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� (:.\,.. ......••...... ", ". ,�' c , .••••.

'

.. '. Ji... "(5" '.� A pzoposíto do artigo que, do, reduzindo de 30'1. os Ire-
Prefeitura Municipal nii:0 ren-I

des mm.1i��ipaes.z co� pratica
sob -. este titulo, pugUcamos tes em vigor na via ferrea.

ne o Conselhe Cons!dtivo.
J

de adn�U�lstraçao, pOIS, todos

tin.. a ·ao.·
·

..?_1-a·.,'5.1.. 1 em nosso numero passado, Foi, 'então, também afasta- E, no ent�nto, yanos.foram,tres, dirigem grandes e!ll:pr�-
L. Í;.. }1. • esteve em nossa redacção o da a hípotese d.

e aplicacão /
os actos �t� aqu,:_ praticoados I

zas, rnuíto poderiam .mllUl.rsr. H, Heringpara nos exptiear da tabela de preços elabora- pela admmls�raçao que. de- no melhor andamento dos ne-
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ti '" da e dA'·
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vertam ter sído submettidos gOClOS publicos. .

«Foi uma recepção tão ca-j Brasil, no eaes do porto, já EOB• aIfeO vVeOrrS
..
o qsue. e�o.art·.çhtrralD'r�.> Ue �ru'Omde6 urel1 cognCvsteolll.doeas·sl1?n3aO� ,I ao.... parecer daquella institui-I _Não. ouvíl-os ..a P.refeitura,
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nao ser 'lazer pouco caso

que me commoveu pro unda-
.. argas e to 0S os !,V.rimstros .
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dos dLI.vver as eepresen an cs Como se sabe, oCodígo dos desses conhecimentos; não
mente, fa.zend.o-me viver. in.s.-,' e .C.Ú!TI.ít.ivas. E' quando o "JI.\10- transporte iluvial a augmen- fÁ, �', mpresas de I t t I á t
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to não é uma pb.rase pr.'o. t.O_I vend.

.o .•se já () pI'e.sideute Ali.- fretes, J jUi e Blumenau a qual ímplí- pllieni �t 08 CIl;_SOS eb� que

asl; fva
or de CIdadãos que,
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I OUVIr os Conselhos Consulti- tratamento?
rídads» - Palavras do Geae-] Exma esposa, o chanceler ering, li unarnem e toram .c-am ud�n�5��e�Oobrmee OISo er C.er- vos, muito embora não fiquem! Se o actual Co.nselho não
1'al Justo. I Saavedra Lamas e Exma. es- augmentados os orlienados, '0 "" [ '" p e ços I d t

.

t ti

fi posa e outros da cometíva. dos embarcadiços das'Ianchas e.ntão. em' uso 1 a Se ;-
a

.

s ric as aos re.spec .rvos pa- serve a08 interesses. P.Olit.iC.OS.
A

�.

Id t N' dílh d dessas .emprezas, -�le·.·m·. ·.d·Is- Fluvial
1 cçao receres. Podem não adóptal- da Prefeitura, então o gover-

recepção ao prest cn e o tomba lill� li unidade de � '" .�."

I
os tê d d d E d
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da Argentina ultrapassou a I guerra argentina está. Iorma- s.o, os nOV?8 servÍç(Js . daes� E foi. mais extensa a açã@ .' mas em o ever e pe- no o < sta o. que nomeIe ou-

todas as espectativas. A p.O-I' da toda a tripulação. .

tlva que v.�eram SObrec.a.'ere- ria atual Diretoria da Bstra- d11-08; .'.

iros conselheIros.

pulação do Rio de Janeiro, Logo que é feita a atraca- gar de mUlto as despezas de da: reduziu ao mínimo cans-
Nel)ses ca�os estao InCIUl- Mas, ter um Conselho for

inteira, tomou parte, enthu-I ção, sobe o embaixador ar-I carga .

e descarga ;des�as tante da tabela aprovada por
dos a er�açao de novos

c�r-I mado e não ouvil-o siquér.

s�asticai:nente,. nas manife.s�a- ! gentino sr. Ram�}fi Oarcano, 11�.:.nch.�.s, agrav.aram a situa- áto ministerial os fl'et�s na go�, contractos onerosos, ,etc. nos casos em que fi lei a obri

çaes. e feste-Jog pl'OmOVIC1.0s: pessoal ,ca embmxurla argcn-I çao, Ji1 precarm, (jas empre- sua secção de naveO'ação -

em dar a mé�OI' satl8fu- ga, é papel muito feio que a

ao im.m.. in.en.te Chefe d.a gran- >,i. tina e ofiiciaes da llOS3a ma- 1 zas de. trans.'p.orte. .. ..... !luvial.
'" ��o aos Consel!Imros, a Pre- Prefeitura está desempenhan-

T b . . .

feJtura tem deIxado de ob- do.
.

de naçãoArgentina. A rectp I rinha de guerra postos á dis- aes Sel'VIÇOS o il:<,uram a POlS bem. Tomo a hber- servar os dispositivos leo-aes.' ..

ção OIficial, protocolar, per-. posição dos visitantes, Pas- d�s�e:;1S �ue �sceJidem de dad.c. agora, de vos relatar. Esse facto traz não só'"pr'3- �elO, porque fére I) COdlgO
deu o caracter tão commum i sa-se algum tem;}Ü e em se- 2" .... LV pOl cemo.
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sucmtamente, que de despe-I juizos á administra ão ubli- d?:s Interventores e descon

com a expontaneidade de � gllída o presidente Justo des- ResolvendQ o liugmsnto ce sas surgiram de um ano a- "a como é tamb me; u p
d

SIdera pessoas que gOBam, em

consagração popular. 1 ce pela escn,da pisando ter- 2� por (:en�o. ape.lll1.S, as �em' 1 pl'oximadamen�e, a esta p�rte consideraç'ão /lOeS ' cfà:d:oS�! no�so meio, do mais alto eon-

A cidade amanheceu �mga-. ras brasileiras, debaixo de plezas de transporte nem trazendo comsJg;) ° completo que o ove no do E t d
eeIto de h?m�ns de bem, eul·

lanuda por bandeiras argen-l vIbrantes aeclamações de a- mesmo cobran as despezf:l� desiquibrio da situacão fi- meou p�ra rcom suas f o no· tos,. experlentes, sensatos e

tinas e brasheiras, ornamen-Ilegria, 50b o som elo Hymno que o augil1entú dos. ordenar nanceira da Secção Fluvial. experienci'a orienta:e��eso: patnotas.
tandoas pu.as e avenidas porjNacional Aygentino, executa- do� dos. �mb:lrcadlços ela Organizados em Sindicato verno do municipio que ;ãO � essa

.

desconsideração
onde de�erJa passa_r .momen-I d.o por �anas bandas de mu� e8tl�a o�J�marl1m... ..
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: de c�asl'ie, e apelando para pO-de uem deve ficar ao ar� attmge a Blume.nau todo por

t?R depo��' o COl't�J? condu-I Sl�a e aUlda sob o restante

I
Nao se fazenuo e

..
sse a�g- as l�lS de pro�eção social, os bitrio de uma unica pessoa. que os Conselhelros represen�

zmdo. o lJlustr� VISitante
..

da das salvas regulamentares. I?-ento, tan.tü a secçllo flUVIal fogUIstas, marmheiros e mes· O .Conselho representa a
tam o povo.

eonfrat.ernisação �rgentind- Encont:r:_am.se os �ois Chefes tia E. de· Ferro, S. C�t��!l1'ina, tre.s de embarcações conse· colle�tividade blumenauense. A continua!' assim, melhor
brasIlmra, Decoraçoe_s e .01'- de Naçao. O preSIdente Jus-. como a� emrrez,a� P,il tIcula· gmram um aumento de 20'1. E esta tem (I direito de ser será que se acabe de uma

namento;
.

davam
.

a Clda- t? aperta a mã� do sr. Getu- res'r ser.:m".l.orçaaa.s a
. ��s- sobr� os seus vencimentos, ouvida nas decisões que mui- vez com essa instituição que,

d

.. e.� li.m as.pe.9to fE.'S.Íl.vo,. POU-.llI� \.
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...argas., e, amda

..
com as p.�njer ,015 s :,usservlços, p.O.l.. �' q.ue Importou em u.ma. desp.e-l to de perto a interessam. entre nós, não está prehen

cas vezes VIstO. Desde pela maos apertadas diz commo-
so trabalhadam com prejm, 8a mensal de 650$000. Os membros do Conselho chendo as altas finalidades

manhã, a� tropas. com seusl v�do: «E' com vivo prazer que zos', .
. ".

. As tariIas, eniretanto, não Consultivo do l\1unicipio são para que ioi creada.
henos umrormes. de gala se pISO terras. do Brasil para .

E, pOl�, llrc,fel'l\Tcl. que o sofreram majoração. homens de rü�peitabilidade Para que Conselho?
haviam estendido da Praça saudar, mn nome do llJeu 1.10-

commerclO e Jn.dust1'las bIu- O Ministerio da marinha., L,' •
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rioca> destjnguia:se mais dó Vargas agradece. que fICarem· sem as empre- duz o serviço de estiva nas
íNoites

que
'.

nUnca nessa recnpção Em seguida � feita a apre-l
zas 9c transpo�tes que tantos embarcaçõos iluviais, primei- Por intermedio de seu re-

com urnacolhimento nobre e sental.,lão das respectivas se� servIços lhes tem prestado. 1'0 em Itajaí, deyois em Blu- presentante nesta praça, snr.

que bEltn demonstrllu li sua nhoras e dos. ministros, e lo. O augmento verificado foi menau. Werner Frillmann, a concei

sensibilidade admiradora pe· go após passam em revista resolvido depois de maduros Devido ao alto custo do tuada firma do Rio de Janei-

108 grandes homeus portado- as tropa!; da Escola Naval e estudos; deprJis de tC1'cm as trabalho horal'io da estiva �o, �oh� Jürgens Cia. ,teve a

I .

