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BISSEMANARIO

mom en t o!Pmclamação lançada pelo governo do fteichIINUD�I: fEc�I[ A CAR'
1 o governo do Reich acaba ser concedida á Allemanha e NE DE CADAVERES 1
,'de lançar a seguinte [JI'OCla-11 que constitue a condição mo-
l maçao: ral pratica «sine qua ríon» pa- . O vespertino e<A Rua», de

I �O governo do Reíoh e o Ira que o nosso povo e o seu João Pessoa, publica uma
-,,�-_..� _.�--=-' I! povo allemão estão unidos da; governo possam participar das sens�ciona.l reportagem ,s?br�

FAL
-.A. AO 'uOIARIO n.fTARO"'tH O ·{l·R MIiRnO·g KONDER mesma .,�,)ntl.ide de praÍ�c_arjinst�tuiç.o-es do tratados in.ter-

a ex!stencIa� J\eslsadcaPIt�I�.�� .

UIi J l. f. uuc ". 'u�a politica de paz, GOnCIlla-1 nacronaes, . �l:fa ...e S, Miguel, e um lU!)""'I
. , .

.

.. .

.

.
,. "

, "',.'. «ao e comprehensão e fazem O governo do RelCh e o I � íduo completamente d� -,e·
«pIarlO da T:::-rde», dIa�lO seu largo ):1I estígio .

Dl)S CH'; que poucos ínterv ent?res se
dessa. políttca 8. base de to- povo allemão são, por C011se-/1 nerad? qu� nas s�as crises

eurttybano, publica o

segmn.:.C.Ul.OS �()I.ltlcoS naclO�aes ell.�mbra.ra.m.... de conSOlld.ar �,U das as suaadecisôes e de se· zuínta unanímes naresoluçãu de epilepsia se alimenta de
te, em sua edição de 18 do' pelo. trllh? l'F?onheCldo de. de ,resgat5tr. Todo e.sse 1-

us actos. de d�ixar a Conferencia do carnes putretactas, .que v�ic()rl'en�e.: . ,

. �SlHl mt91.1I���ClU e pela. sua nhetro es;a na;ural.mente f�= O governo do Reích e o Desarmamento e a Sociedade recolher no cemíterío publí-
; ,«NotlCIaID?S .ha �has a esta-te�lt�r'�r J;�I1dlCa, .cerraIgente Zend? fa..ta,:;o gI.ro. da la

povo allemão repellern, por-, das Nações emquanto iôr re- co;.. .
,dIa �:;dtre nos do illustre ca- j dlgmfl�ala o nome de >Janta roura, .�o . cOL.u�er�lo e, �a tanto, a víolencía como meio' ousada ao nosso povo a ver- Oontírmando a. sua repor

tharinense
.

dr. Marcos Kon- J r;�tharlil� na grande assem., mdu�trIa. ?ontnbm.ndo p�r a improprio para resolver as
I
dadeíra igualdade de direito. tagem, «A Rua» estampa uma

.

der, S. S, deu-nos a honra e, bIea. nacJOnal.. . aggr�yá� ainda mBIS ,crIse .tcndoucías existentes na com-i, O governo do Reich e o carta do conhecido' poeta
o prazer de uma vi-sita � não]

. Q_oanto a mun, resolvi de- p�noblsslmü que avassala as
munidade dos Estados euro-: povo alIemão ostão decididos L�onel Coe�o, na qual este

nos furtamos ao .en�eJo de ISl�tlI·. expo�1i;neamente da classes productoras.
\ peus. í a acceítar toda e qualquer aí-

' aíírma te'!' Visto ? d�genera-
u.mas pergu.ntas llld

.. lsp.".r.et�s) �llnha �and�datura, em?�l'8. A Situação Economicá I.... O governo do Rcich e o i flicção, toda e qualquer per- I do. entrar no gel;01te1'lO. L�o.eu: t_?rno �'3: .

sensacional 81- f(;�se o � l.n�ldato ?PPOS!CIO' �Vacional·· povo allemão renovam a sua I seguiçãu, todo e qualquer sot- �el, por curiosidade, seguiu-
tuaçao política do seu Esta inflj��_malS '\ otad(? n3SUlhmJ:ls. '. .

solenne decl�ra?ão de ap] Irímento, de preterencia a as- l�e os passos, tendo P!esen-do,
I .

.

. .

'. i81elçoes: illit;tS .0. :IZ co� pra� Contmuando. ,com a palavra provar, com jubilo, todo e I signar no futuro tratados que �Ia��, atravéz �o portão o
Elemento prestígíoso, tendo ;zer para tacílítar qualquer assim

eemaIlllestpuonossoll.mdivIduo
em apreço arrancar

exercido já a leaderança de 1 ac�ordo em tO�'no da chapa, entrevistado em torno da si- #' da terra um cadaver. para
Congresso Esta.doale s.endo um I umca: Se eu .�lspuzesse de tuação economíca do paíz. »acíar o seu desejo.dos gr<iudes

.

mdustrlaes da: V(�Z prepo,n:t(,I<�n�e 110S co�·. Quanto á situação economi-
8�a terra, mnguem melhor i �ia.... �spaltlda:lOs" qU�bra.rI� ca é sufficierrte constatar que

� I
que ? d.r. M�reos J(o_ndel'! lat.>nç�s por Ulll� ,flent�. unt�o I a ('xpol'tação do BrMil acu- i i
poderla dIzer anP,arana co· i�" tJ5ios os palÍl,dos sem {ils- I

sou em 7 annas 11m decres- � i
mo encaram os catharil1enses: tlllcçao de. �m 80. Essa uni-l cimo de 1.433503 contos. Em li
,a. s�a a�tu(tl hora de reol'-j da�e d�, vl�.as. em tú��o �o 11928 ainda expol'trl.VamOs i ,li

ANNIVERSARIOS
gumsaçoes, . IP�elto CI..!llstItuclOnal t�.�l .... nao 13.970.273 contos e no anno r THEODORO LUEDERS

Um pouco de politica 'Se'°SP{)l·rl·atol�RnCaepadgeanP}oClf1Cd�r us
I, pal:lsado cifrou-se a sahida

1,1,
Passa, hOJ'e, o dia anniver-

.
. '.'

.

•.
• o'A L_'l o 1.OS .e

..
de D.O.ssas lll'oductos em

Att d d t 1 resentlm ntús T o d sario do nosso amigo sr. Theo-. en 1 os gen 1 mente a-. ,- .a_ preJu �- 2.536.765 contos. No primeiro dol'O Lüders, director do Ar�bordamos francamente o as· Clâ.eS a commllllhao catharl- semestre do corrente allUO chivo MunicipaLsumpto e indagamos: �e?se, como tambem permit- obsel'vou se nova queda de

I
Pessôa ·q.u.e teu::. dedicadotll'la a

_escol�a de uma repre-' 166.:'WO:362$000. Dou-lhe asO que nos diz sob'te o:;,mo- sentaçao m.<il.s f�)J·te·· o iI que! sim de prom.piO esse:-; alga._ quasi toda a sua existeneia a
.

mento politico ta· ao menos IeneetIsse tod ; Blumenau, que é uma tradi·'.' . _

... _. os. os rismos otliciat's, pOl;que el1es '1 , ção neste municipio,. de cujaNOVida�:':::�::::' de SI.. �c�s�����aC�::;nJ:s�:u:l:f: I ����t�';;rd;'i;:.mn:��lf�j�n3�: I �;��'::d�. \�e::'��LJ':t��� ��:Catharína não lhe posso for· I1:!açao nao q�ero des!llere- riOC1i» de dOlllingo ultimo
za de um justo rp.nome de

neeer, porque venho do Rio; cer. o. valor da Chapa llbe.rall Detalhando .essas cUms {'per' cultura, inteHigencia e bon-E lá o que se diz sobre a elelÍ� que possue. nomes ca- capiLi:t:>, verificaremos que r
d d

politica cat:harinense já 08 paze., como Candllio �aI�OB J cada brasileiro contI"ibue pa�' a e.
.

lt:nd�:� :daiuíprgva��t��iI::- ���!�sn����er��c?sII;��;: f:l,I� ��P8�'$4gp�I?���#�ºb(���;!, i' .' VON NEÜRATH
I ne;;!�S�� :;��j�,l'\�ço�Y;�1 ."

_.

"d" 1"
- ..

'

"'1'
.

d'" ..do.nar. as doutrmas democta· se�a'rn"pou""o mal'S de' 5$0001 !mUnIClplO sao mestimavel.s.laçao· as e eJçoea rea lza fI..S t··. . 'l'''·t 7
.

J . v, .

.

• • •

I D d' t 'd" dno meu Estado Bm 3 de maio ,w�s, e l?lO nao
..es9uecer por lJlez: Isso equivale ainda I qualquer desarmento eUectl

.

nao podem ser acc81tos por .e lCpU, aos e� u. �s e. sua
it'�'" 'O d I t

o tao decantado dIreIto de ao indice triste 'T)O" cabef'a I vo e acerescentam a O'aran· : nenhum homem de honra por hIstorIa e estatlstlca, os me-u .mo.. parecer o 1'e a OI' . a t ;- d '.
.'

..

� ". L Y I •

' . _' .

b I .' 1" d..'dopina' pela' annniação com-
repres"n aç,a� as ml�orlas de $1.7�.

- ce�to e set.enta e '\ tIa de .que ,estao �iIspostos a i nenhu� povo co.nSClente de llorES �nnos e �ua VI a. e
pIeta, em virtude da tr.anspa- pel? �ual alIás sempre me tres reIS - por dia ou me. d

..

e�trUlr tlte � ultlm� metra�ft';Ua dlgmdade, tr�tados, que, agora, J1áhvelhdo, e em medIo.' d
.

b t ! hatl. nos do valot' de UUla chicm'a! lbadol'a allema e a dIspensar I por suas repercussoes 80 ser· aos ve os ocumentos oreUCla . os so Te:_ca:r das, illfs, i Mas, o argumento maxímo de café I . até o ultimo soldado do exer- I viriam para perpetua; a mi-I archivo publico que encontra

Ptara que la opmlao . o re

�-I a favor da frente uniea resi-'
.

cito allernão se os demais po- seria e a angustia rpsultante j a sua. alegria.OI' preva eça. e neeessarlO d '. Julgo não precisar ac{'res' L.
•

que elIa seJ'a esposada pela ." e"a meu y�r, no �om,ento ...'
-

vos se decidirem a fazer o do estado de coisas c�eadas Abra9.amos o grande aml-

lílaiori'" do Su �rio{' Tríbtinal grave e crItICO q�e a�1 aves- centar mais nada para con-
melS:TIo.

