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da
EXPElllENTE

CIDADE DE. BLUMENAU

<I> .,
MESA;

*'
C����tm�, a���tC�b�e !e�,���:1 I

Filial em Florianopolls:

IRua Visconde de Ouro Preto N. 13
Resultado do 213 .sortelo.realízado no dia 4 de Outubro de 1933.

I

Edital

Prefe�a Municipal e
de ..;Blumenau l�,� CHARUTOS POOCK

Caderneta n. 1155

Requerill1eDtos
I pa�. �Ô6a int��:�i�o Ditrich

Ir'--'
..

'

...

"ih''1\.;. 'd'"
1- Estando quites com a Te-

.

. ãespee .• a os sotir�ria, dê-se a baixa re- ��.
....._...-�"'_.'_ querída, t�

N' 197.,- Norberto Antonio N' 207 -- Adolfo Schmalz �
Koeríeh ....;_ Em vista nas in- Ao sr. 'fesoureiro Munící- l=.
formações, deferido. pal, para Informar. 1 (QJ
N' 202 ; ,Odorizzi Angelo �. 208 - Rodolfo AUre.do �

:._ Estando quites com a Mu- Fríseh -.�o sr. 'I'esoureíro ��
.

nicípalldádê e devolvido a para certífícar. �
chapa, dê-se a baixa solící- N' 209 -. José Baum � Ao t: .

tada.·
.'

sr. 'I'esoureíro para certificar. �
N. 203 - Reinaldo Dalpiaz N: 210 - Walter �eelba.c� }o)

e

....ou.tro.8.... -." Infor!lle o Snr. -�? sr. 'I'esoureíro par ... '�"_.'Engenheiro Munieipal, para certírícar. �
informar. N' 211 - Lorenz Heínrích t:s.,
N' 204 - Presidente do Br.odersen - P;'f!. sr. Teseu �

Club Nautíeo «Ameríca» _ retro para certificar. �Providencie a Secretaria Ge- rç. 212 - Antonio Kaíser lt
G

.' �

ral, no sentido de serem IO!'-! - Ao sr, Tesoureiro para u'_lll R�� 'j!.neci�as todas as informações I certificar. .

.

"",.-=-�_:--- � �s.'-.<:_'�;;;_

r,elatlvas ao terreno. N' 213 �- Adolfo Frederico
r ..-

.·.'
....

·

... N.· .. 205
- Herma.nnRüdi��rI8totz - �.? sr. Tesoureiro Onde esta a feliCidade

-: Ao sr. Engenheíro MUnICI- para certüícar.

Premio no valaI" de Rs. 5:090$000
Foi premiada no .valor de .einco contos e noventa

míl réis (5:090$000), fi caderneta n. 1155 pertencente ao pres
tamista, João'Angelo, residente em São Marcos do Rio For
tuna (Sul ?O Estado).

.

Prêmios no valor de. Rs .. 30$000
12237 ;. Valmor Pires, Florianopolis
0827 - Generosa Tomazia dos Santos, Florianopolis
12195 - João Wanzoitta, Rio do Sul
11571 - José Joaquim Vieira, Itacorobi
11656 - Padaria São João, Florianopolis
7401,. Osvaldina Santos, Biguassú
9869 � Josáfina Flores do Amaral, Itajai
2605 - Dalva OlindÍna de Freitas, Itacorobi
11600 - Adelino Ferreira, São Bento
8821 - Vino Souza Ramos, Imarui

Premias no valo!, de: Rs. 10$000
9382 - Carlos Flores, Tijucas
70111 - Fernando Batista Aguiar, Saco dos Limões

.10023 - José Cabral, Gravatá
5767 - Franz Becker, Blumenau
4193 - Oto W�ickert, Laguna

.

.

9269 - José Carmo de Souza, ltacorobi
9627 - Amelia Campos dos Santos, Florianopolis
7444 - José Alderedo Caetano, Florianopolis
0919 - Manoel Rolin, José Mendes
8084 - Maria Julia Costa, Florianopolis

Isenções -de pagamento por cinco sorteios

8335 - Peclr.o Paulo dos Santos, Tijucas
7387 - Virginia Martins. Coqueiros
9412 - Donato Mélo Fi1ho, Florianopolis
6279 - Wilmar B. Pires, Trindade
1145. - Manoel Costa, Imbituba
'2227 - Alexandre. Manoel Reinert, Boa Vista
6591 - Blides Neve SiiguÍ, João Pessôa
12928 - Laurici Martins, Angelina
12072 - José Raullno de Jesus, Biguassú
2287 - Roque Peluso, Florianopolis

VISTO Os Proprieíarios
.João p� O. Carvalho Chaves & C·FiSCAL 00 GOVE�NO FEDERAL Ia.