O Professor Eduardo, que
res de, gJ'andesideas. �a pes- JS cadetes da EscolaMHiLar. emprezas pensado em todas sindicalizada, que nesse par- betltlleza de nos pre:sentear já ha dIaS se encontra nesta
soa do Presidente Justo, elle que trazem entrelaçadas as as soluçÕes, possiveis que ticularCODcretisou, fartamen- c(lm_nm excelen!e mappa geo-I cidade. dará, hoje e amanhã
maniIe�(Iu a simpathiaeadmi bandeiras. dos dois paizes. não so�recarl'ega�;sem o com- te, as suas aspiraçÕes mini- grafI?O do BJ'asl�. . no salão Hinkeldey, em Gal'"

ração que nos merece o póvo Terminada a revista o Gal. rnercio exportadol'. ruas, as despesas da Secção . Mmt<: aQ'radecldos pela va'j cia espectaclilos que pelo
argentino�ratificou exuberan- Justo e o sr" Getulio VarO-Rs Outra formula, entretanto, fluvial subiram assombrosa- 1105a oIferta. � ,

teulente ": tod.os us mo.vim-en- enibarcanl no automovel�de não foi 'encontrada� f� esse me-nte_: foi canalizada para �l'*:'C
tos que temos leito pará uma Estado, escoltados pelos luzi- augmento. e o llnico meio o serviço de estiva. durante Recebemos, tambem, a bro-
estreita aprú�imação de.p1ÍZ dios Dragões da Independeu- para se continUll{'OE' serviços um 1.'6 mes - o de Setembro chura intitulada «A jovem
e collaboJ'ação.
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cia, iniciando-se
.. o cortejo. das emprezas f]uvÍaes. .

�ll�imo -:-- a significativa par- Allemanha quere trabalho e

Desde cedo que a pU1)li�a- O povo delira de enthusias- I Logo,. entretanto, que as '(ela de 2:990$000, sejam 27'[. I paz», na qual veem enfeixa
ção carioca moyjmentou.se mo, ovacionando arrebatada- condlçõss geraes melilorem, 'd.a receita média,' mensal. i dos 'vaJ'ios discursos do «füh-
em d

..

i_rec
..

ção �O.jtin.el'a
..

l'iO quer, m.ente..
No m_:io .da Av.penida as �!!1prez.8.s t1'8.tlifã.'o de. ,.T.e� p.•.ropria, da mesma secção,. rer»

.

allemão,. snr. Adolpho

I"deveria segUIr o Chefe do RIO Branco sao Jogadas no- dUZIl', tanto quanto possIvel, que tem sido de 11:000$00 Hitler.
Governo argentino, demons-I res sobre '(lS dois chefes de os seus fretes, pois, mais do na presente ano. Desse trabalho, que mere-

trando a sua. aie�ria cOlJ1mi -I E�fado e são taes. as aclama- q�le �inguem> essas empreza8
.' Co�tipuarem, no_ enta�to. ce I.e.. Hura attenta, falaremos

IlFareS ..
de

..b�n�e.lI.'ola.s al

.•...ge.n"I/i.·.�oe8 que ambos .fIcam de :!lé sao l.nteressa?n.s no augme
..n-lem ngúr,. na

..

Secçao Nuvutl. em edições !ll'oximas.
tmas e brasll€lras que. eram n,o carrol corresDondeado to e. prosperldade do COill- os Dl()SmOS fretes de ha 2 Limitamos-nos, por emquan.l
agitadas enthusiasticàliléme. sorridentes e com géstos cor- merc�o e das industrias blu-' anos atl'áz. quando a elitiva to, a agradecei-o, efusivamen
A medida que .se aprofCima- 'diaes á todos. E aSSim se menauenses, na embarcação era feita pe- te, aos nossos collegas do
va o momento odo desembar· verifica durante todo o' tra. */� los proprios tripulantes. «Der UrwaldsDote», que nol-o programma organisado, prc-
que crescia' o borborinho e jecto, até o Prrlacio Ouana- Sobre o mésmo assumptl), O Estado das embarcações enviaram. mettem grande suceesso.

auima�ão deJodos. .

.. '..
oara. recebemos da direcção da de propriedade da Estrada Eduardo já trabalhl)U nos

Nô céo a parada foi egual- O presid'ente da Argentina E. de F. S. Catharina; a· se- exigia avultados gastos com

PORTO .DE IT,AJAHY
principaes palcos do mundo

mente impOuénte. A guàna- é recebido então pelo intro- guinte carta: reparos das mesmas: foram R e os seus trabalhos de ma-

bari:J.
.

enfeitou7se de. UJ11. sol dU'�tor djplomatico e pela «IlImo. Snr. Redator de �<A eles feitos, consumindo..... gia branca e negra e de pres-

que 89 saj:)e ter .nos gr:8,.I1des Commissão dos festejos, su- Cidade de Blumenau». 50:000$000, aproximadamentf'
Escalarão pelo porto de tidigitação têm sido elogfados

dias de festa� dandO urÍl. es- bindo em seguida até o salão N e s t a
sem que tivesse a Adminis- Itajah}: por quantos já tiveram a op-

pectaculo brilhante ctiil.l<os de Honra onde permanece Presado Snr.
tração da Estrada recorrido «Itaquatiá», li 19 do corren- portunidade de os assistir.

aviões que riscay,am iniI1ter- cerca de dez minutos'. Foi á medida de aumentar os Ire- te,«ft:��h�t>�U�'23 para n norte.
A não menos conhecida

rumptamente ;a immen�ld!ide quando S, Excia. teve occa- Para bt'm esclarecer os tes, para procUI'ar fazer face, Miss Anna da Silva, somnam-
azul, fazendo p,m rumor ale- sião de dizer a-frase que fatos que se prendem .á. ma-j

de algum modo, ás despesas bula, auxiliará Eduardo nos

gl'e,. que fazia augmentar .. q. endma esta. noticia,
..e. que joraçfto dos Irdes na Secção citadas.

.

tos, de comunicar que as em· sens numeros sensacionaes.
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ração FlUVIal des.ta Estrada, ocorri-I Para. completar a. ser16 d,e presas que exploram os ser·

prmllam .nas avemdas á es- que o pússma. O Chefe do do a contar de J' do corrente contrarIedades, surgm a aph- viços de navegação estão o-!
IJcrl't do momento paril a ,ex� ,Governo BrasUeIl'O retira· se mes, peço, á recomendação· cação do selo de I $000, por brigadas, pelos regulamentos

p.1lJ'?
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o. '1 p.·.ara_. � ,ea.ttete

.

p.ara e�p
..
erar d? sr. Diretpr, a. vossa p.re-

unidade, nos co

..

nhecimentos em vigôr, a fornecJerem a ali-

A s nove e trmta o coura- a VJSlta de agradeCImento CIOsa atençao pará o que se de cargas transportada na mentação á equipagem de

çado «MoreIJ,ú») que trazI!i g I que .lhe irá fazer o Gal. Justo, I segue, ajUizandO, ao depoÍ!::, via !luv_ial; sobreveiu a úbr!- suas e�barcações,� o que re

gaI. Justo, e�trava na í:}ua-I o'a�l a momentos. conforme melhor. se vos pa- gaçao, lmposta pel�s Regula-, dun?ara numa d.e::spesa, per

nu?ara .... segUldodo cruzador

I'
A s 13hor�s em ponto, .che- l'ecer, da forma por quI:' pro� mentos da Capltama, de .au- caplta, de,. aprOXImadamente,

«RIO Grande do Sul» E' pelos g-a o PreSIdente Justo ao cedeu a Diretoria da Estrada mento do numero de trIpu, 40$000, seJam 920$000 men

destroyers argentinos
'. «.Men� Cattete. Recebido pela casa de Ferro Santa Catarina.' Iantes em duas de suas em- saes, pois que 23 &ão Oli' tri

donza» .«Tucuman» e

«LaRO-\U1ilitar
do Chefe do Governo Quando. em Novembro de baI'cacões. pulantes arrolados naSeeção

ja}},. senJo suu_{Jado pelas for- Pro_;viso:tIó é conduzido ao 1930, torn'ouposse do cargo .Oom.o vedes, Sr. Redator.' IFluvial desta �strada. ..

talezas e navIOS de guerra saiao de
.

honra do Palacio, de Diretor desta Estrada ° aritmetICamente se chega a Tendes, aSSim, desdE' la, Sr,

bras�i.eÍro�; Por sob!e a Ilavc londe o espera, o sr. Getulio Engenheiro Militar Dr. O�car conclusão de que nem um au- �ed�ctor, a explicação justi-.
preSidenCial evolmam 38 a-jvargas. DepOIS dos comprl- Barcellos, sabedor da situa. mento de 30°/0 sobre os fre- ilcallva de um provavel novo
viões da marinha� A flotilha mentos de protocolo o Chefe cão em que se encontrava a tes em geral, compensaria a aumento de fretes, a qual 1'8- _ •

aérea que. acompanha: o pre,.. do Governo Provisorio des- mesma, em fac(\ da eoncor- ma�oração. das despesas a I elamaHtes para o caso expla:- Serao dt:as nOItes de arte

Sid
..
ente J.u.. sto., ..c.on,í'ra!ern.iZ.o ..

u

.....
!t.in

..g�.e. O.S .mil.Bt.r.. �s
..ViB.!.tante.S r.en.da que _lhe:., 'l.noviam.· o.S qu.

e

,.r..i� ..

de

m.
e report.al'. n.ad? em ó bem ia.nç.a�o arti�!

e de_ alerm .que. ,certa.meu.ll.Et nossa marufesraçao, del� i c.onrerllldo as lllslgmas da autos e camlDhoes, e antES E Si é ve:tdade que os e- go lllserto em a edlçao de to huo dJ !raze\, a c,!!nha, o
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grande 8elao do GarCIa.

cartões postaes com a em- ao Presideute JU8to� Chance- Viação razer sentir a con� sas, posso vos assegurar que blse'!lHilla..:lO, sob a epigrafe
gie do Pl'8sidente Jnsto com 11er Saavedra Lamas e embai- veniencia da redução dos dentro em breve ver·se�á a ..Ma]oraçaü de fretes,}. -
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da E.strada, emb.or.a C.�ede-me sempre amigo e PHARMACIA DE PLANTA0

pueblo argentmo, salado aI Visitantes agradecem e pon- PaIZ, era objecto de sua de-j a contragosto, fCl'çada a e1e- admIrador.

grau pueblo deI Brasil - Au� CQS momentos depois se re- liberaçãO, lançar mão de tal vaI' mais uma vês a sua ta- KMILIO SADA Estará de plantão amanhã,
gustin ,,,.'..u.,stO)'., . I t. i.r.a.m. de re.gresl:io ao Palacio Imedida,. e o ,te.�, �ob os a-I bela de 1retes.iluyiais, d

..

ado Secr€'tario da E. F. Santa Ca- aPharmacia (Cruzeiro do Sul)
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CIDADE DE BLUMENAU
-----

RENDAS ESTADUAIS DE BLUMENAU

, De ordem do er. Coletor de Rendas Estaduais nesta
cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os

interessad-os, que durante o corrente mes de outubro, se

arrecada, em todos 08 dias uteis, nesta CoIetoria e em to
das as Agencras Físcaís de Rendas Estaduais do Muuícíplo,
o imposto .de Viação Terrestre e relativo ao segundo se
mestre, do corrente exercicio.