.

pelo tratado de V p.rsaIlles ego, peamdo a Deus que lhe
de Juizo Eiert�ral. Tratan.1 s.a!ll0s, de umf:L slt,uaçao po· demnar as estereis disputas O gover_no do Reich e G! que teriacomo conseq:le�cia dê todas as prosperidades.
dO-.se de . um caso erI"ita-' �ttICa sempre m,sert� e c?n- partidarias no momento ac-

povo allemao unem-se no se- I a derrocada. da commumda-

·men.te id.entico aó dg Espiri. IIusa, de.. u�� crls.e ,fmancel�a i�a�a�r;i:;i�ig:J!Ssed�é��� guro desejo de. e�amillar e r�.11 de dos Estados civili�ados.
to Sa.nto é 'q'nasi certo que i que se aVIslllha·· da fallenCia

"olvell--cl'a e .a, ec'on'om�a na. solver, sem p.aJxao, p.or meIO O governo do RelCh e o fALLECIMENTO, .,

I e de uma «débacle» ocono u '
- d

. -

.-+ d·
.

I
'.

II
_ -

tose a nova perícia reque"ida .. ....
-

c·o '1 soU � li d
e negoclaçoes, �o as as ques. povo a emao nao querem - ,

não" d"'strllir a rimeir.a
L

te ImICa verdadeiramente apa- 1 na .. I'� u� ..
co a?�o .

e

tõe.s pendentes ·e. querem fa- 'I' .:nar parte na corrida arma- Fa:lleceu, ante-ho�tem, ne�-
,'� p. . �'

-

vorante. .

- con�equenclas lmp�eVISlvels. zel.o juntamente com as de- mentista das outras nações Ita CIdade, o sr. HelIodoro Lo·
�em?s C n3:a� elelçops em

II
A ueeasião não é propicia llmpoe-se �go!a. maIS do que mais naç.ões inclusive· todos I e só pedem a segurança ne- rena Kinkian, sC!gro do snr .

...an.a. a arma.
para illustrar o "contusionis- nu��a �o patrIOtIsmo dos bons os nossos a�tjgos adversarios I cessaria para garantir ao

pO'j
Oscar �o�aro, dIrector .d� �e-Qual a attitude que. em

. mo poli�ico reinante. Limi-l�rétsl1elros . subo;'denar?Ill a� afim de dominar a PsYChose; vo allemão, carma ,e. liberda. de tel�fomca neste mUJ1lClpJO.
faee, das novas eleições I tar·me-el, portanto" a esbo- ua� questl�fc,u�a� de campl da guerra e lograr restabt:l- de no trabalho paCIfICO. Seu enterramento teve o

,

.

tomará o P R C '(!
,

çar apenas alguns aspectns na�lO aos a. Oti In eresses o lecer,
.

afinal, relações leaas O governo do Reich e o concurso de grande numero
.

"
'.'''' ..

da s!tuação fiuanceira e eco- palz, CO��I��an�� se tOtdO� e sinceras entre t�dos. povo alle�ão querem. �btt:r de
.
pessôas, �endo, taplbemNão posso falar em nome nomlCa.

<

numa �mao .",ag�a a em or O governo do Rmch e o po- a realizaçao dessas reIvmdl- mUltas as coroas depOSItadasdo meu partido, porque não Para caracteríRar a preca-!
no desse obtJectr�o co�mu� vo aUemão deelaram-se, por cações justificadas da nação sobre o 1'eret1'o do extincto.

f
.

t d' '-. ..
".' - a recons rucçao naCIOnal . .

.

t di t 1 II
- ..

d
.aço par e a sua commIssao rIedade das flllanças nanio.' dentrQ de um reoimen le ai consegum €I, spOS OH, a ,qu�. a_ema, por melO e negocIa-

. !to SI', Bo�aro e exma ia-directora, sou portanto. obli· nae.s,. basta atteu.
tai'illO"

paraI d.e liber.dade e d: ordem güe q.uer. �.omentoy .

a.
gar�ntlrJ çoes e tratados.

.

."
. mI�la, os sentIdos pezames dagado a cingir-me ás inIorma- a diVida Iluctuante. ce�undo trabalho e de paz».' por melO _de pactos _contmen. O govel"1o do_ Rmch dI:r;lge «Cldade).ÇÕt:s colhidas nos arraiaes dados recentes pubJicados taes, d� nao aggressao, a ma-I ao povo allemao a segumte

P?liti'Jos. c�tharinen�es do p�lo Thesouro, importam os nutençao por lar�o temp?, �a I pergunta: .
_RIO. E aSSIm posso mformar compromissos não consoU- J

XA'OREZ BRASILEIRO' paz na Furopa, a contrIbUIr I «Appr(iva o povo allemao
Aque. é ,pensamento dos c�ef�s dauos da União em 387.000 I .

'. para a prosperidade e a t!>'1 a politi�a, do seu governo tal) VIA] NTES
da �.os,s� velh

..

a

aggre.mlaçao c.ontos pape. 1, 6.500 �úntos

1 R b' d
mar

pa.rte na

reco.nstrucçao corno esta �x�osta neste. Bp- CEL. MARCOS KONDERp�rti.:.darIa entrar em. nl3go- ouro, 2 milhões de libras es- Ne�� �mus e ag:ra ece��s geral da civilização. p�llo, e esta dlSp?�tO a asso·
claçoes com os

..

demals par-! terlinas e 225 milhões de � ,

.

o mensarlO. enxa ll-
O governo do !leich e o elal' se a essa polmca, decla- Acha·se nesta cidade, detidos par� se

.

organisar uma d(,llares. Convertidos o ou- ���a�UJO nome eBelma .estas povo allemão estão possuídos �ando soIen�emente que el!e passagem para ltajahy, o Sr..
chapa uruca, a exemplo do

I
1'0 e a moeda e8trangeira em _.... . dessa concepção de honra, e a expressa0 do seu propr�o Marcos Konder, uma das mais

que se fez e.m S
..Paul.o. •. mi� réís-pa�el, .che.garemos a .S�o .�lrecLores dessa

. u�ll q.u.e. consiste em l�fü�màr que. pen�amemo e de sua proprla vigorosas expressões politiea�.
C

.

'

...
' .

l' .. .• beIrar quasl a Cifra espan- publlCaçao ps snrs. FranCISCO a Igualdade de dIreito devf' I vontade?». - H. e cultura.es de S. Catbarinao.,om a me usao do part�do I tosa de 3.milhões e 200 mil �gar.ez e Coelho aa Cos�a que O illustre ex-If'ader �l:oque se aoha]w poder? I contos! Para acudir a essa lmpI'lm�m a
_

esse p�rlOdi00 _ f Congresso estadual conta ..nes"'. '�. indagamos. divida dispõe a União ape·
uma OfIentaçao perfeIta.

. PROF EDUARDO I NOMEAÇOES I t� �unicip��, com vasto poo$-'
Naturalmente. Se os libe- na� 4�o:00o coutos, sa:1do da O numero qpe temos pre·

•

I I
tigIO, conqulstado com agl'an·

raes por ventura não quize. eml!�sao para o movlm�nto I sente traz varl�dos probh=�- Conforme já noticiamos, o O sr. Interventor Federal de dedicação li BllUlÍenau e

rem entrár nesse Recordo paultsta, ,de sorte qu.e alllda mas que (levem mteressal' Vi· professor Eduardo realizou. neste Estado, por acto de 18 8.0 seu povo de qQe fsmpre'
Ileverão os tres partidos op� [re.st�rn a pagar �als de 2 va�.ente os amadores do edu- no

s.abbadO passado, no S

...
alãO. nomeou o sr. engenheiro ci-It.em dad.o SObe

..

ja.s plla:v.as.
posiciónistas constituir essa Inn1h<?_es e 700

. �ll coat�s. c�tl_VO espor�e. «(Xadrez.Bra- Hinkeldey o seu annuncíado vil Udo Deeke para o cargo Cumprimentamos. o' distinc ... ·

frente unic.a afim de não

t
Propoe o sr. mInIstro da Ia· silen:o» l;'ublIca·se no RIO. de espectaculo..

.

. de Director de Obras Publi· to catharinense.

dispers.ar.'em' vot.os em PUl'a. ·.zenda fazer. u.
ma con�ol'�ata JaneIro, a rUa Gonçalves DiaS, Com casa â cunha, desem- cas, exonerando o ao mesmo

,per�a, ,tal qual 86 deu ,no
com os credores. e lIqUIdar 46. penhouio conhecidoprofessor tempo de �hefe da s�cção

pleito"ultimo.
.

lesses COIUJ?rOIDlSSOS com os varios numeros do pl'O- technica da InspectorIa de JOÃO CHAVES NETTO
.

.'

.

50'/. de abatImento, Mas com gramma sob constantes aplau. Estradas de Rodagem e Mi�,
E que resultado pre'lJê . que dinheiro? Ou se faz u· IMloRANTES PARA .SA1ITA 808. nas. Para substitui·lo nesse Bsteve em nossa redacção,.

PartJ a Bhapa op� rma emissão· .ouse recorre 8.0 u·· II OS numeros de magia bran· ultimo cargo, foi, por acto mantendo eomnosco agrada-. '.

pos�cionista? velhD� expedIente das ap(l!.I- GATHA,'R INA
ca e negra, prestidigitação, ainda de hontem, nomeado veI palestra o snr. Jl1ão Cha-

.

ces. Em qualquer caso serao somnambalismo, transmissão o engenheiro sr, Ivo Cau. vai; Nettv, auxiliar Fiscal da
,Julgo que coUomindn aop- sempre medidas de effeitos de pensamento, agradaram duro Piccoh. n.. Inspectoria Regional em

posição na cabaça da Slia illusorios se' não de conse- Acompanhados. por um de- imensamente. Florianopólis, do.Ministerio
chapa o nome do Dr. EdmuÍl� quencias nefastas. Mas, alô· legado austríaco, acabamde' trabalhos de Chiromancia, as-. do Trabalho, Industria e Com-
do Luz Pinto, conseguirá,lla i'a a dividá fiuctuante-da U- chegar á Barra de São Bento, MISS MAUTRET tr.olo'?ia. dac.ti10scoPia, auto!mercio;··· qu.e.se .acna· nesta,peior das hypotheses a e1e1:' nião,. existem os debitas dos;

no município de Campos No. sugestão etc. tem lhe valido cidade no desempenho de sua
ção desse Ulustre catharí- Estados, ascendendo tambem . _., Acha-se hospedada no Ho- mere('ida fama de desyenda-! missão.
nense, conquistando assim

I
a centenas de milhares de VOS, 80 lmlgranteB tyroleses, tel S. C.atharina, a conhecida. r dor,). do passado, presente e 1 Somos gl'atos á amavel y! .•

um .representante, que pelo' contos, «congdados� esses � que se vão ali l(lc�Hz}jr. cientista Miss Mx.utret, cujos I futuro das pessoas, ,sita.
'

.;�I=."'=�A""""""N=N�O=.=X="��,,]�=-��mEH�...,...- Sabbado ;21 ô==: ��� ""de 19=3=3�,.,..5�'"""r�A"",T....H�A!!!!!!R"""""lH""""",A���==.";I"""",,,,�N�O�M�E!!!!!R�O�:....9�=�1�._=
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Correio
..Aer� I

Aeropostalt:.