Agente em BIAmenau
Hercilio Ferreira 1.1

RU� Bom Retiro N.

1:.1
Para

.

annuncios .

procure esta FOLHA

IMPOSTO DE TESTADA E

TERRITORIAL URBANO
De ordem do Snr. Prefeito

Municipal interino, faço publi
co que, durante o mês de Ou
tubro corrente arrecada-se na

� Tesouraria desta PrE'feitura e

=.1,.1.1
nas Intendencías Distrítaes, os

� impostos de testada e terríto-

� II ri.a� u.rbano do

corrente.
exer

��\ CIClO.
Findo o mes .de Outubro,

serão os impostos citados,
_ ,I acreseidOS. da multa de 5'/. no

,

primeiro mes, e 10'/. no se-

� I gundo, inici.ando-se após a

;;;;J) I cobrança jl!dicial. .

� I
Tesouraría da Prefeitura

ttiJ Municipal de Blumenau, em

�'l r: de Outubro de 1933.
� Alf1'edo Kaestner
� Tesoureiro

� O grande remedio brasileiro, -EH
� rir de Nougueira. do pharmaceutico

E:r:....-c:rJ:Na:E��"t:r :J e Quimico João da Silva Silveira.
� vende-se em todas as Farmacías,
�1 . Drogarias e Casas de Campanha e

lO 0\ ._� �) 0LO.5) n.. )). � Q � Q. �. Sertõe� do Brasil, bem assim nas

�""""'-e��;;;;;������� ......������� Republicas Sul-Americanas.

Os, paladares finos deliciam-se fumando. as marcas:

Commercial
Titular

Independencia
Bismarck

frequentes
á venda. elll todos restaurantes desta cidade

REP-RESENTANTES PARA BlUMENAU, 'BRUSgUE, ITAJAHY E RIO 'no SUL

Walter :.Schmidl S. A.

f��:�i�:}J�;�R! l"·pi��·;'�i�;�··=Õ:�·i��··�·�f.JEm possuírem dois 'jardins deza e telícída-íe de cada um �

ROl 10- DE N.A1IDOty' .BR63AN.DETsELE:PRONE 9'0 '·'::::::1
ligados entre si; o do Amor deles depende da bôa ou má

..dentro de casa; () das Flores escola paterna que viram com
no quintal. O primeiro sym- os olhos e beberam com a in t�::"bolisa a Felicidade; o segun- telígencía. A boa escola é: mo :a:r:....-c:r�E��u
do completa-a dentro do con- ralídade, instrução, Justiça,

t.:.::
-------

�.)torto materialmoralidade, ido- hygiene e economia. Seja e- )

latria pelos filhos, esposo e conomico compre só o in.dís Mal·Or sortl'mento :�
a saude. pensavel na vida, mas artigo }�

I

em drogas e especíalídades na- ;:::.:1Faltando esta, tudo se transe de valor real. Poís bem; as-
• "

forma em sonho e martyrio sim os dentes e o C01'- •

trancei
po.. li. cabeça e cabelo tam- cionaes e ex rangeiras

Cemo pois, garantir a pos- b,em precisam hygiene e as-
. :�::'�)se de tão precioso' Lu:�rnM. seio constante. Medicamentos Allopaticos, Homeopaticos

de tão grande BEM? indo dt- Para isso use a «Petrolína
e 8iochimicos.

reito em busca de «Mínerví- :\financora», que é um tenico >: �:.�na» que é um precioso espe- capilar; ideal microbicida, es ;� �cifico feito pelo autor daata- terilizante do couro cabeludo Sortimento completo .::.:imada Minancora que durante evita a queda dos cabelos; ;�
dez annos tem curado innu- destroe completamente a caso ,:

.

meras senhoras evitando (as pa: gordura e. cornkhão do pe: f� de artefacto1:l de borracha, g
vezes)operações e soItrimen r1craneo.Algumas semanas de tE.

Perfuma�Jas, Sabonetes, arti- B,

.tos velhos do utero e ovario, uso tornam ú cabelo forte, on- .: gos de hygiene etc.