()S srs, contribuintes que deixarem de satísíaser o pa
gamento do r�ferido imposto dentro do praso acima deter
mínado, poderão Iazel-o nos meses de novembro e desem
bro .acrescídoe com as multas delO e 20 ·1. respetívamente.
Excedidos. estes prasos, será iniciada a cobrança executí
va, de acor�o com as leis em vigor.

Culetoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 2 de
outúbro de 1933. .

ELPIDIO LIMA, Escrivão.

lmposto sobre. Hipotécas

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta
cidade, ·torno publico, para o conhecimento de todos os

ínteressados, que durante o corrente mes de outubro, em

t�dós os dias uteis, se arrecada nesta Coletoria, o Impos
to sobre Hipotécas e. relativo ao segundo semestre do
corrente exercício. ',

.. ....•.. Os srs. contribuintes que deixarem de satísíaser o pa
gamento do referido imposto, dentro do praso acima. deter
minado, poderão íasel-o nos meses de novembro e desem
bIO acrescidos com as multas de 10 e 20 ']. respetivamente.
Excedidos estes prasos, será iniciada a cobrança executi
va, de acordo com as leis em vigor.

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 2 de
outubro de 1933.

ELPIDIO LIMA, Escrivão

�1�;t:��à CARLOS WAHLE ����sG�!::�
Rua lú de Novembro, 90 - Telephone, 17 . BLUMENAU

Offerece as seguintes NOVIDADES:
.

Alberto de Faria, Mauá
Delgado de Carvalho, Geographia Humana
idem, Sociologia Educacional
C: Colloti, Pinocchio
Buerger, Barão de Muenchhausen
Monteiro Lobato,. As Caçadas .. de Pedrinho
De

.

Buxi, Pirmes:::, de um Coração
.. Fernando I\1agalhães, Clínica Obstetriea
Dr. Vic.ente Baptista, Higiene e Alimentação

de Criança
J; Laranjeira, Bento Gurgel
Zola, Aceuso
d'Auria, A Louca de Bequelá

I Cunha Serviço Militar

... Kowerski. Israel. sem Mascara

Edições· ·<S i pj); coníen"tlo os· seguites romances:

Conde Monte Christo, Naná, Homens do Mar,
Mad. Cinéma, O Grande Industrial,
.4-mores de um medico, Dama das
Camelias, Ave de Rapina, Sonata
de Kreutzer, Hemens preferem as

.

loiras. Cada volume Rs. 2$000
F.Whitaker, T�rras (Divisões eDemarcações) Rs. 25$000

10$000
8$000
10$000
7$000
5$000
6$000
3$000

30$000

15$000
6$000
6$000
5$'000
5$000
10$000

�A�;;��:;t I ELiiíit':;�.•.C 1-'......__..........""""'................... 11 Com o seu uso, nota-se em I
. poucos dias:

1· - O sangue limpo, de im-

I
purezas e bem estar geraL
2· - Desapparecimcnto de

espinhal', Eczemas, El'uP\�ões,
..

Vende�se em todas I Furunculos, { oceiras, Feridas
. bravas, Bôba, etc.

Tarma.cias- e Drogarias, I .

3' ,---- Desapparecimento com-
I pleto de RHEUMATIMO, dô-
! res nos ossos e dôres de ca.
I beça.

jl 4· - Desapparecimento das
_ - --_ _-

manil'estações syphiliticas e

�-----.,�-.-.-.-.,..,....,....,._.....-.. -�----' I de todos os incommodos de

(
..r····.·..D.·�.·�··j·:···�·e·R.G.··�.··R······�:.�·li :t�:::!r;�À�1f�op !f�tro�� f «ELIXIR 914» não ataca o es-

1:
Cllilica geral, Espec;: doenças

:'1
tomago e não contémiodureto.

: inte

...
r

..

nas
..

,

.dO.
m

...
eta

..bOlismo.,.
se-

.. :j..
E' o unico depurativo que

: nhoras�e creanças. Venereas: tem attestadôs dos Hospitaes,
g e pelie.

..

.. .. . .; de especialistas dos :0111OS e· l'g RUA.S. PhULO. N.1'9 - BLUMENAU' � da Euspepsia Syphilitica .

...........;:;:::.:::� ----- d I

p.;,�p..«J<"d��ç::,.,ç"".r;:::>.>�� EM. CASO nu MOR rE� Para tingir em Casa di. _. !J lU

� usem tintas �.II Cauwes de defuntos sempre

�. .

.

..
..

. .� em stock de todos os tama-

� L U S I T f\ j\J I f\ .� nhos a preços modtcos,

�
.

- � Serviço de primeira ordem
� Preparado de � t Rua ii� ';) A tra ar com A. Lubow.

\).. EDMUNDO. MEYE.R. � São Paulo, ao lado de Ricar- i
e d G U.

d L b M
. I o lue}110r p�lJ'a (loees

� antigo fabricante. a c ermania> & O a es, ou na arcenana
,

�A.>�������JÃ>�� Strobel Irmãos:
--------------------1--------------------
���....-:� 11{1!..*1!..�*���!j.'J:�.'J!���!!.."!!.��1J!.�*t<. Findo o mes de Outubro

�
D V

.

d· W d I
B .�. :Dr. Abebu'(lo Schnei- 5: .... serão os impostos citados:

� r. ergmauu .. an er ey B�. de.' da Fonseea �.o gra�de re�edio brasíleíro, -�h acrescidos da multa de 5·;' 110
: ...

:l.'"
-, )to xir de Nougueíra. dopharmaeeutico I primeiro mes e 10'· no se-• ADVOGADO - .« AD\TOGADO }to Q'. -r � d silva Sil 'e;p, 'I •

; . . .. � '" }Gol
e mnnco .roao � 1 v �a, gundo, íutctando.so após a.

: Causas ervers e comerciats :
«

Rua 15 de Novembro 26
}to vende-�e em todas as Farmacías, cobrança judicial.

: • :} � , .)to \ Drozarlas e Casas de Campanha e T
.

d Preíelt: Trave.ssa 4 de Feverell"o. :« ... (Fundos da "Casa S PaUlO
..

") � I s rt"'- d B ·1 b.·
esourarra a reter ura

r . : .«
.

.)to
e oes. o rasn, �m. aSSIm nas

I Municipal de Blumenau em
.��-.:.:··:;::.:;.:;���lot{94P99 9999.��� ....9;p;r.;p99.Republ1cas Sul-Amerlcanas.I t: de Outubro de 1933.

'

Edital

cicio.

PEÇAAOSEUFORNECEOOR

LEVY
IMPOSTO DE TESTADA E
TERRITORIAL URBANO

I De ordem do Snr. Prefeito
Muuteípat interino, faço publi
co que, durante (I mês de Ou
tubro corrente arrecada-se na

Tesouraria desta Prefeitura e

nas Intenüenctas Dístrttaes, os
ímpostos de testada e territo
rial urbano do corrente exer-

fermento
NÃO fALHA NUNCA

Alfredo Kaestner
Tesoureiro

----------------�-------.

AViS

TIMBRES
6ratnUs

Com pomposos reclames têm apparecido ultimamente diversas preparações como inlalliveis na rur»

da "SYPHlLIS". E' necessarlo nao haver confronto com o. Grande Depurativo do Sdngae
c EL I X I 1< D E N O G T.JE IR. .L� "

do Pbarmaceutíco e Chimico João da Silva �iiveira

re-evra chaque sérieux col
lectíonneur de timbres-poste
comme réclume; das «tím
bres províncíaux- de la «Suis
se» três rare et beau

en valem' de 3, 5 et de 10 Irancs
J'envoíe aussí des envoiss á
choix; affranchissement pré-

I eíeux «têtebêehe».
I EUGEN Sekula, Lucerne
I (Jorer) Suisse.

1--------------------------

o uEUXIR DE NOGUEIRA" tem dezenas de annos de exístencia triumphante, apresentando curas,

algumas consideradas ASSOMBROSAS.

O "EUXIR DE NOGUEIRA" está escudado em seu valor therapeutico; é um grande combatente
da "syphilis"!
O "ELIXIR DE NOGUEIRA" foi. lançado ao publico por João da Silva Silveira que além de scien
tista eMp.rito, tinha por norma o BEM DA HUMANIDADE.

EM ANriLYSE:- Um nro.lucto como n "f:LrXI'? D�� ':0-r,�:rTRA" nao teme competidores, pois tem
o seu attestado na VOZ DO POVO I Dentre as innuruerus provas que possuímos, damos abaixo o cliché
de alguns illustres medico! que attestam a superioridade do "ELIXIR DE NOGUEIRft.",

i�-..-..,-_.��--.,-..,-
i " ..

I f� DR. RA B E ��
I H M E O 1 CO E�
. . Doenças internas, molestías .)i t· ele creancas, molestias ve- :)I f� ueraes, e da }leIe. �j
. f· CON�;LJLTORIO: .)

r:�:' Ru!!. Bom ltetíro no. 8; das 9
.•::::.}í

áH 12 e das 3 ás 6
.5

............... " .. " " " " -;"
.._._.._..._..__.._..._.....,-��.���

��·�_·����-��·���-·l• .

&

. �
� AINDA FALTA�f DUAS SEMANAS!;PARA ArJ:'ABERTURA DO :NOSSO VAREJO �
!' A' RUA 16 DE NOVEMBRO N, 41 j
f i
� �
F i

. l� Aguardem nossa ;Iista de preços!!!
.

