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«Reassumiu o cargo de tuações especiaes referentes
Prefeito Provtsorto deste mu- a cada um·· dos municípios.
nicipio o sr. Jacob Alexandre E' tecla batida, aqui, este ca

Schmitt, que, segundo sabe- dastro e não queremos pas
mos, rará algumas reformas sal' por «systematieos oppo
na administração municipal». sícíonístas. ... Chegaremos
Esta noticia, Importantissl- mais alto!

COIDO já foi divulgado por Ipatrioticas. Seria o caso de I ma para a vida do nosso mu- Está por dias a annullação
esta folha a questão da her- os Estados prejudícadm; por nícipío, foi publicada, ha dias, do pleito -catnarmense. Quem
va matte seria resolvida com leste acto, crearem . é claro por nós, com a maxíma sín- sabe mesmo, quando estas li-
a visita do Presidente da Ar- que só em prejuízo da já pre- gllesa. Mas. foi somente a nhas sejam publicadas já não
gentínu ao Brasil.' caria situação da índustna noticia porque os eommenta- seja um facto concreto esta
Com effeito, nos tratados hervateira

.' -. taxas especíaes rios mereciam não sõ maior anuullação - o Ministro rela-
celebrados entre o Brasil e em .reprezalla. .

colorido como também uma ctor do processo já decidiu
a Argentina ficou estabeleci- Dizem os jo.rnaes do Rio i dosagem de razões que re- por.ella, só faltando o pre-

dO. que ,0" gov
.'Te.
rno 81

..

'g.e.'",
ntino I q.

ue o sr. Gett;llo Vargas pre- I saltam immediatamente deste enchimento dos prazos.
pedería ao Parlamento, na t�nde normal,ls.ar esta qucs- acontecimento que é a volta Este alto acontecimento da
primeira sessão, a revogação tao. quando visitar os estados do cel, Jacob Schmitt. E é politica catharínense toí, pois,
do decreto que instituiu a ta- sulmos., Mas 'porqu€' esperar isso que não fizemos que im-um motivo, alias Iellcissrmo,

O sr Getulio V t Edificio da Escola NormalOíflcíal de Pernambuco.
xa de 10 ojo sobre o matte ..

' arga_s es a sua porta lazer agora, que mudou algo dos rumos

brasileiro. Deste modo a nos- ylsIta 1>a�a a solução de tão Encontra-se nesta cidade I Recife, a Veneza Brasileira, I
. Ninguem pode contestar a que se vinham perpectuando

SR índustría hervateira esta- Importante problema? Que o sr. Osorio Franco, Delega- é hoje, pela sua população e situação �e acanh8:m�nto mo- sob o céo «barríga verde».
rá em condições de competir résp�:mda eStia nossa pergun- do da Primeira Feira de A- movimento marítimo a tercei- ral que ücou persístíndo a- Por causa delle estão se ta
vantajosamente com. o matte ta 80 antevemos um fito. mostras da Cidade de Recife, ra cidade, pois conta 450,000 qui, ?om maior intensi.dade, zendo rigorosos exames de
argentino. de Míssíones. O iS. Ex. que roi ao Norte ra- que percorre as princípaes habitantes e é ligada á outras depois que o sr. SchmItt. a- eonscíencia nos arraíaes li
tratado Cómmercíal assígna-j Iar aos nordestinos a sua pla- cidades do nosso Estado em capitaes do Norte por CO::11- bandonou o cargo de prefeito, beraes e os peceados mor

do pelos dois paízes Impedi- tatorma de governo para c p.ropaganda daqtielle certa�� I munícações díarias de Estra- �omeit�o para um dos tabe- taes apparecem em superam
rá a continuação da desleal futuro quadrienuío constitu- e ao Qual Santa Oatharína I das de Ferro e linhas de Iíonatos recem creados neste bundancía ...
campanha que vem sendo rei..; cíonal, lá fez as prnmessas de concorrerá otríctalmerue com I Omnibus. munieípío e roi substituído no Por um triz, as futuras elei
ta contra o nosso producto estylo, Ag�ra ceI'tamen��. o a construcção de um Pavílhão I O certame que será ínau- posto pelo secr:tarío geral,

I
ções esta;ão ás portas e, des

pelos plantadores platinoso mesmo terá que se. veríiícar Especial com a area de du-] gurado em 30 de Dezembro sr. Jaime d� Au:rda Ramos. te mono, la. �ecessId�de de

Mas, a questão do matte com o sul do .Brasíl. E tere- zentos metros quadrados. r próximo, conta com adhesões Tanto esta s�tuaçao . d� aca- uma absolVIçao senao dos
ainda não está completamen- mos as mesn;tas_ promessas, As nossas Industrias, quelde grande numero de Indus- nhame�to eXIste.� exi-ttu que peccados veruaes ao menos

te resolvida. Sunerado este que I) credenclarão ao votp sendo algumas já conhecidas I triaes do nosso Estado, prin- reflectH�:lO espirito do .mms dos �ortaes qu� por aquet
príncípal obstacujo no exte- d.OS braSl.!�.lros dó sul. E' �o. r do Norte do Paiz, tem excel';'l cipalmente do município de alto polJtic� .no Es.tadO. «os les mnguem _deIxará de maIS

rior, resta entretanto desvÍar- ra d� dUVIdas que estas m- lente opportunidade de aqui- Joínville.
. suprem�s dlrlgente!' da cor- cedo,ou maIS tarde chegar

mos outro impecilho que é á tenr.oes c0J?-�ültam um gran- síção (le novos mercadus O sr. Osorio Franco acha- rente �lbe!'al» (Nao ba por- ao ceo .