�:.�possuindo attestados, magnifi' deado,vigoroso brilhante e pre . Vendas a varejo e ata�docoso Um negociante do llltO to evitando as caspas e o em-
.

.:::.Icommercio de Joinville, eS,.. branquecimento prematuro, \: Importação directa, -por isto
gota'ndo quasi a paciencia e sem tintura. Cada frasco tem ':

esperança, curou-se de l1e;:nor tod'l.s as i.nstruções para fazer �! Preços baratíssimos :5
rhoidas com 6 frascos! 'Todos o cabelo lustroso secco ou hu 'tl�

.

.'

�S
os incommodos causados de mido. Vende-se na Phar. Mi-
«regras» irregulares,. hemor",

nancora Joinvile: em to1as �� Serviço nocturno permanente ��rhagias, curam-se se são cu· pharm., irogarias perfuma �
��".:;':".:;:;:"'••�.""••�.":)���� ••

v::.:.::.:.:.:" •••,�PAVAiR �om fi. Minel'vina. . rias debLt cidade.

=="""='-'::':':''''1===
ERUPÇÃO NA PELlE II:-"p-ECA

......

A....."OS
.....

EU-rO-R-NE-CE-DO""""!R!f Dr. medo H. Pape lfl!j Mario lavares da Cunha II Pela presente':=�: :::;".
L E' V· Yl·t.;.· .

C:Iin.ica ger.al e ;:�, f=: Meno l:J rar que estive sofIrendo du-

I
rante um anno de lorte erup-

[ : EspecJalIsta para moles.-:: . ._.
.

.•
.

ção na peUe que me parecia I�. t' t··� f: Tabehao do 2 OfíClO �:
"

: las de gargan a, narlZ, : : .

.' : ::;arna, pois quando eu coçava
.: ouvidos e olhos :: BLUMENAU : abria a ferida; 00nhecendo

r BI'
.

R ·P· h'1 r "

.

. =} as qualidades curativas do

���'��:'�I k���C����� ����� C�fm.N���E�ASil��·
______________

.

�__ Silveira. usei seis vidros de-
vendo eu a minha cura ex

clusivamente a elIe.

..,i.t

das senhoras

fermento
NÃO FALHA NUNCA

ComillunÍco ao commercio e interessados que o

Sr. Wi!ly Scneeffer comprou minha torrefação e moa

gem de café. Não haverá modificações na fabrica

ção de maneira' que a qualidade da prodw)çâo pão
sofrerá alterações.

I-----=----------�------

de�f;l�.Cruz, 14 de Agosto I
r�:

...... :.�::·..�..
·
..
·
..�..

l
Appolonio de Queiroz �� O R. RA B E ��

f,.'
MEDICO :.l(Firma reconhecida) ')

: Doenças internas, molestias :�

I !�
d••,�;;;:;: •mJ'i�:�� ve-

1!)annuncio procure I í� Rua B�����::O�!��; das 9 i
f I � J f:

ás 12 e das 3 ás 6 :

esta o a .L L
_..._ _.. ._,.._..._.._._�........_.._...�

Blumenall, 4 de OutÍIbro de 1933.

IPara
.----._----------,--------�--�----�------------ ,

RrC A R D Q L A B E S

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



Cia,

Correio Aereo
______,-----------------

Aeropostale"
larga-mlua

Deixa-me gritar!

LONTRA

ff;r;7ci;"�·s�l
p q

; J� DO -, PHARMACEUTIOO GOTTLIEB ELLINGER l A mala aerea fecha, na

f:;;.' rom'40 aun05 àe praticá na Alle�nha.';:!I ,Agencia do Correio

í e no Bra5i1 � Para o Sul

r

°I
ás sextas-feiras

d A maior p r o b i da d e pr () Ii s s i o na 1 no

ReCeitUario::°1.. registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 horas:'

"o Grande stock de todos os artigos rarinaceuticos ,.p AI PIo·t S

IPara. . egre,. e a,
� Medicamentos homeopatícos e btnqulmícos �:� Rio Grande,Uruguai, Argenti-
�. Artigos santtaríos e desinfetantes ? fia Chile, Perú €' Bolívia,
: Especialidades Iarmaeeuticas H Para o Norte
Artigos de higiene :� aos sabbados
Perfumarias

• Sabonetes Te1ephone, N. 201 registradas - ás 10 horas

Drogas : simples - ás 11 horas

,:� ta L U M ENAU para: Santos, S. Paulo. Rio,
!