1
..........

/. �

�:-, .Em frente ao HOTEL B,OA VISTA
.

.

. Em frente ao CAfE' EIMER i
'jF.' . ,.. .

.

.

•. . ..
. .. .

..-1l
�db�t!lb�,������.,bd'k...Ascl6���Wb..."lbdbd6L-lb�eA_,'-!!6..,b.A..,..,_..,t...�eA.db..,l6���eI6cJ6.tIb.k"tP.,k.,!b...oolbdu�""'-'.k�&__.."----�'--,.,!I'·�.��'---.-#-�,�""'-'._,j!,_,�--''--��.,l'&��..,J6.�,·�.�.tbdi:,'-�'-'

Andreza Campos da Luz
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lO BI Ufa
I I

I'QQlfrDJUl ... DE, RENOAS., F.�lADPJ1L.D.E
_

B�JJMEN.AL
. IMPOSTO DE INDUSTF IA E PROFISSOES

...

I
-

CON�IRmUINTES' EI ATRASO .'

10.000
30.000
17.000

Pelo presente �dital, convido' os Sl"S. ebaíxo, eonteí-
buíntes da imposto de Induetrtas e Profissões. virem'até

lo dia 30 do corrente satisfasorero o pagamento do wefmlfJ)
e relativo ao 2. semestre do cürrenU exercício. Termina-:

I do este prazo! serão extraídas as certidões de Dividl'.t Anva:
I e remetidas â Promotorla Publica, afim de ser íníeiaría ai,
cobrança executiva.

.

]
.

C o n t l' i b 11 i 11 t e s :.
3:534.800 Arno Grumer, Augusto EIJemke. Augusto Lehn, Augusio

Lut-ov, Belmirio 0018anÍ, Carlos Belz, Carlos Méínecke�
Crísaate H. Silva, Curt MuelInt', Eduardo Pabst, Bromo Doe
ge, Ervin Schmidt, Frsnctseo Bec]rJ.H', Frederico Ruehnrich,
Frederico Paget•. Frederico Raspoírí, Frederico Sehmurr.

tor.ooo Frederico Veterle, Germano A. Mueller, .
Germano Herlng,

Germano Maas, Guilherme Bntzke, Guilherme Manke,
Gustavo Líndholn, Henrique Gracker, Henrique Hadlích,
Henriqll€ Haekbarth, Henrique Kiesel, Henrique 'I'ríbess,
Herta Schmidt, João Heuer; João L. Domingos, Jorge Beíms,
José Klein, José Ffeifar, 1(urt Kratz, Maria Grambeek,

250.000 Matias Huberle, Mayr Irmãos: Menetz & Ote, Oscar Passold;
Osvaldo Schreíber, Oto Volkmann, Dto Verner, Pedro G.
Santos, Pedro M. Verner, Reínoldo Oste, Roberto Sehmtdt,
Rodolfo Laux, Rodolfo Sehmídt, 8tapait Irmãos, Vítor Dít
tríen, Vulkmanll & Hackbarth, Valdemar Corres, Valdemar

71 000 Nunes, Valter Reístenbaeh, VUhe}m Makele-f, Erich schve-
.

rendt, Valter Mtchels, José Strobel, Henrique Schelvort,
5-

Francisco Becker, Henríque Heríng, Ida Lesser, Alfredo
00.000 Rodrigues. Maria Anaesecn, Otto Al'cndt

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 12 de

»,.01 .

outubro de 1933.
,,:., 0.400 E 1 P i d i o

.

II i m a, Escrivão
Administração e fiscaUsação:

subsidio do prefeito
.

vencin1e.lltos dos funcionarios
Idem dos intendentes
díarías e transportes

naríos
material de expediente·.
publicações e telegramas

.

alugueis de repartições municipais
Divida 'passiva:

.

jurns de apolíces
amortísaçâo das mesmas

Instrução publica:
contribuição ao'Governo estadual
díversos auxílíos

,

'Higiene e 'tJ3sístencia .pubuca:
combate ás epidemias

.

socorros publicos
ente:rramentos de indigentes

.. ' AgricultU1'a e pecnaria ,

combaie .á.s epidemias de gado
Despesas pQliciais 'e judici�s:

Ínf'pE:toria de veículos
vencimeIltoa do carcereiro

Serviços gerais:
iluminação publica
jardins publicos

.

,Ohras pÚblicas:
venctme.llÍfis dos funcionados
conservação e construçõés
materiais .

.

conservação de estradas estaduais
Auxillos diversos;

subvençã.o á feira permamente de
amostras

Pessoal inativo:
aposentadoria do ex:-tesouxe.il'o

Despezas eventuais:
despezas .imprevistas

.

Auxilio do Estadó para Q hospital munic..

Balanceie da receita e despeza relativol
.'

dial'���Il:ri:a�sportes dos run-

ao mes de setembrº.. fie 1933 tfd!� .� 1!r�� ir�ri::��mos
R· E"e E I TA''. .

idem a E, F. 8,'0.
.

,

.

.

.

.: . material de expediente :

J. Renda tributaria: folha de selos postais e estampilhas
Industria e profissãv 76�415.ooo telegramas e fonogramas
Imposto dom1cu18r

.

3:456.000 Divida passiva;
Veículos e placas 4:<l93.00o· jdUl'OS P8HgOS a EdUard&d DUweLicenças diversas 820.000 í em a ennann Bera t jl'.
Emolumentos 1:291.500 idem a Uermann. Berndt sr.
Aferição de pesos e medidas 30.000 idem a WH1y Maus
Gado abatido 593.800 Instrução pnbliça:
Remoção de lixo.. 60.000 86:759.300 pago aFrtca da Silvá, de vencimentos 75.000

li. Renda. patrimonial: idem a Emília Zimmermauo, Idem 150.000
Alugueis de propríos mUnicipais 3GO.ooo idem a Va, Ca.tariu?- dos Santos; de

lU. Renda eventual:
-

'

... aluguel de' casa 10.000
Muitas por infração 260.000 idem a João Isensee, idem 15.GOO
Multas por mora de pagamentos 691.3(10 Higiene e assísteneía publica:
Cobrança da diVida ativa '. 2:586.300 3:537,600 idem a Germano A; Mueller, de um

Conservação de estradas estaduaís 5;oo�ooõ eaíxão
Auxilio do Estado para o hospttaí mu». 400.000 5:400.000 �dehm ad Augusto Lubov, idem

96:050.900
101 a e esmolas .

6:729.890 .. Despesas pOliciais e judiciais:
102''''86�. venelmefl�os dos tuncícasnoa.1 ,j (I Servíços gerais :

pago a Empresa Força e Luz
idem a Mathlas Fabiaa

.

Obras publicas:
vencimentos do engenheíro municipal 750.000
idem do fisca.l de 1 a. zona 600.000
pago a 8. A. Casa ,'Moellmann, de

meteríaís
.

pago a Emilío 'I'allmann, de pranchões
idem a E. F. S. C" de fretes
Idem, idem. de um passe

8:784.600 idem:' a Strobel Irmãos, de madeiras
----

folha de.. pagto. turma Gaspar-Brusque
594.000 idem, idem, mes de agosto
·800.000 1:394.000 pago a Max Puetter, de.rnatezíaís

idem a' OUo Rohkohl, de, aluguel de

4:104.200
ld O

pedreira: ....

647.000 4:751.2()ú lf' !hem fiA !to F. Blohm. de: gazolíne
"","'" """,."., o as \;te pagamento da cidade1

Pessoal inativo:

J pago
&0 ex-tesoureiro Leopoldo Hoeschl

444 000 Despesas eventuais:
•

i idem a Roberto Baier, de despesa de

370 000 I regi�1ro de duas escdturas
,

.

.
,publICas .'

'

...

idem a Osvaldo Passos Machado, de
r- ..
o 000

.

'venoimentos como organi�
t)l).

,,' '.
.

sad()f dr). escrita c,:. ,2:500.000
·c. ,: idema··GnstaVo' Milófién' d-e:8el'vi�ó

4:6S2.30()'
.

' " '. .... ....

de aüto com a�captura' do
_ _!50.ooo 4:78 300 j m.ascate

. .

idem a Oscal' W. Bramer, idêIl1

120• .000
«v.ooo
6.500

33.000
115.�oo

30.000
28;000
28.000
21.000

Saldo do mes anterior
Rs:

291,500
1;692.500
395.600
1B5.000

2:820.400
150.000

D cap e z a e

1:000.000
2:220.000
3:000.000

dos funoio�

80.000
226.üoo
138.000

72. f}Of)
:HA40
3.900

13,201}
674.500
üS8.50o
44.700

Resolução no. 86�;;;:ª
o Cidadão Jacob Alexan- ; .:'

dre Schmítt, Prefeito Pro\'Í-:
ADVOGADO :�

sorio do Municipio de Blume- : Causas civei�. �ommerciaes �$
nau, no uso das suas atribui-:

. e.
cnmmaes :�

ções, � Rua Minas Gemes �5
RESOLVE: i�����

1:915.200

Exonerar os cidadãos Pla- ----------
cído Girardi, Augusto Prust, �����

t Atlllo Moser, Atilio Ohímlnet- t: �:..51, lo, .Lu?o�jc� MO�!?J\ .Jo�é .,:A,,�?; Dr. M�x Amaral s
•. t'"'" damí, l\_taxemmo li ramm. Ra-

i:
ti

:i18.06.;).. ",40 fael Fronza e Fe
.

.líciv Gota.f' :- :,
> .' 11 di dos ca1'gos de lnspetlJrBs Ê ADVOGADO �J

2B4$166, de Caminho, respetivamente \; R10 DO SUL E1
dos luga_res: .Rjbeil'�.o Sa!�o, H

.'

H
CrescenClO, Dltilnantinfi) DIa.... . •••• ,"""' # "' "' " 4 .:;.:�

mante, S, PedrQ, Rodeio-Ponte ----------
, S. Pe�i.'O, Lote Manfrí.ni-Rodeio SMt�---C4H+$�(tt;iRode�o II LoteManfrtoi e Doze.. Erich Ka m"

.

