terl.e�tre e lelatIvo ao segundo se·

TORNEIO DO B R A S I L flda:Ies. ?IVlS, mIlltares e e-:: litar qualquer aeôrdo, assim 11. Vice-Presidente: Cid Cam'lmestre do corl en�e �XerClC�? .

<
•

c.1eSl.a.�tH.Jas.
'. G�a.n.. des mam

como amaioria dos c.redoTes..!.pos; 2.. Vice-Presidente: CO-I.,
Os srs. C01=ltr:lbUI!1tes. q_e �d.eI.xarem

de .satlSf.aser o pa-
Con1orIIie nos foi possivel If'staçoes pupuiares .teve o lombo Sabino' }. Secretario: I g�mento do relendo }ll1pOStO (..entro ,do praso aCIma dett-'r-

ápur�r o torneio que -o �ym- Chefe, do. Governo por alvo. �-

Orlàndo Fern�ndes; 2. Secre- �mad(l, �o�erao fazeI-o nos meses ae n�vembI'o ( desem-

pathlC? club l?cal BraSIL F. ,S. EX�la., segundo se sabe, I tarío: Arlido Pinto da, Luz; 1.1 bro a�l'escldos com a.s multa� �e. 1.0 e 20 ;. r0.spet�vament�.
C. ha!la .o.,rgamzado ,para a- l?go apos o .r��ress.? do, Pre.-, I Thesoureiro: Henrique Brüg-j

ExcedIdos ,I?!stes p1'a80s, ,sera lll�c1ada a cobrança executI-

mann,.a, somente tera Iogar slde�te r\u�u_snn, Ju",to a

Ar-I I gemann; 2. Tbesourei:ro: Hel1- va, de acoI�o com as leIS em vlg�r.
no dia 15 do corrente, em gentma, vlz1ta�a o. sul do 'rique BeI'enhãuser� Orador: Ooleto1'1a de Rendas EstadUaIS de Blumenali, 2 de

vir1;rt'd� do campo da r�a das Paiz. �st3:mos mformados de Aul11'''rbal Ramos da Sil\'B; outubro de 1933.
Palmeiras estl:tr, deVIdo a que JOlllvllle e Blumenall t�- :Bb i thecario: Sylvio Pinto
ultim�. enehellte um tanto r�o. tarr:b<:'m, .� honra da.VI-

. da. Luz; Director Esportivo:damUlficadG� zIÍa de S. EXClU. Rudi Schnorr.
Com�issão Fiscal: Arão

Cunha, Antonio Carlos Bit·

I ten�o'lrt, Gilberto Ghe?-I"
DIrectores de Mez Nomea

Idos:
José Ror' rigues Fernandes,

Otto Bnch.

NOTICIA ESPORTIVA
No campo do Amazonas

S. C. em Garcia, defirontar
se·ão amanhã em jogo amis
toso os. primeiros quadros
deste e do 13lumenauense F.
C.. Na prelemi1!l.ar jogarão
os segundos e infantis dos
mesmos clubes.

FLUMINENSE x

GASPAR·ENSE

Para Gaspar; onde dispu
tará uma partida amistosa
�oin o Oasparense F. C. da"'

quella localidade seguirá a

manhã a embaixe.da do Flumi
-nense F. C. desta cidade.

Communico ao cOIDmercio e interessados que o

Sr. Willy ScneeUer comprou minha torrefação e moa-

zem de cáfé. Não haverá modificações na rabrica

ção de maneira que a qualidade da produ1;ção não

sofrerá altt'lrações.
. .

Blumenau, 4 de Outubro de 1933.

R I C A R D O LA BES

lldição de hoje
,

CEL. ARISTIUANO RAMOS
Chegou. hontern, a esta cí-

dade, o Sr. CeI. A ristiliann

I' I�amos. digno lu. terv. eutor l�e
uér<ll neste Estado, S. Exeul.,

I' que
h.i rf'cebi�o p.oI' crescido..numero de anngos, hu;;pedou

I se no Hotel Hoíetz, onde tem

1
sido visttado. Hontern, no sa
ião de. "Ame-rica", foi oIfere

I ciuo ao disüncto vízüante, um

I juntar o qual decorreu na

I
maior cordialidade

�o Excia. seguirá, hoje, pa
Ira Floríanopoíts, 0::1Iie reas

I sumirá as funeções de seu
honroso cargo.

COMPLETOU 86 ANNOS

í
..�

sobre ,H�otéc�

ELPIDIO LIMA, Escrivão.

Imloosto
...-.

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais TIf'sta
cid&de, torno publico, para o cOIlhedmento de todos os

interessados, que durante o correntE' IDes -de outubro, em
todos os aias uteis, se arrecada nesta Coletoria, o Impos
to sobre Hipotécas e relativo ao segundo semestre do
cor::,ente exercicio,

,Os srs. contribuintes que deixa.rem de satisfaser o pa
gamento do referido imposto, dentro do praso acima deter-

..A..� ::t: S O minado, poderão fe.sel-o nos meses de Dvvembro e desem-

I
- bro acrescidos com as multas de. 10 (' �O '/. respetivamer'H'.

I Foi. perdido na e�trada Blumenau- Excedidos �stes 'prasCs, será iniciada G. �; bran;:a executi
I RodeiO, 1 pn�u�a,tl�o eom

���aral va, de acordo com as leis em vigol'.
I
de ar usado, UlO:.:5) � respectn o aro; Coletoria de Rendas Estaduais de 8Iumenau <:> de
QUem achou e favor· e;.tregar a 9.-.

' -

I Sociedade São José em Rodeio, I outubro de 19iJ,J.
onde será recompensado. ELPIDIO Ll)\:TA, Escrivão

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