�: Rua 15 de Novembro N. 44 - Ao lado do Hotel Bôa Vista;
I
Vitoria, Caravelas, Baia, I

�����:;������ ::�oe�� ���f:: Natal, Aíríea.

BLUMENAU

negociantes e exportcôores de maàeiro5
e TereolZ5

5ecção fluvial

Representante5 õo mO{nHO IN6LEZ I

Qualquer outra informação,
Íorne�erá o sr, Agente do ICo.reío. .

XAROPE
$2 JOÃO,

E' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações•
resfriados, coqueluche,
bronchite e asthma,

'

O Xarope São João
protege e fortifica a gar- ,

ganta, os bronchios e 08

pulmões. Milhares de
Curas assombrosas t

BOA SAUDE; ••• VIDA LONGA •••

OlHEM-SE USANDO O

:g�mD� N'f),(l11JE\IB4
Empregado com real van

tagern nos seguintes casos:

Rbeumatism� em geral, Rachitismo, Manchas
lia pelle, Espinhas, Ulceras, Gonorrbáas,

Darthros, Fistulas, Sarnas.

l,ANTI
- SYPHILITICO

PODEROSO: ANTI- P.HWAlATICO
ANTI - ESCROPHULOSO

GHANDE DEPURATIVO DO SANGUE

.stWMelª

MATERIAL PARA fNSTAlLAÇÕES ELEGTRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM LAMPABAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GONSTRUCCÃO DE
,APPARElHOS PARA RADIO

,PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

Venda em prestações

Caries HQ8'PCkf? S.
BLU�ENAU

1�1;������A CARLOS WAUlE :���sG�;.�::�
Rua 1� de Novembro, 90 - 'I'elephone, 17 - BLUMENAU

Offerece as seguintes NOVIDADES::
Dr. Havelock Ellis, A Inversão Sexual

,

idem O Tnstíncto Sexual
Dr, Walter Pflueger, Díagnestíco DiIferenciaI

em Pediatria
Ray Francis, O Encanto Feminino
Pltígrlllí, Os Vegetattanos do Amor
Austrogesílo, Cura dos Nervosos
Evaristo de Moraes, Embriaguez e Alcoolismo
'I'aunay, Os Visitantes do' Brasil Colonial
Monteiro Lobato, Historia do Mundo para

Crianças

6$000
8$000

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

r�*ri�� 'I'
'

10$000

Desejando vestir-se bem
E por pouco dinheiro

Deverá usar sómente

'Co:o..feoçoes ::E3SD..D.Sr
sob medidas previas e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

RAUL DEEKE
Rua 15 de Novembro, 120

'I'elephone Nr, 47

',' Aos bons paes
E' natural que a VOSSa felici

dade dependa oe vossos filhos
e deles depende quasí da Sau
de; eesta depende, quasi ex

clusivamente, âe lhe dardes de
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:
LOMBRIGUEIRÂ MINANCORA
No ha egual, Uma ereança

de 11 mezes atacada de desín
refia perdeu 543 vermes de 3

qualidades testemunhado por
seis pessoas idóneas em Itspe
,iú Municlpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. Carlos J.
Neurernberg, professor. Cada
frasco é uma dcse. Toma-se de
uma vez em café com leite.
Depois do efeito não precisa
díeta nem purgante.
Vende-se em 4 numeres (1, 2

j3
e 4), conforme a edade, em

-todos os negócios nas Iarma
das desta cidade e drogaríI
as e na farmacia Mínancora.

LEITURAS PARA Â MOCIDADE
Desde todos os tempos, todos

os grandes flageHos que muito
contribue para» snfraquecimen
todas raças humanas, é a deca
dencia da força vital, precisa
mente quando mais falta faz
aohornem ou mulher, como

compensação da Natureza.para
horas amargasetristesas daVida
A fonte pois.d'este flagello
começa pela. da mocidade
ás quaes, na primeiravez tem
assim ímportancía quandoalias
muítisstma, por' que são de
origem de muitas desgraças.
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. As
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de COiSllS de
pouco ou nenhum valor ex

plíearías por q uem na verdade
nada sabe de fundo scíentifico.
Vulgarmente chamam-se:
OONORRHEAS BLENORR!iA
aIAS, CORRlMENTOS. etc. Sê
o leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos tortos
que lhe roubam·o dinheiro, a

alegria da vida e a saude sexual
que é ainda, um grande bem.
Incontestavelmente, um dos m�

dicamentos que podeis usar,

a NJECÇAO dDEAL" "MI
NANCORA".