�
.
RodelO II e nomear para su- �. r at}l:) :

I
bstituil.os, na mesma Ordf:ID, ! Deldisftt �
os cidadãos Armando Scoz. • . l

I Luiz Ferretí, Germano Pinta� i NU« 15 (k Nfmembm. �15.000
.,.. ')

reUi. �eon�I'do Nulli, Dom�- l relefoM fir. 203 l
_

1 o.ooo
__�:?I?=�� gos GlTaríh e Germano Deplll. � �_��\\t�

28:,413,706 Prefeitura MunicipaldeBlu� , _

2�:602.291 roena:u, em 11 de Outubro de Aníhal Notal'i e Franch;co
52:(;75:'997 1933, Dellai para exercerem, respe-

Jacob Álexandre 8chm..itt. tívamente, os C8J'gos de ins-
em :1 de ou· I petores de Caminho doa Ioga-

I
-��

res: Ponie S. Pedro-Punte Dia-
IDI"'" 81· ! mante, Rio Morto, Alto São.

284.166
Jacob Alexandre 8.kmitt AlfredQ Kaestner llr\eSO uçao no" Pedro Novo e R.io BeBo.
Prefeito Provisorio TesoureiromuníçipaL

.

.

O cidadão Jacob AlexGiu* Pl'efoitura �'funicipal. de
3:001.300 .

. .. .
dre SChmitt, Prefeito Provi- BIumenau, em 11 de Outubrv

�"4o� Todos os llVros e _derems dOCl�mento8, �e�erentes, aos BOTio do. Municipio de Blu- d� 1933.
. 69:714.!H6 b�l�ncetes supra esta�, na Pl'?feltura .MunICipal, á dISpO- manau, no uso das suas atri· Jacob A,lexand-re Sehmitt
�3:07t874 :alça0 de quem os queIra exammar. buiçôes,
�õ '." --- ., ...

.

Bllimenau; em1 de outubro de 1933.

105,000
2:580.000
10:636.700

50.200

400;000-
150.000

1:683.320
30:463.850
10:042.920
2:657.230

Balànço de contas

TBsoura.ria municipal de Blumenau,
tubro de 1932.

'

:
.

.

100.000

Rs:44:847.350

Jaoob. Á.· A'Jehmitt
PrefeitO Provisorio

resolve:
Nomear os cidfldão3 Panjo

Belegante, Paulo T!;!ssal'oHo, ReÇ{uerimentos
.'

despachadosAlfredo Kaestneí'
Tesoureiro municipal

Para anmmcios procure esta FOLHA
--------------------�-

Rs.

Moviluento da tesouraria' do' dia
23 á : 30 de

.

setembro de 1933.
R ec�e i ta:

pooe
'� N. 214 - Fel'minú .Floriano

. :: .1, - Infl}rme o Intendente Dis·
(.-�\\ trital. do grau dé pobreza tio

suplicante,
N. 215 -- Paulo Peters - Em

{� vIsta das inÍorma.ções do Snr.
._. ii Engen11eiro Municipal. coneê�

�".:,·'I
do a

!1c.,en.ça yeque:rida, pagas
l",,,,,,t as taxas devrdt s.
\�',

, N. 216 - Alberto Sc11tllze
1,_ Em vista da,g informações
! do Snr. Engenbeiro .M'llnici'"

.

paI. concêdo li licença reque
rida, pagas as devidas taxas.

N, 217 - Franz von Kno
blauch - Em vista das infúI'-

j mações do 8ur. Ellgenht,l to
!Munlcipat concêdo a licenç''t
i requerida, pagas as taxas de-
r vidas.

� I N. 218 - ('ompanhia :à-1:1I�
�'i;burg!- Em vista da inf.ormação

f:Jil dt) .Snr. Fiscal Urbano, como
--, requer,
tt:J'� N. 219 --. Luiz Rischbiter-

. rm Y Ctt ;;':�qlnaQão do
Ollr. h".gt:;uhi:Si.i:\.i .Municipal.

I concêdo
fi. licença regueI'ida,

pagas as devidas taxas.

Os paladares finos deliciam-se rumando as mar4;fts:

Industria e profissão
lmposto domieHiar
Veiculos e placas
Licençat;j diversas
Emolumentos

.

Gado abatido
Multas por infração
Multas por móra de pagamentos
Contr11:mição dos distritos

Saldo anterior

26:470.000
59.000
849.000
135;000
441.5QO
40.000

25.000
84.400

27:994.500

t09.400
14:3gS.180

.

'9:583.917
52:075.997

COIDmercial
Titular

.

Independencia
Bismarck

frequenles
â venda em todos restaur�ntes dasta cidade·Rs.

De s 1l.8·S 8:
----,--_._--------------

Admitústração e fiscalisâção:
subsidio do prefeito !

vencimentos do tesoureiro
idem do auxiliar do tesoureiro
idem di) secretario

.' .

idem do fiscal lauçador
idem do guarda !iVl:OS
idem do auXiliar deJescrita

1:000:.000
600.000.
30o.Goa
120.000
50.0.000

.

400.000
_30n.ooo

. REPRESENTANTES PARA BlUMENAU, BRUSijUE, ITAJAHY E RIO 00 SUL

Walter Schmidt S. A.

PA·ULO
-,�---,

;-'-1.

Communicamos á nossa d�stincta freguezia '

.

.
' que acabamos de nos mudar para a rua f 5

.

de novembro, 87 onde esperamos contínuar

I.? mere. (.1er ti h.onrosa prefel.·e,ncia de nossa

.

<

lreguezm.. .

• ., AiL!d Uti&iU�$i&$lJld\lí}n!ih)�"f'" ... -.W'iI.l - '!'Jiú.tiUFil_�Jf;� ..

. -, .

Rua 16 de Novemtro N. 87

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



Bxistencia B H E H rN G, C i a . S . A.
w

�lrogr8sso . crescentl
offerecoln a todos os çonsumidores de seus' prodnctos no Brasil

em
,

D"INDES Do Amazonas ao Prata
Data do sorteio

23 PI 12 ,- 1935
'�e===,==�============����-=-=�_·���-=�=�=---==,b=__======__=_==�1=='==�=�=.======_=.;:�=·'==========================================================================::-.:; ..��-

�orteio Proprio
5.009 IllllNDES

Condições d.o Sorteio
(Auto:l'isado pela carta patente D. 93 eoneedlda

pelo AHnisterio da Fazenda, em 30 de Janeiro de 19331.
.

rara que os consumidores dos PRODUCTOf;
BRERING, participem do concurso, basta collecíona
rem os envolucrôs de qiuilquer dos mesmos, para
trocaí-os na sérte da BHgRING� GOMPA:NBIA S. A., Iou em suas Fíltaes e Agencias, por coupous nume
rados com os qnaes concorrerão ao sorteio.

5 envoltoríos das latas de Fermento Bhering�
das. de Oaneüa Bluning, das de . Pimenta Bhering;
10 envulucros de Chocolate em Pó ou em Libras dos
dê cacao eotuoe; ou em pó; t2 envotucros de Uhoco
late em pô de [; kilos; 1 U vidros de Balas e Gommas:
20 envolucfos de Chocolate Norka; 10 de Chocolate
Oasis; 20 de .Melodia Cuoana; 100 de Canudos tde
Leite, de Pastilhas de Hortelan ou Aniz; 500 das
1(abl.eíes de cho�olCfte de leiie'"Bonbons e outras qua-
Iidades, darão direito a 1 COuPON para o sorteio.

; O sorteio será próprio, na séde da BHERING,
G01v�PANFnA ? A�, por meio de urnas e. espheras,
realísadó puoltcamente, com assístencta do Ftscal do
Governo e de representantes da imprensa.

Só entrarão em sorteio numeros corresponãeu
tes aos dos eoupons dístríbuídos, sendo assim entre ..

gues todos os brindes.
.

Os coupons, em perfeito estado, são validos até
3 mezes a. contar da daht da publicação do resultado
'do sorteio p�l!l. imprensa e «Dlarlo Oríiclal».

Em 15 de' Outubro terá. inicio a troca de envo

lucros dos. PRODUCTOS BHERING,
.

por coupons pa
l'a Q sorteio a realísar-se em:

.

Relação dos Premios M:eio secule de extsteacía
Os premies serão, exclusivamente, representa

do:; por um� casa, ou autom�vel ou outro objecto no
valor de (trinta contos de réis) e de objectos taes
como: mobtlíarlos, radíos, víetrolas, geladeiras appa
rel1108 de jantar, faqueiros, etc., etc. em nurnéro de
5009 premias no valor de 100:225$OÓO, assim dístri-
buídos: .'

Actividadi; �� Progresso
As successívas fundações das FABRICAS BHE

RING em diversos Estados, de 1883 a 1933, attestam
o seu progresso crescente, dada a incondicional pre
íerencia dos consumidores pelos seus inconfundíveis
produetos.

.

Foi lançado em São Paulo, obtendo grande acei
tação, o «GAFE' BHEltL�G», de optímo paladar. que
muito se approxíma do que carecterísa o café con

sumido nos E. U. DA A1\1ERICA DO NORTE.
Diverso, nesse particular, do «CAFE' GLOBO»,

ambos se equivalem em suas propriedades nutritivas,
frescura, aroma e sabor, qualidades fndeííníuamente
conservadas, pelo ENLATAMENTO NO VACUO. a que
se procederá em São Paulo, para venda pOI' inter
medio da rêde de agentes daBHERING, COMPANHIA
S. A., em todo o -Brasíí.

1. Premio - 1 CASA no valor de 30:000$000 30:000$000
2. Premio - 1. terreno, geladeira ou outro objecto no'

valor de 5:0000$000 5:000$000
3. Premio - Objecto no valor de 2:000$000 2:000$000
4. Premio - Objecto no valor de 1:000$000 1:000$000
õ. Premio - Objecto no valor de 500$000 500$000
6. Premio - Objecto no vetor de 250$000 250$000
7. Premio - Objecto no valor de 200$000 200$000
8, Premio - Objecto no valor de 150�ooo 150$000
9. Premio- Objecto no valor de 125$000 125�.ooo

10. ao 209. - 200 PREMIOS no valor de 50$000 10:000$000
210. ao 1209. -1000 PREMIOS no valor de 25$000' 25:000$000

1210. ao 26ok·:·14oo Pll.EitIIOS no valor de 10$000 14:000$000
2610. ao 50,)9. - 2400 PREMIOS no valor de 5$000 12:000$000

SOi'r1MA. 100:225$000

,23 de Dezembro de 1933

OS MELHORES PRODUGTOS PELOS MENORES PREÇOS

Bhefing, Ctnnpanhia ... Si. A�
(MATRIZ)

Rua 7 de Setembro 113 � Rio de Janeiro

Representantes: se ARA o E R -& G IA.