BLUMENAU LONTRA

I LEITURAS PÁRA A MOCIDADE

I Desde todos os tempos, todos
os grandes Ilsgelíos que muito
contribue para i) entraq uecírnen
to das 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 Ionte pois,d'este flagello
começa pela da mocidade
ás quaes, na primeiravez tem
assim ímportan cia quandoalias
muitíssima, por que são de
origem de muitas Qesgraças,
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. .. As
victímas, geralmente ínexperí-
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ex

plicadas por q uern na verdade
nada sabe de fundo scientltico.
Vulgarmente chamam-se:
OONORRHEAS BLENORRHA-

. OIAS. CORRIMENTOS. etc. Sê
o leitor fôr uma das victímas
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 me

dicamentos que podeis usar,
a NJECÇAO «IDEAL" "Ml
NANCOR!\".

Aos hons paes
E' natural que a vossa felici

dade dependa ce vossos filhos
e deles depende quasí da Bau
de; eesta depende, quasi ex

clusivamente, âe lhe dardes de'
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:

LOMBRIGUEIRÃ MINANCORA
No ha egual, Uma creança

de 11 mezes atacada de desin
retia perdeu 543 vermes de J

qualidades testemunhado por
seis pessoas idoneas em Itnpe
riú Muníclpio 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
dieta nem purgante.
Vende-se em 4 numeros (t, 2
3 e 4), conforme a edade, em

todos os negocios nas Iarrna
das desta cidade e drogari
as e na Fartnacía Minancora.

Larga-me...
Deixa-me gritar!

A maior profissional no Receituario

A mala aerea fecha, na

Agencia do Correio
Para o Sul

ás sextas-feiras

registradas - ás 10 horas
simples - áS,11 horas

_para: P. Alegre, Pelotas.
RIO Grande.Uruguai, Argenti
na Chile, Perú e Bolívia,

Para·o Norie

aos sabbados ';:' o melhor para a

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

protege e fortifica a gar..

ganta. QS bronchios e os

palmêes, Milhares de
cu.ra& assombrosas r

•

Grande stock. de 'todos os artigo!!! farmaceuticos
.

; Medicamentôs llomeopaticos e bioquimicos
� Artígos sanitarios e desinfetantes

; Especialidad�s farmaceutícas

; Artigos de higiene
i PerfumariáS.
Ê Sabonetes

,

T e I e pno n e, N. 201 registradas - ás 10 horas
simples • ás 11 horas

..

para: Santos, S. Paulo. Rio
Vitoria, Caravelas B'1i:,'
Maceió, Recife, Natál, Africa,
Europa e Asla.

Qualquer outra informação,
.

fornecerá c sr, Agente do J
Correio. 1

Confecções ·Een:o.eJ:
Vinho Creosotado

do pharm.-cllIaI.
JOÃO DA Sn.VA

SlLVFlRA
Poderoso Tonlco
e Fortificante
_prepdo_....-
n.ccM"IUk�
�raJ.
RECONSTl'lUINTB
DE1•• OIWEM

NOTA: Se quízer poupar voa
da saúde e vosso dinheiro com

éoença desconhecida o remedio
shabituai-vos no começo dequal
quer doença ao deitar; dar um

bom suador e de manhã ceco

um purgante de Lornbrigueira
MinãTICOra. E o melhor de t i
dos quantos existem, e de elei
to ra, .ido e suave.

Muitas díarhêas infantis são
c iusatas sõ pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

medico •

Cia.· Malburg
Desejando vestir-se bem

E por pouco dinheiro
Deverá usar sõmente

e exportcôores de modeiro5'
e rereaeEí

5ecção fluvial

. Repre5entantes õo mOinHO lH6LEZ

sob medidas previas e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

RA.UL DEEKE

,

MAOHINA DE ESOREVER

. "GONTINENTAL;.'

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

todas as boas farmacias desta
cidade.

Rua 15 de Novembro, 120

OUerece as seguintes NOVIDADES:

J��;;t:�A ,CARlO WAHLE :���sG��::�
Rua 1;) de Novembro, 90 - 'I'elephone, 17 - BLUMENAU

j

de seu
Torrado dos.

melhores cafés

do Brasil

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



<'3
_. Todos os paízes bá.lkan�cos

2
'e:! 'ª � <'3..... se encontram, nesta momen-

ª' .g rt> "ji;l ;.. � :ti ,� �. to, seriamente interess>.idos
� ã :so fl � � :m .§ .... com a questão de. saber com
� çt .s :rI" � ::.g. p:;. O' � quem casa á o reF'Zogú da
75.:90 83 30 100 13 100 100 83 Albania, o unico soberano sol-
95 :'93 98 Joo 90 100 100 100 97 teíro da Europa, - e quando.
40 í.63 80' 31 60 67 100 100 73! As ultimas íntcrmaeões di-
45 ::83 95 '37 77. 63 100 90 87 vuIgadas nos círculos monar-

100 í',97 100 100 100 100 100 100 100 chístas de Vianna dizem
75 '''90 87 53 100 53 100 90 43 que OS albanezes de 'I'írana,

capítàl do pequeno reino,
tambem se' Interessam grau
demente pelo assumpto, por
que desejam ver feliz e con-

d tente o seu soberano;'
� As condições internas, por
;::j sua vez, .são de molde a exí-

,::ci gír que o rei pense nesse as

67 sumpto, da mais alta impor-

38\'
taneía, Tor.na-se nec

...

essarío
23 assegurar a successão do 80-

43 berano, Se o soberano ralle

381
cer ines.p.eradamente,.' o paíz

100 poderá mergulhar em um pe-
60

I
riodo de lutas. intestinas de

43
33
-

�� Coletoria de Rendas Estaduais

E D I T À

.

COUEGIO SANTO ANTONIO
Resultado 3a. prova, .parc.al . (setembro)da

TERCEIRA S�RIE

Edmundo Santos
Edmundo Bohmann
Geraldo Gerdelmann
Herbert Hering

.

Horst Zadrozny
Otto Henning

QUARTA. SERIE

ArthUi' Dietzold
Arthur Rabe
Bruno Morítz
Carlos Moritz

. Felíx Schaefer
Frederico Ellinger
Heinz Freitag
João L. Kersanach
João Mayr
LUÍz Koch
Walter Karsten

CD
<:D

Sn I�
E S
;:.. Q

8: :<
93 100
60. 90
50 70
50 ,75
63 63
93 98
90 90
90 90
93 97
80 .92
W 80

=
t'J
�
d

§
d
:.;;;J
87
53
87
47
55
100
93
100
97
95
72

�
g s
'U) '::;j

� &
67 60
40 40
50 50
100 70
90, 60
100 100
100 100
100 70
100 roo
100 40
90 70

.S
.....
Q.
H

100
17
60
83
52
100
87
67
90
88
73

d

'§
tn
:rI
70
57
57
70
57
100
70
73
80
83
60

,

. -

AUTO -VIAQAO
. BlUMENAU --ITAJAI-- TIJUCAS -- FlORIANOPALlS
EMPREZÀ: HILARIO W'IEDERKEHR

'Tiensporte de passageiros e encomendas por preços excepcio
nees. Asencomendes e cartas são entregues no 'mesmo dia.

Partida (le RluJDen3u

Segundas, Quartas e Sextas-FeiJ'as ás l� bo:r-d.s

Partida de Floritl<nopolis
·Terçalli" Qui.ntas· e Sabados· á!iil S ltora.s

Ponto de partida
"

., �. ,

'HOTEL SA.O'JOSE

Maravilhosa Cura
. Adaptado offlCÍalme!lta no Emuito

ELIXIR "914"

CIDADE DE BLUMENAU
.. ,.,,_ ... ,. __ , __ "" �'

.

"""'"'!"",N, -""
. -!-c"", ,_-__ ,....•.. ""'......","�.. _"".""',,�.�-====_....,.,.,.,..!!!!!:"';;:;;;_=.==_""_::;;.;,=-=..==.

'

-;o;;;_==�===;;;;;;

Director:
AÇHILLES BALSINI

Redactol'es :

DIVERSOS

-.-

-.-

A s s t g n at u ras
Anno ',' . . . 15$000
Semestre. . . . 8$000
Numero avulso. $200
Numero atrazado $400

AS PEROL/\8
--------------�-------,------------

Origem das perolas
historicas

����e." �":I··Seccos e Molhados de primeil:1 'lltk}lid<iue
"

"Louças, artigos de . alumínio <� psra presentes

IJl'eçcs sem compctencía
!_� MF< ��.__� � �__� �EE&am__��m__mE��.u�m=a-�·�.�����_�.�Um!=-��� �-�"�=-M==�.�a_e==�==_�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PEDIENTE
da Pl"efeitura Municipal

de Blomenau
,

_." , .' .
"

: ,

Os :pruadar�§ finos deillCiam.;.se t:umando as Jna:rcas:
-.'

_ff

Indep{�lM!ei'lcia
Bismarck

frequen�eS "

Já venU3 elO todos restaurantes d�sta Cidade

Movilnento da tesouraria do dia 8

16 de outubro do 1933�
RECEITA:

1:095.000
4:375.000

50.000
130.000

5:103.600
210,000
190.000
100.400
t2.000
25.000
42.500
20.400

Iudustría e profissãv
Territorial urbano
Imposto domíetbar
.Vetculos e placas
Imposto de testada
Líeenças diversas
Emolumentos
Gado abatido
Remoção de lixo
Multas por infração .

Multas por mora de pagamentos
Cobrança. da dívida ativa

..... , !I;:l:ii"t_ l'«J'O - _

REPRESENTANTES PARt\ BLUMENAU} SHUSQUEJ lTi\JAHY E RIO DO SUL

alter Sclllnidt S.·Â.
ELU:bv1:��'::r .��tr

.' -�

,.,.....",.....��,.�,�.Q:..9�l'
"

��� I'

. ..... ·Edital. de Prhneip2 Praça r@1E.!.Ç�RIA OE. �����J!!�Y!�.._�5;, iª�.�,�ENAU
.• o doutor rlJnl1dêo li'elipe ::1:. Luz, 'Juiz de I írelto da ce I Imposto de Vjaçih�

"

Terrestre
,rnarcade Bl'lfl�e�natl� J1���d,o de �anta Ci\t�:,rin�; ':;'1 forn:�. da �i et:; I . '. .