NOTA: Se quízer poupar vos
da saude e vosso dinheiro com
éoenca desconhecida o remédio
shabíeuat-vos no corceço dequal
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e de manhã ceco

um purgante de Lornbrigueíra
Minr:.ncora. E o melhor de t»
dos quantos existem, e de eíeí
to ra.lido e suave.

I Muit2S diarhêas infantis são
c iusauas só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

medico..

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

todas as boas Iarmacías desta
cidade.

Vinho Creosotado
do pbnrm.-<:blm.

JOÃO DA SILVA
SlLVEIRA

Poderoso Tonlco
e Fortificante
Empnaado com_...
aueceuo .... Idqaeaa
geral.
RECONSTrruINTB
DE l.I. ORDEM

l�jJii.Jilll'',]f5����.--=-t���iliíf@?,'"!!iliíljj5�.,��IlJI<i>'���%_�..-I.....-J�"'�--"'''-_9-_�

II! GROPP IRMÃOS {;j crx, Ltda. !�IIII SANTA CATHARINA - BLUlIfENAU - BRASIL !II
J�: End. telegr. cGropp s - Codigo: <Ribeiro> Til,tI, Iu.lnstrias de ma.leiras

D�.-Fabricação de íI Madeiras' desfolhadas
Caixinhas de cedro, �. de cedro, imbuia, pinho;

"I�,- t baguassú e pinho � louro, carvalho, I�I�� Assoalho 'i1 cangerana etc. ..1âJ

Ilr em írízos e tacos � Compensados de cedro !�J.:� , '" forros, rodapé t: e pinho. .�
.

III Portas compensad�s e folheadas com Imbuia III
I�_�_"_�"�""_",_�"'_'_""'_�r"-""�I���@Ltilli�!!!�1 1��®íI���� "',

,,����.��
� BANCO ;

CAPITAL: 4.ooo:poo$ooo

SédE': RIO DE JANEIRO

D
Succursal em Blumenau -- Caixa Postal N. 5

t� Paga juros, em conta-corrente, até 7 % �
I � ao an"o

:

D�oo' Recebe em «Deposítos Populares» desde a .too�quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando
juros de

� CaPitaliza�S ���traJmen:e 4f Faz todas' operaçoes Bancarias .

������JiJ

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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paginas I--I 'E'da-� I.çao ' da hojo 4

..ue. ·.Id.. a.·..

·

..
üe

..•..de. BI.um.·enauH o
. A1TENTA.DO .... emIT.·RA 0jEscola.'·.s N

.. O.·.,TAS POLICIA.E..

S !«O RIO NEG
...

R�NSE», DR. ESPlRlOIÃO' DE ºUEl�
"O Rio Negrense", brílhan. CHANCELLER. DOLLFUSS p. IG- "',' ..0 S?�, Tenente

. .D�legado Completou, a 8 do .eorre�- RÓZ LIMA
te .semanarío que se publica DA AUSTRIA I

rO.l.iSSIOnaeS dePohCla do MumClpl� orde- te, nove a�nos de exístencla '

'em Rio Negro, Paraná, assim .... ". .

. ....
.

.

. n�u .

a remessa ao �UlZo de o semanar:o «O Rio Negr��-
noticiá o nosso �nniversario: Dertil, o aívejador do .chan- . «CorreI? Jornal», de Joín- DIreIto do pr�cesso Instaura- se», que ve. a luz da publící- Deu-nos: .hoDtern, o praz�r

_. .
. ..'

..

'

' celler Dollfuss, depois de I vílle publícou, em. seu nr�. d? contra WI1!y Tuerpe, em. dade em RlO Negro, Estado de Uma vístta em companhia
\\�o dia 23 de setembro examinado pelos medicos, de 7 deste, a.segulllte nota. virtude de queixa apresenta- do Paraná. do Dr. Locha.r� !!:odngues. o

ultimo COIllP!�t0l! o seu .nôno confessou que praticou o «Sta. Catarma ser� P!'ovi�a da. po� Fritz K�en1.rich,. O Dirigido. proficientemente, s�r, pr. E�plrldlao de Que
ano de. publicaçao a «CIdade crime sosínho, não tendo eum- de 3 escohs. protísslonaís, relatorío da activa autorída- por Aristides de Almeida Bec I roz Llm�, l�spect?r da Date

deBlum�nau» bem Iei�o bis-IPlices 1!-em tendo qualquer que o dr. �laci.do Olímplo, de policia� conclue pela �m- ker, o nobre collega tem si- sa Sanítarta Ammal,,,, ne8�e
semana�lE' que se publíca ás pessoa Influído na pratica do Interve!Itor. Interino deterr�ll- pr<JcedeDc�a das.declarações I do um denodado defensor dos Imumcrpio e 5lu(> vem .. eabrír

quarta-
..

f
....

e

... rra.
e

..