��;aJi;;::'(lU;l-1
SANGUENOl I
.' (ror�ula AHemã)

. I
lliMo qlle ivíb !) TUBEIlCIlLnSE

Com G W USQ na lilli de 20 dias llob-1S "

'.

CINEMA 8USGBA OI a n h ã, h o r a s n o

Lo
.

_;_ Levantamente geral
das forças e volta ímniedíata
do appetíte. .'

r';;2.0 -Desapparecimentopor
completo das dõres de cabe
ça, ínsomníae nervosísmo ;
.3;0 .-.c.. .Combate radical da

depl'�sáo nervosa e do em

llll:ígI'ecilltent9 de ambos se
xos:·. '.

,

4.0 � Augmento de peso và..
ríando de 1 a 3 kilos.·

- . -
. .

.

8 CAl'iCER. pode.se evitnr porque
é� pfodazÍlb pela. aêtumulaçãa do petaasa

I!etarminade 199ar do oranislII9,
D CaMa dis$ó!ve D p�ta;slo. II SangUl

. 1101 é01rteM Caleia ·11. �ssim seado evita o

RnRcN.
.

.

.

I
€I SanjllÍllo[ '. €. "!!la granlle' descoberta

SC@t.ffita.,,:,,.-.G.P.iniãa, ..

4G
..
llf.ManOeISOa

f�� fi C3mG. '.

' ..
".

.

....

Z':-i. _

_' 4
_

'

IIHING or TUE JUNGlé n

f���'.

iJlí RU: �� :O�:M�"O II� I':nyMENAu �
..' "',

����:;�l
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CIDADE-DE BLUMENAU

,...-__-- -J

lf-;��sl
>[I••�:�. �:m::;:::::::O:ra:�:��E:I:��::: j!'!. '. e na Bra5il' {

.

H -,--.----

�J

t:
A maior probidade profissional no Receítuario :)

.=:.:.:. Grande stock de todos o. a rtígos fa rrnaccutle os !::.]IMedicamentos homeopatícos e bloquímtcos
{ Artigos sanítaríos e desinfetantes

�i.. Especialidades tarmaceuttcas .�<t Artigos de higiene 1

II �:�=!as Telephone, N. 201 lj�i Drogas �
t;��.:.:,.�:�:':::��:::����
1f���Sf'I�&& t ·��$W.fiIi_í#Mt'f. 5�

Cia, Malburg
---

BLUMENAU LONTRAITAJAHY

negociantes e exportoôores de madeiro5
e {'ereae5

I Secção fluuial

�., Rl?pre5entante5 do mOInHO IN6L�Z
ff . .-&,* .,�*.....@m@#"'>IDl!!tM;$�mW;ãiíil;:;l®l��

�;!:5!.�:�.*�;!:*���"'1é.����**:!t**�» ���;��
�. ,�IP
� LADUilAf!i,d ;n� Hotel Holetz
« � I. Hill i... �." ."'li:

; CRUZEIRO DO SUL �i�� Situado no melhor

'.�.·I; Telefone N, 15 5:1 f: ponto da cidade

� Rua .15' de Novembro, 32. St.l �Ê R. Siebert & Cia. .�. I�, Atende raPid.arnent.e s:
....l·.�;.· Quartos conícrtaveís e cosi-

"'",. )to , nha de 1. ordem.:l:' Serve com esmero .... 1 :.....

>0'1 Absoluta moralidade e ma-

� SERVIÇO NOTURNO s: {. xímo asseio. =5� PERlv1Al'\fENTE '�li.{ BLUMENAU - S. CATARINA ;5
';6-';''i!P�ff?f;';;H9�9.'i'''�9'i;;;9'''9'i# :����:"""::;'::��

Correio Aereo

Aeroposfale
A mala aerea fecl1a, na

Agenda do Correio
.. "_

".
-

.. ;)'

Para o Sul

ás sextas-feiras

registradas - ás 10 horas
simples � ás J 1 horas .

para: P. Alegre, Pelotas.
Rio Grande, Uruguai, Argenti·
na Chile.Perú e Bolivia,

XAROPE
s, JOÃO

Para o Norte

. aos sabbados t:: o metho� 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 I

registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 horas

para: '. Santos, S. Paulo.Rí»,
Vitoria, Caravelas, Bata,
Maceió, Recite, Natal. Aíríca,
Europa e Asla.

Qualquer outra informação,
fornecerá c sr, Agenté do jCorreio. .

BOA SAUDE... VU1A LONGA •••
OBTEM-SE USANDO O

�XltB:DE H'Q/�UEIBA
Empregado com real van

tagem nos seguintes casos:

Rbeumatismv em geral, Rachitismn, Manchas
ia pelle, Espinhas, Ulceras, Gonorrhéas,

Oarlbrcs, Fistulas, Sarnas.

{ANTI
- SYPHIUTICO

PODEROSO: ANTI· RHE.UMATICO
ANTI-ESCROPHULOSO

GKANDE DEPURATIVO DO SANGUE

MATERIAL PARA INSTAltACÕES ElEGTRICAS
GRANDE SORTIMENTO EMlAMPAOAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GONSTRUCÇÃO DE
APPARElHOS PARA RADIO

Carlos Hoepcke S.' A.
Blumenau

tl

�

i)EiLoS 'CABELO

J
Sedosos, a{mnddOleJ

. UVENTUDE
ALEXANOPS;

mz cessar illfllicl.l
M das cabelos e a�:lIzes
I'V\ O C" O.A� te:

Aos bons paes LEITURAS PARA A MOCIDADE
Desde todos os tempos, todos

ós grandes ftageltos que muito
contribue para J eníraquecímen
to das raças' humanas, é a deea
(lenda da força vital, precisa
mente quando mais falta faz
aohornem ou mulher, como

compensação da Natureza.para
horas amargasetrtstesas daVida
A fonte poís.d'este flagello
COmeça pela da mocidade
ás quaes, naprimeiravez tem
assim ímportancía quandoalías
muítissima, por que São de
origem de muitas Glesgraças.
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. As
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ex

plicadas por q uem na verdade
nada sabe de fundo scientifico.
Vulgarmente chamam-se:
OONORRHEAS BLENORRHA
OIAS. CORRIMENTOS. etc. Se
o leitor fõr uma das' victimas
não ande por caminhos tortos
que lhe roubam o dinheiro, a

alegria da e ida e a saude sexual
que é ainda, um grande bem.
Incontestavelmente, um dos me
dicamentos que podeis usar,
a NjECÇAO "IDEAL" "Ml
NANCORA"

E' natural 'que a vossa. felici
dade dependa ce vossos filhos
e deles depende quast da Sau
-íe; eesta depende, quasi ex

clusivamente, .âe lhe dardes de
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:
LOMBRIOUEIRA MINANOORA
No ha egual. Uma creança

de 11 rnezes atacada de desin
retia perdeu 543 vermes de 3
qualidades testemunhado por
seis pessoas idoneas em Itspe
dú Municlpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. Carlos J.
Neuremberg, professor. Cada
frasco é uma deSe. Toma-se de
uma vez em café com leite.
Depois do efeito não precisa
dieta nem purgante.
Vende-se em 4 numeros (1, 2
3 e 4), confo-rme a edade, em

todos os negocies nas íarrna
das desta cidade e drogari
as e na Farmacía Minancora.

.

NOTA: Se quizer poupar vos
da sauda e VúS5v dinheiro com
éoenca desconhecida o remedia
shabitual-vos no ooraeço dequal
quer doença. ao deitar: dar um

bom suador e de manhã cena
um purgante de Lombrígueíra
Mim..ncora. E o melhor de t i
dos quantos existem, e de elei
to ra.rido e suave.

Mrritas diarhêas infantis são
c iusa .as SÓ pêlos vermes e den
tes. Depois procurai ° vosso
medico.

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

todas as boas Iarmacías desta
cidade.

Vinho Creosotado
do phann.-chlm.

JOAo DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tonfco
e Fortificante
I!mprelrAoIo com rnw...
atlccesao .. fraqoeaa
treral.
IreCONSTlTUlNTB
DE 1.& ORDEM

fi!��!!���1
...

·"]���r�!!!!�1II! GROPP IRMÃOS & crx, Ltda, III
IIi SANTA CATHARINA - BLUMENAU - BRASIL III

:;. b�l
t. End. tele",••Cropps � Codigo. «Ribeíro>

ilill.

�. Industrias de luadeh'as

Fabricação de íl Madeiras desfolhadas
Caixinhas de cedro, � de cedro, imbuia, pinho,

,

1ll1l<t.1 baguessú e pinho i! louro, carvalho, 1"�1'

�L ,A�soalho' � cangerana etc.
.

��j
I��l em Irizos e tácps \r Compensados de cedro I�I.·!� forros, rodapé � e pinho. !ü1

[I����e fOlh;;��1------ _._.__----

A Pharrnacia Central
está sob a direcção do pharmaceutico .João Me
deir os, que conta mais de 40 annos de pratica

profissional
Manipulação esmerada e escrupulosa.

Não se substitue medicamentos
Productos de alta qualidade.

Especíahdades legitimas.
.'

Desc:::onfiae dO remedio barato,
que, muitas vezes, é imitação.

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

COLLEGIO SAlTO ANTONIO ••...
SOCiAES o INCENDIO

rn
d
.....
<.)
I':i
CI.)