_.�, .�'-�...�-,,-.'--,�,-�._"-�-

".', .' �AZ $�_1€.! aos q .... o presente ed,t",J, 0:". o r-:r�<:o d de.,} De ordem do 'sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta
· dIas: �irem:l mterf.\ssartp. o.ssa.,. ou d.e.!l�.i. not:crc,',_a l1Vttlctn,\. oau.�l'eidade, to rnO publico, para o conhecímento de todos os· no dia VI rte e qua o (24) 1 . t . de outubr a" I Admlnistraçâo e fiscaHsação:
.... cp

,": ;
,

n
.. ,,:;1

.. r-J .. ,:,�.".��n,��.� :�;S .

1 (>
•

,
; '<

í

iuteressauoa, que durante o c�rrpnte mes. de 'outubro, se material de expediente:onae horas, ,"'ü �dhlCIO da '.' f.Jé:l. ••la; h1�n.c,p<olJ onde "�l,ncclo I arrecada, em todos Ot:;. dias 'uteís nesta Co etoría f' em to-
.nnrn

...
as

.. n.Udlt.'n.cm�; dest; .juízo, .(.1 . pr:rfeifo .d�s. sudttorios, ,o.U.I das as .I\,gt'l}eiti.s .Flsea.is de Rendas Estaduais do Municipio, pago a Emilo Jacobs
.

quem s�as vezes nzer,..rar"a /-l. p�,JlIc.o pn�ga? de velld� e sr., o impüsti de Viação Terrestre e relativo ao segundo se- registro de cartas.
.

:?�1�:3!_a{j� a �U:!l\!T�ll� der. e_ ;;:�:or ranço r)orere.::!, ::üem d�lmestr�do corrent,e ,,:xer0icio, .

....

" publicações e telegramas·:

il,� ,�;raç:�o os ::.eb:H�::S oens: P�1.RT�, D,� .L,or� Df. T��:,.I OS s�s. c0.ot�lbUl!ltes que deIxarem, de satIsf.itse1.' o pa- pago á Cidade de Blumenau

�:�:_. n:rn�r� ..�"o\e.lla e
I ��1, (91�, da_1:,,,h� ,M<ls�ala?d�lb:, d

de gamento elo J·e�len.do rmpcsto dentl't) 'do praso acima deter- Divida passiva:
lrt��, de 1\.�s�',I!an9t a, d�_�!-l. *�om�:.�,� (eo.ltendO .t! La

1 c: mínado; poderão Iazel-o nos mesesjle novembro e desem- juros pago fi. Va. Mariano Becker
· se':'kent� e dom ,mt. e. {}U1n,,:n.os (O�,:JOJ). m�ros ql1ad�a( �1� bro acrescídos "com as multas de 10 'e 20"1. respetívamente. Instrução publica:
extremando �el� fren:����m" �er�a! de AIce: lo rsauer, pelos fu

e EXC:(�did(JS estes prasos,
.

será in!ciada a cobrança executí- pago x. Antônio Werner, de alu_guel
005> com.terr;"sde ,EU""E!IIO 'Klein .... ?um lado com t�rras ,d va, de acordo com as Ieís em VIgor. Higiene e asslsteneia pnblica :

Call_qsW€,nk e,doutro lado com. dlta� d�. Gustav Froehlich, Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau 2 de auxilio ao hospital municipal:
.a:va!lado por dm� COll.tos e duzentos mil reis (2:200$000); UMA outubro de i933.

. 'idem a Carlos .Iensen Primo, de sua
CA:::,A de moradía, Íelta de tnadeíra e coberta 'com tefhss. '3, ELPIDIO LIMA. Escrivão. nota·

ainda, DOIS RANtliQS, tambem feitos
.

de madeira e cobertos idem 'a Walter Dorner, idem .

· com. t€�
..
là

.. a.'S,'6 mais be.rh.. r.eitodas existentes no te.rreno acima. des- t. TJ '

.

idem a Frederico Schreíber. idem
., ,.

. Imposto soore Hipotécas .

'C
.

.

d· erito, avaw'tdos juntos por um conto e trezentc s mil réis . . .
.. ...__ _ _._ _ idem a Teleí'onica atarlDense,' €' a-

· (1:300$000»>, beQs i'sses que se 2cham em poder do deposEario luguel de apal'elho
deste �uizo, cidadão Jacy CalOj:>os, e que foram penhorados a. 'DI" ordem do sr. ·Colêtol' de. 'Rendas Estaduáis nesta idem a Poerner Irmãos, de sua nota

· .Artt�r 90rseJie sua 'mulher, na ação executiva que, p0f este ?id&fle, torno publico, para o conhecimento de todos os id�rr:. fi Oottlieb Ellinger, de medictos.
'. Juizo, Hies move El"ügeflÍoi Kleille. E, para que chegue ao co· 1Uh"r(:,S!:;Hdl�s, que, dmante o cOl'rentt' 'mes de !3utubro, em soccorros oublicos:
dlecimeúio de jado�,' m.:nd lU passar este' editnl que, na forma I tO(1tIS (JS rilas utels, se arrecada nesta Coletoria, o linpos· idem a R F. S.� C., de passes
,da lei, será alheado no lugar do costume e publicado _pela im- to Róbre Hipot�c�s e relativo 'ao segundo ·semestre do Agricultura e 'pecuaria :

prensa, ,por tr.esvez��" de acordo com o estabeleddo no artigo co1":'e,::;te_ exm·ClCl�. . ..' ..., '. .. .' idem a Antonio Pedro Schmitt, de duas
..
1.763, do Cudlgo JUOlCI;ll'lO úoEstado. Oado e. passado nesía

.

t)s S�·S. CO?tl:lbm�\tl>s.�que delxH,rem tl,e satlsf�seI' o pa- i
. rezes ,para o "fabrico de

'cidade de, :Blumê'llaÜ, aps ,treze dias do mês de outubro de mi! g�rnento do re!erl�o wrposto, dentro do praso aCUna deter-! vacinas 240.000
)lOV�centos e .trinta. e �rêh. E�, A,lfl'.edo.Campus; escrí�fLo do Ci· (mmado, po.dm-ao 1a881·0 nos n�eses de .'Dcvembro .e desem.; idem a Frederico Kuehnrich, d� au ..

vei e Comerc10'O ;çiatl1ografel. (!)ssma�o) k.may.éo f.l'lf�� da luz, .l?,ro a�I'escldos com as multas::I� 1,0, fi 20 'J. respetlv�ment�'1 xilio para aquisição de dois
·

sobré uma esialT!pllha es�dual· d;> válorde. d01S mIl reIs. e U�à i Excei.:hdos fstes prasas, .sera llH,matla ü. .�obrança executI-; reprodutores caprinos im-
,ou��·a. federai de "E�u�a�ao e Saude" �o _valôr de duzentQs reIS" va� de :JCOl'�O com. as le�s e� VlgO!� .' ".. i pOI'tados 200.000
Esta conform::! o ongInal, do que dou fe�. .

.

COletorIa de Rendas EstaduaIS de Blumenau, 2 de

I. Ob.· br' S".'. O Eserivão: .Ç\L;FREDO CAMEOS. outubro de 1933.
�'o'Iha d':��r�a W!up'ava baixoELPIDIO 'LIMA, Escrivão 1. ,...

pago a 'Eduardo Ges�e, Velha
idem a Augusto Behhng, de aluguel

de pedreira 240.000

pa�o a José Olinger, de concerto' de
ferramentas ·236.800

idem li Vitor Probst, de materiais "6'83.800
idem ti'Hermann A. Mueller, de' eon·

certos de feChaduras .22,500
I idem a Emilio Wruck, de saldo zela.

ção estrada Fidelis 386Aoo
id�m a Ftevmund Lucas, de' concerto

mlol'maçôes utejs-Indicador' profissional Resenha I de ferramentas 107.400
historica das principaes firmas do :Estado-Relação

I
idem a Oscar "Ruediger filho, de' um

completad de todas as firmas commel'elaes do . Esta- • pneumatico
do-Fíc-hario cómmercial com todas as informações idem a E. F. S. C., de frete

.

sobre as mesmas' firm·as, idem a'Henrique KieseI, de vassour�s
t...._......:_...;...._....... ....;.o......._ ....__......--: idem a Ríca�·do Dettmer, de "vulcam-

,Em :FamíUa ll'lesolução n 89lRequer.imentoslidem a Er�r;eSCh�ei�er. 'de.tijolO�
. r

1\ .

•.
.

d··
.'.

.' L d
.

. Deposito de dIversas Ol'lgens.
A .

grandeza da nossa Pa�la '. _

F>
. • e�paC.lIÜ . OS. para' G hospital municipal:

depende da culturamoral

m-I
O c!-dadao J�""o� A. SchmIt�, .

.

•...
.

.idem a Emilio Rossmark, de concer·

te. le.tu.a.I d� s�.us filh.O.S.A gr.311 .p::,e,f.mto.. �rovlsorlo. do Mum- 'JIi. 22f.... :- E.u,gen S.ee�bach .' to d.e camas. etc. do hos-
·

.

Ein possuírem dois jardins deza e lelimdale de cada um (11)1o. de ��um,en�u.:. no uso - Em VIsta da.lllforma�a? do
. itnI 169.000

ligados. entre
.

si; o do. Amor deles d.e.pe.
nde d.a... b. O.Aa.. o.

U li.á.. (Ia.
s s

..
uas

U.lS..
ti·lbm. <to.é.S... . 'sn.r... E.ngenpelro. MUnICIpal'1

p
�------:-:;4'-':4n:7;r8'-.o:-:g=odeRt-ro de casa; ° das Flores escola paterna que viram com '

.

I' .
concêdo a lIcença requerida, 23:820.691·

no quintaL O primeiro sym� o:,; olhos e beberam com ti in
reso ve,. I pagas as devidas taxas. 'balanço de contás

�$i· bolis'a a Feliciduge; o s.egun- teJigencia. A boa escola é: mo I.' 'Exonerar o cidadão Jaime 1 N:, 223, Ed�ar Bern!?-ardt Rs.
·
do completá-a dentl'o do con� irltH�.a.d.

e, insn.,'uç. ã�,., j

..