'

sabado.8 no .�.�- assalto,
.

n�u sejam meta.lactas emJom- de .Kue�n�lCh, pOIS lhe parece. I interesses da c.ollectívídade I
o L�bo�atono d.e. �n.aI.)'.'sest::do de Santa Cat,arma. D!r�-I O. seu pae Segismundo vlle,. ��ges e

_
Laguna. Os que o Ierr,:nento_ por .este ul- rto-negrense, batendo-se com dest:: cidade, rellllCla,ndo. o

gido pelo sr. Aehíles Balsini, Guenther declarou que Derv- mumorpios darão o terreno timo recebído nao. 101 propo- enthusíasmo pelos ideaes de serviço de combate a raiva.

· o brilhante .matuuno catharí- }til afirmava que a Austria só para construção do predío ; sital.e, sim, por méra ímpru- uma communa que, dia a dia, I O �r. Espirídíão, que é um
n

.....e.?.. s.
e

........••.... ':..e.
m mantendo

.

uma �oderia ser salva com a pra- o Estado d!tl'ao.. p�edlO; e o denela,
.

cresce em prestigl.'o pelo mui- ,techmco competente,. v�I? de
onentaçao segura e firme, tíca de um attentado contra governo Federal Instalará a. - to que trabalha e pelo muito Matto Grosso, onde lDIC18ra,

d.ed�cada a de�e�a. dos inte- o sr. D�1l�u�8. .

.

escola e d�rá os �r?ff'SSOre8. Erich . Gi?�o:w apresentou que produz. I com vantagens, esse impor-
resses. do �UnlClpl?, �o Esta- A polícía prendeu, mas em Nada mais auspreioso para queixa á poucia contra Au- Ao brilhante collega, as I tante serviço.
do..e do parz, constítúíndo um seguida poz em liberdade, o o nosso Estado e. especial- gusto Ortmann, por h<i:ver eS-1 saudações eííusívas de «Cída- Cumprimentamos o dístínc-
d
.. 0.8.,el.ementos d(:' d.estaque medico Guenther, depois de m.e�te para osmumcrpios re- t.e se apoderado,. vlOlentl1.-, de de Biumenau», to cavalheiro, deSejandoo-lhena Imprensa de Santa Catha- passada rigorosa revista em ferIdos.

.

mente, de um novilho, ven- feliz e longa permanencia en-
rina. Comemorando o seu sua casa. E folgamos em ver ligado dando-o a Ricardo Klemz e I

. tre nós.
am

...
·versario 3; �Cidade de.�l�- .

O chanceller DolHuss con- a tão grandi.osa iniciativa, 0I ameaçando ainda o q.ueixoso. O HOmOIB .Le·a-omenau» pl;lbhcou uma edlçao hnua bem. A atmosphera nome d? noss? c�:lDterraneo, �e esp.ancamento. FOI aberto U

de 19 pagmas com excelente da cidade é d� calma não I
dr. PlaCldo OlimpIO'},

I'
mquerIto. . . Salão Brueckheimer

mater�a de .redaç.ã? e c�la- se acreditando que 'Uertil E Blumenau? Infelizmente,
.

... .