Õ
60
100
30
100
95
100 Aos vencedores serão oife�
'lO reeídas as taças «Adolpho
100 Machado» e «Allíança da

A Po"o�g �ahia�. i O J' em
60 A' 1 da tarde: I
so Blumenauense x Altonense l' AViS.o aos i.numeros íregue-Juiz Carlos Moritz zes da Casa Ideal que achan-

70 ,..... do-me nesta cidade, resolvi,
50 Amazonas x Bom Retiro I de acôrdo com o grande stock

90 Juiz} Natal de calçados para homens,
100

.

senhoras e creancas, liquidar Faz annos amanhã, dia 15,

90 Víetoría x Brasil esses artigos com descontos o Snr. Leopoldo Hoeschl,
30 Juiz, Darius assombrosos. Lembro ainda iunccionario municipal apo-

100 ..

."
_

á minha distinta Ireguezia, sentado.

90 I
Aos veneedorv� serao en- que em género de calçados; Figura tradicional em nossos

I70 tregues tres val�osa.s, taças, ten�o os. mais variados e
meios sociaes e políticos, o

100 sendo que .ao pnmeiro colO-I coníortaveís modelos, que os
Sr. Lepoldo Hceschel tem Um mm que tem a tascí-

90 eado cabe�a. a .taça «Orlaudo: liquidarei á preços sensacío prestado á sua terra ínestí- (nação de Kay Francis, a ma-

90 Neves» oíterectda pelo Brasil naes, a principiar de 3.000. maveis serviços. lUCia de Myriam Hopkins, a

40 F. C" ao 2'
.

a taça «?asas Todos os artigos da Casa Abraçamos o venerando ano, galanteria de Herbert Mar-

70 Pernambu�anas» e ao 3 taça Ideal, sofrerão descontos van nlversaríante, desejandolhe shall e o humorismo de Char-

80 «.Ponto Chie», doadas respec- tajosos os quaes agradarão felicidades. "les Ruggles, pode-se ter a

40 tívamente pelas Casa� _Per- o mais exijente comprador. Tte. FAUSTINO certeza de que se trata de

40 nambucanas e Ponto Chie, Procuro comprovar este a- Amanhã, faz annos o
I uma producção .bôa. de ve_.r-

60 núncio, fazendo uma visita T mente Faustíno Silva of�L! dade. E. tem mais ainda: Er-

40

MAL H O"
a minha casa, á Rua 15 de cial reformado do EX�l'cito.1 nst Lubítsch IoÍ o director.

50 "O Novembro rr 34 onde V S ,... S
-

h
.

d it I
Breve iremos vel-o no Cíne-

'"
<r :

; _"

• .'.,

I'"
.. " nao a am a �Ul?S ma Buscl .

70 se.m cempr-omrssn, :r.c�la in- mezes exerceu com criterío
1

98 teIra�o d� verdade aClm�L .
o cargo de delegado de Po- \ - --

100 "O Mal.!..:.o" desta semana! AploveItem ?- nossa lIqUl-, licia dest6 município. Felici- Club
70 traz um conto de IvIedeü'os daçao

p.orque
e verdadeü'a e

I tamol-o,
' Nautico America

100 e Albuquerque, uma chl'oni- ferá o record em preços' Domingo, 15 de outubro
'100 ca de Oswaldo Úrico e ontra A PROPRlETARIÁ. LUIZ ABRY

50 de Oscar Lopes. e_._ _

I No dia 16, completa mais GRANDE DOl\UNGUEIRA

90 O Padre Assis Memoril1 um anno de vida, o sr. Luiz

40 escreveu sobre Santa There- NEGOCIANTE MATRiCULADO Abry, dedicado escrivão da

100 zinha do Mpnino Jesus e (;ollectoria federal de Ramo-

20 Berillo Neves dá-noE uma
Attesto que estando soffren- nia. Parabens.

80 deliciosa pagina sobre "Casal' do de diffel'entes complica- AnNO R\UER
40 e não casar". Há, ainda, além ções syphiliticas internas, du-
70 das secções costumeiras 80-

1'3Dte 8 annos, fiquei radicat, Anniversarja,se no dia 16

60 bre modas, curiosidades in- me�te
_
curado. �(I� o uso d,e I

o s�. �rno Bauer, prefeito

IOG ternacionaes, cinema, utilida- 6 vIdroi:'> ue ElixII' ue Nogu{:'�·I.J?r<!v��or�o de Itajahy. Nossas

90 des domesticas; versos, anec· ra: prepa!ado do
. .i?ha��. qhl-I l'ehcltacoes.dotas sobre Vaauer Animaes mICO Joao da Silva SIlveira.

Cour�cador, os o'Pa;intins da '

�efaranhão - Caxias, 25 de
I
CASAMENTO

Amazonia, etc. í Março de 1918.
ENLACE BABE - FRILLMANN

to�ocad:n�rCa1r�sar��;/etra- Joaquim Neg1'eims Com,� exma
..
sm'ta. Nelly

Completam esse numero ma, (N('ooc-i'mte mat·· I 1 ,Rabe, mlecta fIlha do snr.
'0 ,( < rlCil aao,

j Leopu·ldo
Dab" con-o�cia-"

O D d
.

'

gnifI'co da beIja revista c'�rl'o- ch"-I'p. -da fI'rlna .J. Ne!!reI'r\�)s '

.

r�
" ,<O.'

' �:. lr' �e
,

, outor Ama êo Felipe da Luz. Juiz de Direito -la Comh.r- "" v.L�
� h \1\i - " .' II

ca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei etc' ca interessantes notas da via & Cia., propridaJ'io da popu- r o�e, o s;:r' t�e:r�er. � d n:ant�'
gem de Adolpho Aizen, UIlla lar Casa J. lVegreiros esta-/

.e, resel, dn e
.

a. lmpOl'.an e

poesia lind'lmento illu!'<trada belecimento de 1.a c!a;se.) fmna con:mercml JOh.n Juer-

de Mag:llhaes de Azevedo, e
.

gens & 91<:· , ',J

admiraveis repor·tagens pbo- --� - ,_
Ao .dlstllltO par «Cluadt;-."

tographicas sobre paisagens (_' 1- .' I e��lpI:I?lenta e augura lel.l-

e costumes do Brasil � du ,")3,ao Brueckhelmer
I
Cidades.

interior.. O feitio graphico é Sabb d 14 d t b .

o que do mais perfeito já se,
a 0, e ou u ro NaSCimento

obte_Y8 entre .nós, como illus� I' Grande Baile Publico Acha�se em fE'sta, com nas

traçoes colorlda. , JAZZ BA�D Aj.1ERICA cimento de um :nbtlsto garü
_� �_� ��_,=,_�.. to, ú lar do snr. Paulo Ma!-

bUl'g e exma. espcsa.
Parabens.

ResuÍtado da

Affonso Flcseh'
,

Alberto Crippa
Alex Herbstr ..

Alfredo W'jlhelm
Antonio Bortólotto
Antonio bétóní
Aristides, Bálsi:ai
Arlindo.: Gadotti
Arno Diegoli

·

Arno Poerner
A,rnQ'. :l!'idrosny
Celso -Sílveíra
Ednllllldo

. Wanke
EdwihWillerdíng

· Eloy!�truwe
Eric� 'Hennings
Bríeó Straetz
EÍlg�nio Brückheímer
Ewaldo Althofi
Flores de Oliveira
Fràncísco

. Margarida
Geraldo Stotz
Hans Bona

·

Henríque Faber
Henrique -Heidrtch
HeIU:ique Hieber

. He:rcilio Luz
.

Jngo Hosang
João Eicke .

.
. João Schroeder

·

José A. Pereira
,José Vogel
Luiz Vogel
Luiz,Wernínghaus
Manoel P. Brandão
Marcos .K. dos Reis
Moácyr Huber
Newton B. dos Reis
Newton C. de Souza
Newtoll Medeiros
Orlánqo Margariqa
Ortwjn Jensen.
Oswin" Gropp
Paulo Hahn .....

Pedro Péreira·.·
RaU······ Kersanach
Raul L·aux

..

.

Rolf Odehrecht
Victor 'Pérsuhn
Victor '" Triciapalli

parcial

<XI
{(l.)
:::; <ZI .;:jI!O ((l.) ...
::; o

E...., I':i
.... a) (/}
o ... E3Q., r..;

50 37 57
40 47 40
40 67
40 73 60
4u 70 50
45 53 67
40 3, 40
60 80 83
20 73 30
30 10 47
40 77 53
40 37 40
20 50 7
57 60 63
43 17 27
40 80 50
77 tOO 100
40 77 57
20 40
80 50 100
60 67 93
40 63 37
50 23 70
57 87 83
30 60 50
40 53 57
50 40 60
40 70 87
40 33 50
20 47 7
23 47 20
30 30 27
40 93 10
40 47 50
75 67 83
60 47 77
40 97 60
70 97 70
60 60 40
47 93 50
40 83 53
23 17 12
50 93 100
20 20 JO
80 100 87
40 87 50
45 40 40
40 67 50
40 93 33
40 23 50

(setembro)

.� _g
"- --

d ec

... E
t[) C1)
o dC)
c:J �
38 83
53 88
30 33
67 98
60 67
57 87
53 27
60 100
40 67
50 60
60 68
47
'2 100'u

57 45
37 33
40 77
70 100
60 100
33 37
97 67
57 67
52 68
67 90
90 100
43 53
57 63
43 40
50 92
53 95
50 37
40 47

43 67
37 100
97 80
57 47
40 40
87 85
67 100
30 37
63 88
23 53
100 100
15 <}-_D

90 100
47 40·
33 33
33 87
63 50
33 70

(Continúa no proximo numero)

.faz saber ao& que o presente edital virem, interessar possa,
ou dele noticia tiverem que, por parte de Henrique HerLlg, JT-

,.
tista residente nesta cidade, por seu procurador, foi dirigida a

, este ju'izo a petição do seguinte feôr: •• Exmo. Snr. Dr. Juiz de
Direitoda Comarca de Blumenau. Pelo procurador que esta

sulJscreve, diz Henrique Bering, .artista residente nesta cidade,
que te'1do dado cllmprimento aos artigos 911 a 914 do Codiva
Judiciario do Estado, conforme .prova o alvará 'junto, quér pr�
mover. cotnra sua mu1b€r Henrietfe Carolina lv1aria Mansen que,
conforme se evidenciou do processo de sepa:-ação de corpos, Sí�

acha emJogar não sabido, uina ação ordinaria de desquite, fun
dada nos Nos� I e IV do artigo 317, do Codigo Civil. Péde,
por isso,. com ú devido respeito, se digne V. Excia. mandar I
publicar edital de citação com o praso de trinta dias á mesma!