U�tiÇa.) I J;r.rUd... a ..Ram.os, dO
..
,�ar

..

go
. {i�'I-

i',ill v�sta da.mtorm.l:l�a? do Tesouraria municipal de Blumenau, em 16 de
· tol'tomaterialmoralidade. ido� byO'lene e e.co.nom18 8eJ. fi e-o � Secreta.l'IO G.'era! do M.um.Cl- snr. Engenheiro MunICIpal, o t· b iO de 1933 .

.>.latria pelos IDhos, esposo e c�nomieü compre só o' indis! pio de Blumenau, concêdo a Uo.enca requerida,
. li ti· I

.

a saude.
pensav.el.na.· vida, mas .urti

..
g.ol'. pr.efe.·1turaMunicIP.ald.e...Blu.� .. lpag.a.s as. de-:ldas taxa.s.. '.! JacOb A. Schmitt

l"alt"":d'"
..

l·'<e
...·.··.ta•. '.'.tu·.·.··d'"'-e' t ·u·"'''''. de valor real. Pois bem; as- mena.u, em 16 de Outubro de N. 224 - �alter .Schoen· I \' P

. ,

.......... '-' "'Q
, .

v.., U>C

sim os. dentes. e O COl'- 1933. '. le_lder - Em vIsta ,da .IDrorm�- :>re.:eito rOVlSOfro
forma eJIl S0111lQie mal'tyrio

po, l1. cabeça e c?lbeto' ttun- Jaéob Ale.xandre Sell1n'ilt II ç�o IdO snr'dEngli�nhelro .Mum-
T d I' 10' e dema's documentos referentes aoGomo pois, g�rit;ntir: â. pOB� bem precisam b.ygjene e as-

..
Clpa ,conce () a cençareque- o os os IV' S

_ '. '

i-le de tão precioso LUl\illM. seio constaute. , rida, pagas as devidas taxas; balancete supra esta�. na Pre�eltura Municipal, á dispo-
de. tã.o grànde BEM? ilido di. pa.l.•.

a

..... iS.SO.. us.e
a

.. «Pêtl'!!li.!J. a. _ IN. 22� - Comunidade Esco- alção d� quem os queU'a exammar.

reito em bus�a; tJe.",«Mfuervi· YlillaiH;(r�ay}, que, é uJ?: �tinico Resoluçao no. 90 h11' R,lbeil>ão Fidelis - .Em{ �__..__ _...... -----

na>} que é illIl preciÔso' éspe� DaI;>j!'1r; Ideal l}]WI'o})lcHla, �'S ./
se t1:a�ando de um ieS�lvall' ,eilicojeito pelo aut<iI'dàata- tel'Thzante do couro cabeluuo O Cidadão Jacob Alexan.lb�neflClent�. concedo a lsen· ....

·

••=====.I.ICarbonato
de Magnesia

madaMinancora que :durá:n.te' evitá a queda dor cabelos; dl'e Schmitt, Prefeito Provi�
I
çao req�erlda.. .

I

'L'A C H' O'C O N Stearato' de Zinco .

·

dez
..

annos tem CU:�dV. m�t1-: d���Ne comple�a,?et�te � ca�. sodo do .\iunicípiode B1�m�� . N�26 - Joaqlllill dos A_n-
- .

. .. 'Talco Italiano e Nacional

.H.l.'
e

.

.L

.••.

8

..
8

..

S

..
e.n11.01.'::8. eV1t�..

d9. '.l.a.s., p_.a
..•...

' goI'du.1'€1 e..
C

..O!TIIÜh.
ao u

..

o pr::;" nau, no uso das

sua.
s

atrlbUl-IJ.o,s. .AO snr: lnten.d.�nt
..

e DlS-

A.'" LAXO -CHOCOLATE l'vaselinas'

.. Yezes)opeI'açoes e SOifI'lme.r. f1craneo.Algumas semanas de ções.
.

. .

trItal d�Indalal par mio!mar. . O.'NOKE:N: Pi'esér-yatiVos •tos v�lhos do utel'O e ovaI:�, uso tor�am ú cab�lo forte, on- . RESOLVE:
.

. �'. 227 - Bauer & Cla: -
.

C . Essenmas para BebIdas, Pel'-
P(JESllIlldo attestados; magmfi- dea�o�vlgOl'OSODI'llbante e pre '.

.1
Em V1sta do alegadO, deferIdo.

.

fumes, Fumos, Extratos, etc,
poso Um �egocian�e ,do llltQ to évitanqQ as caspas e o em· Exouerar o cidadão Dr. Iv6 ",N. 201 - L�o'poldo L1�sen- fi Chupetas
;;uommerclO de .Tomvi!le, .

eg- branll�eClment()
.

prematuro) Armenio CaudUI'o Piccoli. do o",rg_ - Em Vlslta. da lllfor� Capsulas Viscosas
'g'llJaudOQU8,SÍ a paclenma. e sem tíllt�ra. Ca<!a !rasco tem cargo de Engenheiro Mnnici- maçao do snr. F�scal 1ança-

. O Corantes
: ����ra,nQa. curou"'se de bemol' tod�s as l.nstr�çoes para fazer· aI. dor, INDEF�RrDO:. .

,. Veúde..:se em iodaf: Essencias 'Artificiaes
i,r·rh;(J�a.as .coIU·6 frascos! 'l'odos o ,cabelolustrosQ Sl'lOCO ou h_U I Pp.. "'t M'" l'd BI _ ,.

Por ter SIdo pUbhcado com ,C
farmat.;as e Orouarias etc - etc

;:i::��.In�()mnrOdl}s causados de !1lldo, Vend_e..s�, na .Phar . .Ml� I ..
'

. feleI ura unImpa e. U
ilUoorreção.: .

. .' 'O'
.

1:'
.. OASSIO DA FONSECA

.... \.......•.'.:.•.
r

..
, ..
egr.....•.......��.·· i.l'.l'egula.. res,. hemor-I

naneora.··.�.o.. m.V:ll�..•..;:. em. to..
das: n;ena

..

:
u, .em

16 de.
OutUOl o de

,. N
.. : 97.

- N

..
orbe.�.to Anto�lO

••. rhag:ras) curam-se se são cu· ph8rro., '1fogarlaS·· pí:::ri'QnuI.IID33. KoerlCh - Em VIsta das lll-
.

N � I Rua; 15 de Nove.mb.·1'0, 26
'.' �j;;1.1,piR·�Om R MineT'\ina. rias de&tt cí(iade. ...

... I Jacob Alexand'l'e Schrnitt Hormações. lndeferiGo. . I
."@ l Telephone;_;38, ,,,.-, ",

-,

"--. - . -

, ,.'
-

.

, ,

. Empregado com real yan·

tagt::m nos seguintés éasGs;

RheulIiltisllIf em gmi, Ra&llitisllI9, Manchu
.' ·11 �elle, Espinhas. Ulceras, . Gllnorrbé.lS,

Dlrthrlis, Fistl!!as, Sirllu.

{ANTI
_ SYPHILfrlCO

.' POoÉRoso :

.

ANTi- RHEliMATICO
".. ANTI- ESCRO,PHULOSO

DO SANGUE

está
".

a felicidade
.

das senhoras

11:265Aoo

87.900
11:353:300
16:945.391
.28:298.691

Saldo anterior
Rs:

D·es,p e%a:

102.000
3.300

200.o0v :305.300

60.000

38�700
42,000
52:800

15.300
40:000
38Boo

8.100 '235300

44,0.000

·609.000
22,000

f\ E:mpreza {�atharinense de
Publicidade e Propa,gallda

.

editará t) «Anril.:wrio CommerciaJ do Estado
de Santa (. atharina.»

,

300.000
2.600

.144.000

42.000
'381.500 3:178.{}OO

'Alfredo Kaestne1'
.

Tesoureiro Municipal

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



�s���
.. · Assi11l;follouseu" 'onicoUnderberg:

., . .,.
.,

",

fítialm�nte; meus senhores, Underbera rem cltento e sete
•. .... .. Q

cnnos de fama mundial e é o mesmo producto de sem
. pre, o'opeôtivo de optimo sabor e delicioso aroma, feito
.por : um longo processo com finas piaotas aromaticas e

rnedtcínces, de propriedades tcnicos e reconstituintes.
Nado o igualo para dar apetite e para prevenir e curar

indisposições de esromogo e digestões difficeis.
Underberg não deve faltar em nenhuma casa.

Não acceite imitações que só imitam o rotulo.

Uni eelice por dia - dá ssude e alegria

EDITal
.. .

Diretoria da Higiene do Estado
EXAME PARA HABILlTACÃO DE DENTISTAS

PRATIGOS UGEr�mADnS

Edital Pequenos�nllunciosf
Annuncios nesta secção: 4 pubficações. aos sebbadca, até 3

cms, 3$000. de mais de 3 a 6 cevtimetros 5$000

I T �A L

IMPOSTO "DE �; TESTADA E
.�.

TER'fÚTORÍALURBANO
De ordem do Snr. Prefeito

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

'I'esouraría desta Prefeitura e

nas Intendencíes Disu-itaes, os
impostos de testada e terríto
rial urbano do corrente exer

cicio.

Findo o mes de Outubro
serão os ímpostos citados,

'I ����:!�:���:���}:;1s;�� �r D�.:�ÀV··OO··G·:AiDioB·Éiio<>·�rit �f.�··-::::::D:::r··.::"":"M·;;a···�X"·"�A·;;�m-::"a·�;;r-:-a·-::'-;;'�"·"·.'l:cobrança judicial. . tuJ

I Tesouraria da .' Prefeitura �.. Travessa 4 de Fevereiro, n.24 ;.= :.: ADVOGADO �.'Municipal de Blumenau, em � �t de Out':l��e�� ��!�tne1'·
"IL::�., ".,.� lt , ..:"�.�,:.�.�..:.=.., Jl

Tesoureiro �------�- ----

1
�1Ir

---EM-C-AS-a
....

n-B......-M-OR-r-E-! ·0.�
..

;�7·;:·"11Ir-;:-=:-i
Caixões de defuntox sempre I, A O V O (I A D O

'II
Dentista I

em stock de todos os tama- Ij RUA 15 DE: NQ.VE:MBRO i I Rua 1} õe Nooembro.

.. ..1nhos a preços modícos. {� B L U M E NAU � $ Telefone nr. 20J I
Serviço de primeira ordem ������ ����_41+IUIIl.+t4ll1_W

A tratar com A. Lubow. R.ua
São Paulo, ao lado de Rícar-

I
do Labes, ou na Marcenaria
Strobel Irmãos:

.,.."..,."w��<;::��.o:;;r.���J�r.on�_".....,.__.._._=_�"...._m_Q"'_.. i_n==_.. .._. ��
•

.

r;;;:
..

�;;.;
....