.

maIS uI!l espect�JcuI08� 111m I

:bor�çao, optImolmtlO gralwo tenha cumplices. não ha quem olhe por nós NOTICIA ESPORTIV'A
que � Cmema Busch ,ae a-! Sabbado, 14 de outubro

e mteresante serviço tele- preseutar em breve, que tem Grande Baile Publico
gl'atico. I como protagonista o grande

* '" SUBLEVAÇÁO DE PRESOS Club Nautico America athleta Bu�ter Crabbe, gran- JAZZ BAND AMERICA
* No proximo domingo, ãs 8 de e-ampeão em natação nas

«A Patria», de FlorianopoHs; Em Bu�nos Ayres, na ?ri- Domingo, 15 de outubro horas da manb.ã, no campo ultimas Olympiaàas. Este mm
assim se expressou: são Nacional, um grupo de GRANDE DOMINGUEIRA do Brasil F. C. haverá um dará espeGtaculos inéditos pa-
«A «Cidade de Blumenau», presos de destacada acção

I
grande torneio Iufebolistico ra os nossos oJhos como por

o conceituado jornal da di- dBlíctuosa, atacou c?m pisto- Das? horas em diante a� qual concorrerão os prin.! ex. uma luta formidavel eu-
reção de Aquiles BalsinÍ, las e bombas a V8UOS guar- Para os

..se.
u., sDcios .C1pae.s q.u.adros. dest.a c.id.ade'j

tre um leão e um tigre e en'

comemorou mais um ano das e carcereiros, com oI. I S{H'fto di<"putnrins ví-lríp:- taças. tre um leão e um touro. 100
de vida. propossito de fugir. Houve PromOVida pelo

. I Ha flêLiltW'Uilíllli ç<l" para féras soltas n'um (lirco em

Periodico que veicula e se dois mortos I) dez feridos. Jazz Band America esse grande dia t'l-'port!vo. I chammas.
interessa pelos fatos decor
rentes das atividades do proso
pero e grande município ca

tarinense, (A Cidade» repre
senta um

.

elemento valIoso na
vida blumenauense.
Aos colegas daquele jor

nal. as congratulações de
«A Patria'>_ II KING 6� TUE JUNGlf"

'·Ao POVO em
com

Aviso aos inumeros IJ"egue
zes da Casa Ideal que achan
·do-me.uestEi cidade,". resolvi,
de acôrdo com o grand� stock
de calçados para homens;
senhorase creanças, liquidar

..
'. tsses artigos com descontos
'assombrosos. Lembro. ainda
á minha distinta rreguezia,
que em. genero de calçados,
tenho os. mais v�riados e
confo.rlaveis modelos, que os

liquidarei á preçoB sensacio.
naes, a prinCipiar d-e 3.000.
". Todos os artigos da Casa
Ideal, sofrerão descontos van

tajosos os quaes agradarão
o mais exijente comprador.
Procure comprovar este a

nuncio, fazendo UIDa visita
a minha casa, á Rua 15 de INovernbro no; 34, onde V. S.,

.

sem c.ompromisso, ficará in-Iteirado da verdade acima.
Apf()Veitem a nossa líqui

dação porque é. verdadeÜ'a e
· será o record em preços!

A. PROPRI E'l'ARIA.

A NOVA lEI DE IMPRENSA I Zimmer, vigario de Salto Gran I Cmbonato de lVlagnesia
. - ele e Director do Grupo ES-, Stearato de Zinco

AlLEMA ANNIVfRSARIOS colar Santo Antonio, de Bom Talco Italiano e Nacional Re.<lssumiu o cama de Pl'C-
.

A'
.

. Retiro. Multo gratos pPla ama· I Vaselinas feito ProvisoI'ia def.l:C muni-.;' lemãnovaJei de impre�s� a.I ,. Fl'lZ annos hoje a exma. sra. biii.dade desse nosso glrande Preser�ativos. cWio o sr. Jacob Alexandre Ielaborada pelo mlillstIo Helena w/erner diana con- amlgo fazemos v t pe E Beb d P
daPropag ....nda sr O bb I

W, b
"'. y os ,18 .sua .'s�encIas para 1 aH, er- Schmitt, que, sl:,glwdo sniy.-:.-j

" '.
t

'. �. ., .....
' o�.. _e , sorte do snr. Pedro Werner, felIz permanenCIa neSLa Clda fumes, Fumos, Extratos, etc. mof.l, larà alg:1n1U;'; l'GlnrmUS i

c�n, e,m dly�rsa.s dlSposlçoes 'negociante em Ponta AGuda de. ch.upetas 1
na adm. i.niSLl'Üçféo municipal..slmIlares a Italiana. ....

.
-

b .'

E d Capsulas Viscosas
Detel'mina o registô de to- - steve em nossa re acção Corantes

.