.
'

Henriette CarcHna Maria Hansen para comparecer á primeira I . () doutor .dmadêo Felipe d�� Luz, Juiz de I ireito da Co
audiencia desse Juizo, após () decurso desse praso e ver-se-lhe, marca de Bl'lmenau, Estado de Sanla Catarina, na forma da lei etc.

r>rop�r ·difa�ção .or�inaria, c�jos artigos s�rão, então, oferecid<?s I., �AZ s�ber aos ql:<' o presente edital, �O�l1. o I�razo de dez I
e aS§l1).ar�se-lhe Os dl'<ls da lelparadefesa, sob pena de reveha I

dli'l.s ':'lreJ1l:, mteressar possa, ou del!e notlclCla tiverem, que,
e lançamento e prosseguir a causa de acôrdo com o disposto! 110 dia vmte e quatro (2,,1) do corrente mes de outubro ás
no 3rtig{)(565 do Cad. Jud. fjc:tndo tambem citada para os demais i onze horas, no edificio da Prefeitura Municipal, unde ftlnc�io-
l.ermo�,fl:q processo; até fíEal sentença e sua execução. Dá-se' nam as nudiencias deste Juizo, o porteiro dos auditorias, ou

a esta, para os fins do paganlente da taxa, o valor de 50{)$OOO. quem suas vezes fizer, trará a publico pregão de venda e ar·

�e�tes termos - e pedindo juntada, a este, do processo prepara- rem�t:l�ão, a que� mais dér e maiorJanço oferecer,. a;ern da

torto de separaçãl) de corpos, E; R. Mercê. Blumenau, 5 de: avahaçao os segulUtes bens: - "PaRI E·· DO LOTE DE TER·

outubrQ de. 1933. p�p. (Ass:) Francisco de Oliveira e Silva, í R�S numerO noventa e um (91), àa Iínha MaRsaranduba, diS-1 '

s?bre uma.e.�tampiIha fedeI'al de., E�uc�5âo e claude., de 200! tnto de Mass�ran?u ,a, d�sta coma1:ca_! contendo a área de De ol�dem do sr. _Dr. Diretor de Hyg-iene interino, pa-

�e!s e uma<9,ut�a. e�ta�uál de dOIS mIl r�l�; "En; cUJa petiç�o í ses8en�a e dOIS mtl e qumhentos (62,;:'00) metros quadra�lo"l, r.a cou1eClmento dos mteressados, faço publiro que, a par
TOI exarado o scgumte despacho. Recebida hOJe. A. Com.) re-' extremando pela frente com terras de Alberto Bauer, pelos tttn- tIr desta dRta, acha-se aberta na Secl'et8ri2 desta Di {'eto

quer, pagQ <) devido imposto. Blumenau, 10/10;933. (assinado) Idos com terras de Eugenio Kleine. dum lado com terras de ria a inscrição para os exames de habi.Htn,ilo de dentistas.

�. da L�z" .""_,Em:.V.i...rtU.de d.o <;_lue .ch�ma e ci�a �enriet1:e CB:J:O-! Carl_Os Wenk e, doutro lado. com díta� d:, Gustav, Froehlkb, praticos licelJdadüs (2/l. éPo.ca)., de conl'�l'midade com o

hna Mana Hallse.fl 'para vIr a pnmel!'a audlencla deste JUIZO, avaltado por dot� cou.tos e duzentos mll reIs (2:200��OOO); UMA Decreto n' 20.862, de 28 de Dezembro de ]931.

qu.€ He s�guir ao d.ectirso do- praso d� trint� di::s do presel�te i�ASA de morad]�, feIta de madeira. e coberta c�m iejh�s, e, Os can�id<1to,s .ar>resen!aefío, nü ato da inserição, a

>edlfal, aflm de ver-St'-lhe propor a açao ordmani:l. de desqmte amda, DOIS RA�Cr:iOS, !am_bem f�ltos de madeira e CODertos documeHtaçu(, eXIgIda pelu !;trt. 5 do citado Decreto que é

de que trllta a petição já transcrita e assinar-se·lhe os dias .da cO,m telha�, e m�ls bemfeltonas eXIstentes no terreno acima des- a que se segue:
. lei para a contestação, sob p�nade revelia, ficando desde logo cn�o; a.v�llUdo,s Juntos por um conto e trezentc s mil réis . . . a) prova que exerce a. proiIssão h;-l ma:F. de tres anos;

citada para }od?:> os dema�s terlnos e .Mos da. ação; at� fi�aI (l:JOO$O�O)/), ?ens:- I.'\sses que se 2chul'I1 em poder do deposi+ario
_

b I, attestado d� vacinaç:ão contra a varíola e dt;; que

sentença. Clentlflca, outrosul1,. a· suplicada que as audlenclas deste JUIZO, cldadao Jacy Campos,
_

e que foram penhorados a nuo sOI�e ue molestIa contagwsa, nem de defeito fisilZ0 in

deste JUÍlJO teem logar ...
aos Isabados ou no dia anh'rior Ar,tur Gorselz e sua mu_Iher, r:a açao executiva que, por este COIGpatlvel com o exercido da profissfio ;

qi:tando aquele cair em feriado �,i-��tiver impedido, às dez ho� JUIZO! lhes move EugellIo !Cleme. E, para q�e chegue ao co- c) eer'tificado de bom comportamento e iàoneida-

ras, no edificio da Prefeitura Municipal, nesta cidade. E para nhecI�ent� de. todú�, manoou ,passar este edital que, na forma de moral;. '

',., que chegue,ao .conhecimento de todos, mandou pas;:::ar estn edi� da ;el, sera. nf1xado, n� logar ao costume e publíc��o pela !m- d) ..:;e-rti?ão. di: idade ou documento equivalente, pro-
, tal, que sera afIxado no logar do costume e pL'bJicado pela im- pre,lsa, pOl tr�s veze�,. de acordo com o estabe!eLloo no artIgo vando tei' maIS oe 21 anos.

,; prensa. Dp_do e passado nesta. cidade de Elumenau, <tos treze 1:763, do Codrgo JUdlC12.I'IO 00 E.stado. O�do e passado nest.a ",:l\s provas s�rão encerr 'das a 23 do reter'ido mês.

>.'di�s;,dt) mês de ou!u�r� de mI} n?vece�t?s :e tri.nta e� três. Eu, Cidade de Blu��nall, ao� fI;ze dra: do mes de outu�)r,? de m;!
. . St'r�o cobra�os 08 f'molumentcs pr8Y!�t,,�, Dt,g 31inf:a s:

;':.'.;.:.�.'.:
..

'

...'.A...
lf

...
�

...�.,.d...
<?' ... Ç.....i30.

fi,PÔS, es,:r

..

lVao, o dat�[ografel. (ass.l
..
nado.) 4 .Amaàêo

novecentos e.tImta e �reb.....�, Al.fl,edO Campos, escr}yl1o do

CI-/ a, b, � c, do artIgo l' do Decreto n- 252, de 18 de Junhe

� F'e1ipe;:,da Luz, sobre uma estampIlha estadual dO valêr d� dois vel e ComercIo, o.datilografeI. (%smado) Amadeo FeJlpe da LLlz, de 19;)2.
, i!ntl r�N � uma outra federal, do valôr de duzentos réls .. ,Confé-lsobre uma �staml?llha es�aduaI d? ��lôr de Adois mil réis, e U�lL Diretoria de Hygiene, em FIJi'iauo_poHs, 27 de Setem-

.. r� <C.om.,.'�· original. .

.

.. J out�'a federa. de "E�u�açao e sau.de' do ,valor de duzentos reIS" bro de 19(;3.
..

.

.:!'.,,' ;;
.

.

. _

..

..
I Esta conform: o ongll1;1l, do que dou fe. (A) Arthur da Gama L. d' Eça

. (:... O Escrnrao: ALfREDO CAMPOS ... .. _. O Escrivão; ALFREDO CAMEOS. Secretario
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ESRORTIVÂIUMA:JURTA
HOMENAGEM ÂNNIVERSARIOS

LEOPOLDO HOESCHL

NOTICIA
Oontríbuíram mais para o

Mansolêo ao pranteado CeI.
Cunha Si!veíra os seguintes
senhores:

Jacob Sóhmitt
«Del' Urwelosbote» e
Arthur Koehler

Alvín Schrader
Felíppe Uoerck
R. Kleine
Ernst Steinbach
Paulo Hering
Walter Haure
Quantia pub. antes

Total

Amanhã, conforme já noti
ciamos. realiza-se, no stadio
do «Brasil F, C.», á Alameda
Dr. Blumenau, um grande
torneío futebolístico:
A ordem para' os jogos é

a seguinte: ' ..

CLASSE.B.
A's 8,30 da manhã:

Palestra x Itoupava Central
Juiz, EuricO

20$000
.

1
20$00°,10$000

20$000'110$000
�O$OOO
10$000
10$000

475$000
595$000

Fluminense x Brasil

Juiz, Paulo Fríschknecht

Gerar

Edital de Priluaira Praça

irrompendo no circo, poz fi
solta as féras Que em IUI'ia
assassina se lan-çaram pelas
ruas da cidade, investindo con
tra homens, mulheres e cre

anças ...

Mas de súbito ,. appareceu o

«Homem Leão», e eHe qUe
entre réras nascera e se cria
ra, as fez dóceis ao seu mail'
do.

o «Homem Leão» que será
o Iílm que o Cinema Busch
apresentará amanhã em 2 ses
sões aos seus habitués. mos
trará-nos scenas inéditas co

mo por ex: urna luta Iormi
davel entre um leão e um ti
gre e entre um Ieão f; um

touro. '�
Buster Crappe, o famoso

campeão de natação olímpí
co é o protagonista; Frances
Dee, a garota mais linda da
Paramount, é a companheira.

LAORÃO DE ALCOVA:

Das '? horas em diante

Para os seuf.l socios

Promovida pelo
Jazz Band America

EDITAL
Diretoria de Higiene do Estado

EXAME PARA HABILITAÇÃO OE DENTlSTA.S
PRArlGOS liCENCIADOS

�A. E'POCA

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