�:::r r;;;:··�;�d�
...

H:
..

·p�;�··il
g A D V O G A D O �l ��. Clinica geral e �l
f� RUA 15 DE NOVEMBRO. 37 l. r� E�pecialista para moles-

.. ��.f� 2. ANDAR f� ; tias de�arganta, nariz, EJ
h �: �: ouvídos e olhos ;? .

O Doutor Amadêo Felipe da Luz, Juiz de. Direito ia Comsr-
��........����

f� Blumenau - Rua Piauhy �i
ca de Blurneuau, Estado de Sauta Catarina, na Iórrna da lei etc' *��flH�ll:I>�*Hf��_�_��» d.:..:.:.:..:;::;;".!;..'.:' •.:,;:-..::.:.;.:.;;.� ..

*
..

.:.:.::.� ..

Faz saber aos que o presente edital virem, Interessar possa,
�

lou
dele noticia tiverem quo, por parte de Henrique Heri.ig, ar- � Dr. Alfred rloess i,...,..."...-.-.--.�

� � Méâico do Hospital Sta. Jzabel .,. .: :••tista J'eSid.ente nesta cid:t.·.d6t .1.)Or
seu procurador, foi did.gida a � iii f ieste Juizo a petição do seguinte teôr ; "Exmo. Snr. Dr. Juiz de !. O P E RA ç Õ E S S � Mario Tavares da Cunha ;.'

2ft. E1POOA Direito da Cornarcn de Blurneuau. Pelo procurador que esta � ! f' M II
. t

subscreve, diz Henrique Hering, artista residente nesta cidade, �
Clínica. Geral. � � e o .. �l

De ordem do sr. Dr. Diretor de HyrTiene interino, pa- quo te-ido dado cumpriuiento aos artigos 911 a 914 do Codigo ,..,.,."& ............""'.......,_'" ""'.......
9 ��

�

J d"
.

d E d f
".,. """".........,.;...� "'.I..."...._�

t::::' Ta'belt'a-o do 2. Oficio f'::':ra con'lecimento dos interessados, laço publico que, a par- U íC�[lIlO 'o sta 0, con arme prova o alvará junto, quer pro-
tir desta data, acha-se aberta na Secretaria desta Direto- mover contra sua mulher Henriette Carolina Maria Hansen que, ������t+l'e'�fl1*�_ BLUMENAU
ria a inscrição para. os exames de habilitação de dentistas conforme se evidenciou do processo de separação de corpos, se ! .Dr, Oil'vel·r·.a.. e Silva .,' t·.;:. :::'.1'praticos licenciados (2a.<época), de conformidade com o acha em legar não sabido, uma ação ordinaria de desquite, Iun- :t:õ

Santa Catarina

Decreto rr 20.862, de 28 de Dezembrode 1931. dada nos Nos. I e IV do artigo 317, do Código Civil. Péde, '"

.. Os candidatos apresentarão, no. ato da inscrição, a por
_

isso, .com o devido. respeito, se digne V. Excia, mandar � AdDogado ! ��:.:.:;:-..:.::�� ,

documentação exigida pelo, art. 5 do citado Decreto que é IPubll_r:8r edital ?e cita<:�o com o praso de trinta dias, á. n:esfo11a. '
.....

t Alameda Rio Branco,3b !. ��.... ·���__M"'�Mt.....
·

a que se segue: . I
Henriette Carolina filiaria Hansen para comparecer a pnmeira I Blw71enau' �

. 9

-. a) prova que exercea profissão ha mais de tres anos; audieucia. desse Juizo. apôs I) decurso desse praso e ver-se-lhe � J.. l
.

. b) attestado de vaclnação contra. fi varíola e de que prop�r dita <:t;.,tO ordmaria, cujos artigos s=rão, entãoj oferecidos �1tI{>$���'J'���' i J. FERREIRA DA SILVA!
nãosorre de molcstia contagiosa, nem de defeito nsieõ in- e asslllar-sdne os di-as da lei para deJ:esa, sob pena de revelia �

. . . ..

@

cOnipat.ivel com o exercicio da profissão; e. lanç�lmento e. prOSSt.guir
a causa de acôrdo com o disposto I����� .... A.drJiJgado 'i

c) certificado de bom comportamento e iãoneida- no :lrtlgo 565 do ('.-od. Jud. fk�mdo �ambem citada par.'t os demais f: D R RA B E :J! Tu,;;essa 4 de Fevere.iro, ? !
de moral' termos do processo, até fieal sentença e sua execução. Dá·seh' :� � lii

d) ú�rtidão de idade ou· documento equivalente, pro� a esta, para os fins d� pa�amentn da taxa, o valor de 500$000. U � E O I C O
. H $_;a+HkHl�!looI+U<lll>�e+H+O��$

vando. ter mais de 21 anos.
.

Nestes termos - e pedmdo Juntaúa, a este, do processo preoara· �: Doenças mternas, �()IesÍlas :} _

.

As provas serão praticas e oraes e terão inioio a 25 todo, de sepamçã'1 de corpos, E. R.. Mercê. Bl?m_enau, 5. de

t;
de CI'�:�;:s�' ed��S:f:� ve-

�lde Outubro pl'oximo
.. .

outuaro de .1933.. p.p. ('l.8S:) FranCISco de Ollvelra e SlIva,: CONSULTOR O. :
.

AS. �nscri.ç.ões serão. encerr das

...

a 2

..

3
.. d.O l'efeJ.'id� mê.

s. s?;bre um.
a

.estam...
pIlha. federa! de. E�uc<�5ão "e claude! de .2�O � Rua Bom Retiro n!. S; das 9 �

Serao cobrados os emolumentos prevlstOfo. nas almeas: re�s e �lUa outm e�!aduai de dOIS m!l r�ls. En: cUIa petlç,iO fi ás 12 e das 3 ás 6 :
a; b' e c· do artigo l' do DecFeto n' 252 de 18 de Junho fOi exalado o scgumte despacho. Receb1da hOJe. A. Com.) re- f: :

de 1932.' 'quer, pago o devido imposto. Blumenau, 10!iO/933. (�ssinado) �����

Direto.ria de HyO'iene, ém FlorianopoIis, 27 de S�tem- I ,,:. da Luz" - Em virtude do que chama (l dta Henriefte Cam-

bro de 19�3.
. .0.

lIma Maria r!allsen
. para. vir á primei:a �udiencia deste juizo, PECA AO SEU FORNECEDOR

(A) Ai'thur da Gama L. d'Eça que se segUIr ao decurso do praso de tnn ta diaS do presente _

Secretario edital, afim de ver-s, -Jhe propor a ação ordinaria de desquite
de que tn�t3 a petição já transcrita e assinar-se'lhe os dias da
lei pa(a a contestação, sob pena de revelia, ficando desde logo

!I*__.

IIII!
.. 1!il!, IIlI.....__,21.111.-.:lliiiWl!lIIililIIrii!2.__I!IIl.iII'i

..

----we·_1II!I_i!liiIII� ..
citada para todos os demais termos e átos da ação, ate fínaI

. 1 sentença. Cientifica, outrosim, á. suplicada que as audiendas

.MATERIAl PARA INSTAlLACÕES ElEGTRIGAS j deste Juízo Ieem lagar aos ítsabados ou no dia ankrior,
! quando aquele ta,ir em f€riado ou estiver impedido, às dez ho-

GRANDE SORTIMENTO EM LAMPADAS E LUSTRES ! ras, no .edificio da Prefeitura Municipal, nesta cidade. E para

1 que cheg.ue
..

a.o. co.nhec. imento d.e todos, mando.u pas�ar estf\ edi-

TODAS PEÇAS PARA GONSTRUCCÃO DE 1 tal, que serà a.fixado no logar do costume e plTblicado pela im-

APPARELHOCl p.AR·.A
..

·. RADJO j p;ensa. D�do e'passado nesta. cidade de Blurn�nau, aos� treze

1) ;
dIas do mes de ou tubro de mIl novecentos e trmta e'l tre�. Eu,

I Alfredo Carr.pos, es,;rivão, o datilografei. (assinado)· Arnadêo
i Felipe da Lui, sobre uma estampilha estadual do valôr de' do;s
mil réis e uml,l. outra federal, do valôr de duzentos réis. Conlé-,
,re com o original.

.

..
..

O Escrivão': ALfREDO CAMPOS
\

J·�.���...
OO o.�

..

o

..

·oo.��
.carlos Hoepc�e S. A. r:r . �

-���-�����:�� it .•.. ·S··U····L··· BDAON�OR·'A·'S·I··t C
!l"C·O.'i'i'·;;...··.·.•·.·.&....

· ..........

N
..

e
.. ·.·...·iOtz·e'f·!j·'

..

CAPITAL 4.000:00$000 '.� �

II Rua qUim:e,.28 - Phone 28 ..• .. l f Séde: RIO DE JANEIRO , I
��

.

.'.. �� Do
Succursal em Bl!lmenau .;_ Caixa Postal N. 5

t·
I

f· fabrica de Gelo -s o Paga juros, em conta-corrente, até 7010 O

f�. .�!' o ao anno o

Depositaria!': da:
: : I

•.. •

:

Cerveja ria Calha rinensê· e
:

IDo RecebI> am .Deposito. Populares, desde a tR UM
..

ião
...·.Me

..·.r.·..car.ti.I ....
g....�.
a.•.

·.·

.....•.•.S.·•.
lt

..

·ei
..

r� S
..
·. A� �l. .�...

quantia de 20$OO�u�;s 1dO�OOO$OOO, pagando .�·.I
R .....

Agentes Geraes da:
(�1omho de trlg�t.. � D�· 6 0/0 4;

r

l� Sul Ameríca ,);err. 1ylarit. e Accitl. •... �� '. o capitalizados semestralmente o.

{t
.. Sul A.merica ,\Ti�a.

... ..

'

....
"

••.
.

.... ·�i.'... ·.' .� .

Faz todas operaçõe.s .Bancarias. .
...

o.
I; Comp:mhIaNaclOrtal de Seguros·�. f' .�.o·· �o· ·�··o�

..

'

·�·o·,···d·. .....
.. ..... .. .' .• o o.. o o.. o·, o. . o .0 o. • o, o.. o I

���-�::.:;.��.��.�:;.::..:;.:;::�;:.:..::.:.:�.:;. _ 2�; W.R'. _ �_� _

.

� ,'- -.':..r.;� t.' -'

�*�***********�******�*�
4< .... �

:!} Dr. Abelardo Sclulei- X;.
.., .)lo
« der da Fonsecn )lo
4\.

...

�

� ADVOGADO �

4<
'"

� Rua 15 de Novembro, 26 5:
.� (Fundos da "Casa S. Paulo") \t
.4\. )to
l��.�.� .