��. � =" -_ -�

...... elos .o.s jornalistas, afim. de Amanhã passa a data an- f o snr. Theodolindo de Souza
·

serem fiscalizados collectiva- niversaria dos meninos Aldo Rosa, n08SO constante leitor EBsencías ArtHiciaes

me:t;lte. ... .•. ... e Hercilio, jilhos do Dr . .A.ma- em Gaspar.
I?tc - etc

Em vrrt.ude do novo codigo deu Felippe da Luz, integro JOÃO LUCIO CORRÉIA OASSIO DA FONSECA
de imprensa, todos os redac- Juiz de Direito da Comarca,
tores dos jorna�s devem ser e applicados alumnos do Col
de origem .ariana,

.

casados Iegio Santo Antonio.
com··s.enh(?1.'as .da. mf.sma ra·
ça, (�om excepção' dos

.

en

carre.gados da secção
.

com-
mercIal. ..

.

O pessol!l dos dfânos alIe
mães de\'e conc9rd(if, sem

.

reservas, com a eOncepção
actUal do Estado. . .•

PREFEITURA MUNiCIPAL

Rua 15 de Novembro,

Com o presente l,ume.ro

distrlbuimos n0S nossos lei-

26 tores do ITi l.mici Din. () "Sup·
plemento �enwial lllu::,üatIol
N·.379.

A serviço d,' «A. Noticia» de
Joinville encontra.· se nesta ci·
dade o Snr. João Lucio Cor- Telephone, 38
reia, redactor-gerente daquel- ,�..,_��_�_�

le importante (Ijario. S. S. se
guirá a�anhà á Florianopolis.
Acompanham-n' o os nossos

votos de bOa viagem.

Na sexta-feira, proxima. an
niversaria-se o snr. Carlos
Kraemer, dedicado l'lgente do
Correió de Salto Weissbach
e pessoa. que goza de vasto
circulo de amizades neste mu
nicipiú. fALLECIM,fNTO

ENCONTRO DEVEHIGUlOS
Ante·llOntem, na

..

esquina
da rua Espirito Santo com a

15 de Novembro, deu-se .um
," cheque entre um automovel No diaJz, faz arinos, o snr.

",;� .. ô-eM:afrae'um caminhão de HugoRadtke;Ií1hodosnr.Ger-
:. : ...\ ,:prQpriedade do snl'. Oswaldo mano Radtke. - Falleceu, ante-hontem,nes
. ;>:: OVe. ta cidade, o snr. Essers, co- .

.

'.

�,:':; '>:cy-ió houve, felizmente, des- VIAJANTES· ohecido tViajante cdommerciaIa8t.I,'�spessoaes a lamentar, que con ava grau e numero

ten.do Ô ,caminhão. do Snr, Deu·nos o prazer de sua de amigos em Btumenau. Seu
Otte só·ifr�40 serias avarias. visita o Revmo. Frei Gabriel enterro Ioi muito concorrido:

Em Tres Barras, onde re

sidia, faleceu, victima de um

desastre de automovel, o ex

GIlicial da Força Publica do
Estado C'ap. Pedro Manoel
Pinhejro.

Convida-se aos Srs. associados para a reumao

que terá Iogar numa das salas do edifício da Prefei
tura Municipal, deôta eIdaàe, ás 20 horas do dia 12 de
outubro corrente, na qual tratar-se-á, entre outros �tS

suntús de interesse do Clube. do seguinte:
1.) • Eleição e posse da Directoria definitiva;
2.) - ESCúlha do local da séde do Clube;
3.) - Inscrição de novos socios .

Conta·se com o comparecimento de todos os in
teressados.

No dia 13 tambem trans
corre o natalício da. exma.

sma,.. BUda Fontes.

.A J)il'ectoTia Pl'OViSOrla

� '"'V" ::c S.O

Foi perdido na estrada Blumenau
Rodeio 1 pneumatico com camara
de ar usado, l30x5) e respectiYo aro.

QlIem achon é favor e;·.tregar á
Sociedade ,São José em Hodeío,
onde será recompensCido.

:'
,.

..

,

PRESIDÉHTE JUSTO�
U pl'tSiüellte éttgelltino, des

pedind [J. se do sr.Getulio Var
gas, offereceu, hontem, a bú!'''
do do encouraçado

.

Moreno,
um Q'rande banquete.
O presi:lcnt(; Jü;;to segue

hofe para S. Paulo. onde lhe
serão .!1restadas homenagens.
grandwsas.
D. S. Paulo, o chefe do (ro�

- ,

�

vemo argentlllo l'égressa.rá
á Buenos Ayres.

.

Andreza Campos da Luz
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