L E V Y F;:�;���; Dr. J. BERGER f;
[i ti f= �linica geral, Espec.: doenças r

erm.en O : ln.ternas, do metabolismo, Se·

=j: nhoras e creanças. Venêreas :

p e pelle. . :

O Dlelhor l)ara doces í� RUA S. PAULO. N. 79 - BLUMENAU �
t ':j••'-!-••�:: •• :;:.:::.•••• :;.•_���!�

NÃO PALHA NUNCA

��'l"���:1IIClinica-Dentaria !�
II CIRURGL�O-DENTISTA li.
�IZIMMERMANN;%..,.\ BLUUENAU II

Rua 15 de Novembro \�
ernfrente do Hótel Boa Vista !�

!,�"""*",,iil\ií.;DT$��kT�\i

..

TIMBRES

rei·evra chaque ..

sérieux col
lectionn�ur de timbres-poste
comme l'éclame; das "tim
bres provinciaux» de la «Suis
se» trés rare et beau

en valeur d� 3, 5 et de 10 irancs
J'envoie aussi. des envoiss á
choix; affranchissement pré
cieux "têtel>êche». .

EUGEN SekuIa, Lucerne
(Jofer) Suisse.

o grande remedió brasileü'o, -Eli
xir de Nougueira. do pharmaceutico
e Químico !oão da Silva Silveira
vende-se em todas as Farmacias:

!. DrO�'ll'l.·a�
e Cas�s de ca.m.p.unha· eSertues ao Brasil, bem assim nas

Republicas Suí·AmericullllS.
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'C.
/')iDE B.LU'MENAU

Tristissima·········.ocurrençia.

DE

.

[loyd Nacional Ao Povo em

fA.BR1CA DE TELHAS\ fRANCESAS
PEDRO EULALIO ANORIANI

'.

T;IJUCAS -:- S. CATARINA

MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLUENCIA DE

AGUA SALGADA.

Atendem-se pedidos
para qúalquer

do ESTADOponto

Representantes:
Floriarwpolis - Dionisio DamianL

]Zstreito - André Maicote.

Palhoça - Germano Berkenbrock.

ltajai - Amadeu Angiolete.
" o ••

Bl'Usque .; Otto Sehaeffer.

Blurnenau � Oscar Ruediger

Geral

L!�iÇãO de hoje
,

HOTlCIA ESPORTIVA I
Ladrão de IVA R I A S I Tribun�1 Regi�nal dIHontem, pela manhã, occo-I

cada, Realizou-se, domingo, pe-I
' A I C O vai

. Justiça Eleitoralreu na Usina S. Pedro, em O sr. Tenente Delegado Es- rante numerosa' assistencia o I ' I A empreza Gummiwerke .'

Gaspar, dé propriedade do pecíal, avisado do- acontecido. torneio íuteholísttoo organí- e �sta a gran�e super-proa, Kerpr-n, estabelecida em Ber-
industrial Eurico Jiantes, um' seguiu ímmedtatameíxe para zado pelo Brasil F. C.

I ducção que o Cm�ma Busch gisch Gladbach _ nas ímerna-
lamentavel desastre que pro- Gaspar, tomando todas as pro- O. I anresentará amanha aos seus ções de Colonia _ deseja ad- Na. sessão realizada a 18
fundamente cón,s�ê1,'nO� a. po- videncias que o caso [exlgia, á 81s/2JOhgOS qude com.h�çal'am 'I b:eguezes. Veremos alguns qui-ir para sua industria ba- o Tribunal Regional delibe-
.. I -

d ° dístrícto .

d t te J s " oras a man a" pro- t h 'do c itl C· .

ca I' ",
.' '. • 1'0'1 telegraph t d s O'"puraçao o pl'osper '. acrm o a compe en e mque- 1

".

té
•.

6 h '
: rec .. os

..

a nuca ano a tata de procedencía brasíleí- < ar a o o '"

Joã Agosti®u Rabelo, to- rito. ongaram.se
.

a e as oras

\reSpeito � . drs, Juizes Eleítoraes, afim
.

o
.

. da tarde, tendo todas as par- .....
ra

d .guísta daquellauSlllR, ás 7,3? Juntame!lte c0ID: a autorí- tidas decorrido na maior cor- .: .:
mas depois d� ter as- A referida firma pede aos � que .esses magtstrados

horas, tendo posto elI! mOVI- dade policial, seguiu para o uíalídade. ' .' l slstído esta sua ultlI�a e es- interessados o obsequio de P.1ov!d;�nClem para qu� o.s
�ento a 1frflD,?� machína, su- local do desastre o Dr' Aí- ". .

'. tupendaanecdota em Imagens, lhe enviarem amostras e con-
escrrvaes �e paz dos Dlst�l-bíu

..... pa.l'a...
,

.•.l.qb.r.lficar os

m.
an- Ionso Rabe .que, da melhor. Foramve.. nced?res.na,ClaS-!ni10 posso deixar .de dizer díções de venda. Será favor cumpram.f.Ielmen�e � Segt.ll�caes das engrenagens da vontade prontificou-se a pres- �e IB o ItOUP�Vi:l �e;trêl em mais algumas verdades sobre dirígír a respectiva C01'1'e8-

te drpOSltI�O do (]Odlg? Elel
grande .moenda de canna de tal' os seus serviços proitssio- 2' ogar e. �. �asl r :

,tO
em

o g�nia! dírector, Lubítsch pO�á.enCia directamente ao �orae: � i35 e R�glm�ntoassucar.
. '" naes. examinando ú cada ver ., conqine an o respec lva_ �ontll.�.�.Ia umco n� ginema e nírector da usina, sr. Hugo .

os urt?rI?S_!. art. art..31.:Perdendo o equilíbrio quan- da víetíma.
mente as taç.as «Adolpho�a e admíravel a malícia que u- H nf h Bel' rscn-Gladbacn

«Os esvnvaes ou offl�laes,do se oecupava nesse mistér,
..

chado e Alhança da Bahía..
sa em seus films. '

Neste seu G�r.t�udee�stra:se 7.
- '.1

evcar�egaClos
_

dos �egIstroscahiu .sobre as engrenagens, A víctíma, bem como todos Nos jogos da classe A. sa- «Ladrão de Alcova» 'a melhor ,. _

do
de obítos, serao obrigados a

morrendo instantaneamente, os oper_aríos da U8ioa S. Pe- hiu vencedor em B. Iogar o comedia falada, que elle Jez . ��guna� decl�raçoes, � sâ_u remet�er semanalmente � Se
com o tronco completamente. dro �stao segurados na Com- Altonense F. C., conqutstan- e um-dos seus melhores tra- re�r�senta�te a,o consu

. � cretarl<l; doTrlbun�l Regional
e�m�gadi? e tendo a perna I panhia Intemaeíonal de segu- . do a taça «Ponto Chic tendo balhos, . . B_rasll em �ol,ollla, a meneio re.spectIvo uma Iísta �m du-
direita violentamente arran- I ros. lo Brasif F. C. e e Amazonas .. o fI 'um c l'icatu-

nada empleza, no caso �e plI�at�s de todos os ?bltO�1 de....... -

. .

S. C. em atado na dis uta do "','
I � e

...

a
.

a. '. Chegar a um B:úcordo sobre maJO.rl�ade e �e nacIOnahdae
. .

p ". .
P ra �e!l:ca, cheia do maIS fmo o preço e qualIdade do nos- brasIleIra, registrados na se-prm�elr� e se�undo logar.> espIrito, no seu menor de-Iso p. roducto estará üisposta mana anterio.rNao fiCOU alUda marcado o talhe . f.. »'. . ,

dia' ara o desempate
• . .

,.

a aS�ilgnar contracto para a Tendo a SecretarIa m�or-p .

I· .. como ComedIa, .0 fIlm_ compra de 30 a 40 toneladas mado ao Tribunal que algunsAviso aos inumeros fregue-
.

é estupendo. A alegrIa e o por mez. .JUiciaes do RegistI-oCivil não.

��

zes da Casa Ideal que achan- F L U M I N E N S E x b.om h;..umor que tem as suas tem cumprido com aquellaDefiniu-se a situação do do-me nesta cidade, resolvi, ACM A Z O NAS sItuaçoes, tornam-no um co- obrigação, 0. Exmo. Dr, Pro-L·loyd.·· Nacional,. vol.tando e�- de acoArdo com o grande stock 108so A producção de ouro no
dR' 1

."

d'I
' • •

Chile desenvolve-se animado. cura or eglODa agIra JU 1-
SR companhia de navegação de -calçados para homens, No campo do Amazonas I

". os bons habitués nem cialmtnte contra os que. do-
a0 controle do sr. Henrique senhoras e crel'Jnças, liquidar S_ C. em G:::rcia, medirão I por brincadeira devem pen-

ramente.
ra avante, não enviarem a-

Lage. Para a liquidação dDs esses artigos com descontos forças amanhã as equipes sar em perder este mm fas- Em 1925 produziu esse paiz quella lista em duplicata ao
compromissos da frota dessa assombrosos, Lembro ainda principaes e secunda!'ias dos ciDante, esta maravilha Cinej 636 kilos de ouro fino, subin- Tribunal.Regional. .Jompánhia, contribuiu a ac· á minha distinta freguezia, clubes que encimam e,ta no- matographico.: obra prima de do no p�SS�do a �.187. Outro�lm, resolveu o Trlbu-
tuaçã

..
o do rlep08it.ario jUdiCial1 que em genero de ca.lça.dOS, ticia. direcção psychologia e in- No prlmeu'o t_rlmestre do nal RogIOnal recomendar aos

Capitão Napoleão de Alen- tenho os mais veriados e telligencia. . .

I c?rreIl.t� anno foram extra·· sr!'. Jmzes E!e�toraes- paracastro Guimarães, que ,con8e-1 conlortaveis modelos, que os
R E G A T TAS E'. o teIceiro mm, que a

hIdes 1.307 kil08 de ouro. que seus escrI,aes rem�ttall1guiu libertar os navios ape-�liquida:rei á preços sensa.cio·
revista «Cint>.arte» df'u a co. n;t�n. almente a .SecretorIa d.onhád(ls de todos os encargos naes, a principiar de 3.000. ..

Promovidas pelo sympathi· tação"de «EXCEPCION f\L» 'Irlbunal SuperIOr commUlll-
q�e os.gravaram. A. transa- Todos os artigos da Casa co «C. Nautico YpiraIlga», de

r ,

I :Nc:. parque, d.a celebre es- cação da sentença ou acto
çao ultimada com os eredo, Ideal, sofrerão descontos van- Itoupava-secca, realiz9T·se- tancIa balDearia de Homburg que dedar<:ll' nu acarretai'
res dessa e1!lprez!l se. effec., tajosos os quaes agradarão ão, amanhã. no Rio hhjaby- • n?s montes d� Taunus, pro- suspensão, perda ou reaqui-
t0!l,da se�Ulntp- forma ..a a?- o mais exijente comprador. assú, no local Cervl'jal'la I UM.ri. JURTA Xlmo de FrancfoI't, Allemanha sição da cidadania.
m�mstraçao _d.o depoSltarlO Procure. comprov.a.r este a- Berne!' grandes regattas nal:) que o rei Eduardo Vll costu-
Cá�. Na_voleao de .AI�nca8tro nuncio, fazendo uma visita qu'aes tOffiarão parte o'

pro-,
I-IO�IENAGE1\'I mavü 11'equentar regularmen-

OUlmaraes contrIbuIU com
a minha casa á Rua 15 de motor, C. N_. Almirante Bar

P monsule'o a se?' er't-
te quando era príncipe de 6;r,/!y!.9;000:000$.; o .grupo Lage, I Novembro n'; 34, onde.v. S., rozo, de ItuJahy e o C. N ara o n - Galles, foram descobertos l'e- �/,;re-z·cnf'�

co.m 2,90.0,000$, e ,.0. B,anco sem compromI·sso. fI··cara'. in:" A 'ca dest c'dade '! gido sobre o tUlllulo do pran- centemente restos de mura-
B 1 3 $ F

� mserI_ .

d'
a I

d·' i, teado Gel. Cunhb. SilveI.·ra lh"s que appa·rentam orI'gemdo
.
rasI, com. .(too.oo? ' teirado da verdade acima. t à ....

__

f·
.

d n es eCla er.ao lSpU a os lversos ! contribuíram mais as segum- I romana.lxan o-se garan as
.

p
..

'

W

premlOS.
. .

te13 pessoas: E tilissima.s p:.tra.. esse estllbele- Apro�eitem !1 nosdsa l�qui- A" nOI·te. haverá, no salu"'o. xcavaçõe.� por este, mo
Cimento de C)'edito. Ii1forma- di;lêão porque e ver adell"a e

P 1 1;1[r h th O V'O emprehendI'das pela dl'rec'

d 1 Teutonia, a entrega das ta- au o o e mu. , JaS- -

se.' a respeito ,que o Capitão sera o recor em preços.
ças etc. aos venMdores e par' 10$000 ção da estancia levaram á.

Alenca.stro Guimarães conti· A PROPRIETARIA.
grandioso baile, abrilhantado Quantia publicada 720$000 descoberta de uma vasta ins-

nuará
.

na .âlrec"ão technica --

tIl'
-

muito semelhante áY

pelo Jazz band 'Ahi Hein Total 73U$000 a açao ,.
.

e commercial .do Lloyd Na· -
. . . .. .

.

de thermas romanas, do queClonaI, Volia. -assim essa DR. OSCAR SCHMIDT .

M'!·nl·st.er-I·o·· do Traba.lho, I cabe deduzir que as nascen-
Companhia de nàYegação a

I I n - tes medicinaes de Homburg
. fazer parte do grupo d� em-

..

Acha.se novamente en.tre fOI'am já dbscobertas pelos E eu ... sito abalo quando ouço dizer:
prezas que � orientado e D,OS o nosso. prezado amIgo I d' t· CO.mme rc,' o romanos e utilizadas durante - O amôr vem com o tempo e COlt·

controlado pelo 81'. Henrique Dr. Oscar Alvin Scgmidt, j1. U 5 ri a e a remota época da occupa- (vivellCÜ';
I t h

'

"1 I Por amôr ninguem poderá soffn:r.Lage. us re engen eIro ClVl que, '

Cão romana na Gel'mania.
ha annos, vem exercendo a

sua actividade neste muni-
cipio.DR. E. DE gUEIROZ UMA Nobre caracter e' coração

Formado pela Faculdade bondoso, o Dr. Schmidi, pela
de Medicina da Universi- independencia de suas atitu
dade do Rio de 'Janeiro. de& e pelas maneiras fidal-
CIinica medica, Molestias gas do trato, goza, em Biu-

de creanças e Partos. manau, de larga estima.
EXllmes microscopicos e Como director tia E. de Decreto 21.364, de 4 de Maio de 1932

biologicos, necessarios ao Ferro S. Catharina, deu pro- Trabalho das mulhe1'es nos estabelecimentos
diagnostico. vas da maior honestidade, de

.

comme1'ciu.es
Atende a chamados para grande cultura, de ser um Decreto 21.417, de 17 de Maio de 1932.visitas, viagens e tratamen-

I espirito previdentE: e justo.
tos em domicilio. Trabalho dos menorés na industria
Telefone 36. I' Muita folgando em vel-of

novamente,. ao nosso lado,· lu- Decreto 22,042, de 3 de Novembro de 1932

.1.' Tra.vess.a.. 4 de Fevereiro

,'ctando com Blumenau e por Nacionalisacão do· trabalho (Lef rios 2,13)�.� .
..

f'
..

. BIumenau.· .BIumenau, azerr.os SInceros
Decreto 20.291, de 12 de Agosto de 1981..

votos pela sua prosperidade.=--------------

Trabalho rIos empregados em barbefl,'í'ias e congene'res
Decreto 22.979, de 24 de Julho de 1933.

Decretos do Governo Provisorio, em plena execução,
a cargo do Ministerio do Trabalho, Industria e Commel'cio,
representado neste Estado, pela lnspeetotia Regi,mal do
11. Districto.

Trabalho no comme1'cio
Decrews 21.186, de 22-3-32, 22.033, de 29 10·34 e 22.300,

de 4-1'933.
Trabalho na indu.'llria

industriais e
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Quanta gente. que pensa differenre.
Da maneira quO eu medito no amôr;
E quanta gente. que pensa, (oh. que

[borror!)
Que' não se póde amar sinceramente. '.'"

Os municipios algodoeiros
do Brasil, segundo Gados do
Ministerio da AgricultuI'u, são
382.
Desse total, 60 muuíeipios

são de Minas Geraes, 51 de
Peroéimbuco, 40 r!e b. l'aulo}
36 da Parabyba, 02 dü Rio
Grande do Nor�e, SI 110 Ma
ranhão, -26 do Ceará, 21 de
Sergipe, 20 do Piauhy, 19 de
Alagoas, 16 da Bania, 1B do
Pará, lodo E::,tado dú Rio e

7 do Paraná.

Como essa gente pensa, sem temor.
Que não existe o amôr puro, inno-

.

(cente_
COIDO expressu"se o mundo. aberta

(mente.
Que o amôr vl.lria. conio em folhas,

(uma flor .

- Oh, meu Deus! oh, Deus meu! ten"
{de clemenciü.

Dos entes que amam só pelo prazer...
E não crêm DO umôr custo da inDo

{ceucia

Ibá G dos Reis.

Á GUERRA RUSSO
NIPONICA

INEIYTAVEL
o jornal de Londres «Mol'

ning- Posh insere um artigo
na primeira pagina, sob (.I IÍ'
t.ulo « t\ guerra entr{' a Rus.;

-_.�----,�---�� .."- sia e o Japão é inevitavel»,
dizendo que o incidente re

Ilativo á Estrada de Ferro de

I de Oriente da China póue
I provocar novo confUcto ar-

mado entre a;; duas nações.
O articuli&ta declara que·

a Liga das Nações enfrenta
urna das mais graves eriRPS
que registra a bistoria c I n

forma que cada quarenta e

cinco minutos parte um tn m

carJ'egando t!'opas ver-melh as
para a fronteira orientaL

T1'abalho elos ernpregados em Pharmacias
Decreto 23.ú84, de 16 de Agosto de 1933

Trabalho dos empregados em Padarias e congenel'es
Decreto 23.104, de 19 de Agasto de 1933.

Concessão de feTias aos emp7'egados em. estabelechnentos
c01nmerciaes e búncm'ios e em. instituições de

assi.�tenda privada

IDecreto 23.103 ..
dE' 19 de Agosto de 1933.

.. .

1
Artigo 30 ._ O presente decreto entrara em Ylgor na Idat(� de sua publica.ção, a partir da qual terá inido a con·

cessão de rel'ias aos empregados que já contarem l� me

l zes d� serviço,
I Rubrica' de Livros
Decreto 22.489, de 22 de Fevereiro de 1933.

Os livros de mateíeala e de annctações devem ser

apresentados ao aux-Hscal do tl'ab�lho: no e:iifÍl'_io ,da Pre·
feitura Municipal, 1. andar, das lo as 12 hO!'l-l8, du.U'wmente

I
Firm.a$ qne não tem empl'elJados

As firmas que não h�em empregados, seja.mfcllas com·

m.erciaes ou indl:1striaes, devem communicar,. por ·Eseript<?,
Iá Inspectoria Regional do Trabalbo, a isenção de cumpn

mento á lel.

I Registro de empTegados
. Os estabelecimt'ntos sujeitos ás disposições dos clecre·

I tos citados, ficam ob;-igados a registrar os seu::; empre·

'1
gados dnl livros propl'íos, conforme os modeios appI'ova-
dos pelo Decreto 2L18G, de 22 de Marco de 1932, bem co

l::no a. mandar rubricar iaes livros pela autoridade com·

_--_IIIIIIIIII !Zi1IIIIiiili!!WImlilli!SIaI!!'lIimZ!!!!lra!lliillll1lilllHi petente.

LENÇAMENTO DO IMPOSTO
tbRR1TORIAL

Chamamos a attenção dos
nossos leitores para u edital
da Collectoria Estadual des
ia cidade, sobre lançu'mento
ue lrnpusto l'e1TitOtial que
vae publicado ern outTO local
dessa fulha.

Ced:ulas fals� §

ele 500$000
ÊSTA.Ü CIRCULANDO NA PRA-

CA DO RIO

II DeFde íliguns diflS vem cir
CU!Nlldo na prnça. cedulas fal
sas de 500$000, d� fabricaçúo
3Il:edcana da 14,ü estampa,
com H cHigie de José Boni
facio (COi"t38 w;rrnelhas),
As eeduJas appl'ellentiid:Js

��o :1 !�� f!��;'ti {Jf1l"Icita ItJ.�r:5 !'i
caç:ln que tem app:_1.recidL
dis' inguindo se, pOI ém, pu!'
pe':inenos dE'feito� na fir)"ura

j' do -Petl'ial'clw, poi� em 'tu;Jo
H n]ü.i8 san sci.n(�l.h::in·ttF ás

í verdgdeiras.
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