.:: .

taxa 'de 300 rs. por kilo im: de :lHO p?_htlCO .. Mas p�r es- no Nordeste Brasileiro do se hospedado n� li o t e 1 q�� nao por este sup�emo ParB; �ao ser l?-ega.da esta

postá. pelo Rio Grande do Sul tas mt�ncoes serem po!Iticas qual Recife e o centro des- Cruzeiro á dispo'sição dos dmge�.te no plural depOIS do absolvlçao que, Iwtlclamentet
30 matte importado dos ou- e p�r lS80 �esmo sugeltas às tribuidor. interessados. I que a!Ilrmou D� CapIt�l Fe- presl��em salvadora,

..

os a�-
ir03 estados. E' intençiio do t�rglVer sa.ço�s úeHa, politica, I deral o secretarIO. partICular tos dlrlge�tes da. polltIca lI-

Governo Federal· propagar e sao !unestlsslmas para a eco- , •
sr. Ivens de AraUJO, p.e�gun- b,eral _ estao ,reaJustando as

intensificar o COUSUffiQ da her� nomm da. nos.sa buva matte. Em Ind iliyal A ln n I � t I a a o S
tado sobre a responsabIlldade sItuaçoes fiaIS graves. �rea-

va matte em nosso paiz, mas! Esta economia é. mais im-' .

i. cJ de s. e�a. o Interventor na das .co� o seu exclUSIVIsmo
isso se tornará

.

quasi impos-) portant6 ql1e tu1° neste mo-
.

.

M 'I
'

uomeaçao de. parentesco...) partld.arlO. . .

sivel enquante . existirem im� \mento.
.

. A .proposito da noticia que
I

.

J I t a r e s (�as, com� �iI.ssemos, reflec- ASSIm, a,sSlstlremos, a.gora,

po.s.tc.. s..

int
..er-.estadua.es comol .F..

a.ça ..

o Ch
.. ê.Ie .d.O Gove.rno publwamos emnosso

nnmer.oj .

. .tl_u.no esplr�todos «supremos em atropellos, os

..
r�aJustl)-

esse m'eado pelo governo' Prúvisorio um. acto de des- de 18 d? corrente sob o tI-
. ,dll'lge?tel::l hberaes" o estado, :nentos .dos el'!,os ?1m� gra-

gaucho., Esta:medida do Esta-! prehendimt:mt{)' ]JDlitico solu: tulo Rellua, recebemos do Â :c3;mpanl1a. em· pr?l: da de COIsas cr�ado com _o sr.. Y�eR da lffip!eVldenCla lIberal.
do do Rlo Grande do Sul re-ICionandO já o que será jeito sr. Aan Benedek a seguinte amn��tla aos �xllad.�.s llUlltlCos Jaym� Ramos na f�n?xao de r;; esta acçao desen�o�v:-r-se.
p.resenta umaUagrante �njus- quando nos visitar. Bastará carta: e mlht.ares, l�tens�::cada nes- prefezto do .Mun�clpw ,de a pm' todos os mUlllClplOs do

tlÇa. para com a collectlvida-j que S. Exa. se interesse im- ·dUmo. Sr. Director de {(.'\ tes ultImos d�as. Ja esta ob- Blmnm,wu. E ISSO e que e o �st�do, menos onde a
.

posse
!ie brasileira pois collbca o

I
mediatamente pela questão. Cidade de Blumenau». tendo no�aveIs rel::lUltados. ess-,�ncJal!. . �a e co�plet!l;. No entanto,

interesse regional acima do. Nós ficaremos, pensando as- No numero do 18 do COy- O Chefe do Go".e��o, lOdo E essen�lal porque nos da ISSO sera possIveI? Veremos
interesse geral da nação. Num, sim mesmo que foi um efIéi- rente, desse conceituado jOl'� 3.? encontro da· Opll�H.�,O una- o �sCla!eClm�nto das Averda- Chegamos. ao ponto..
paiz como o nosso, que luctal to marlivilhoso da sua vísíta. nai, vejo publicada. uma n�.

DlIDe de todo (\ pmz, a.ca�a delr�s Jntençoes qu� tem pa- \ .A volta do ceI. Jacob SCh,
com diUiculdades pam distri. Isto é o que esperam an- ticiü que merece ser cort'l- de nomear. uma comml?sao 1'a noõ os ��andes 1ilt�re.ssa· �ltt ,para o cargo de que ha

b�jr os Set�S productos, me- ciosamente todos -os pia:lta- gida. A agreBsão do que fui p�ra e�am��ar .sobre a sltua- dos d� �ohtlCa catharmense" VIa SIdo aÍ�13tado, certamente,
dldas que Impedem essa. rea- dores ue matte de Santa Ca- vitÍma na noite de 14 para çao do?_mhItmes, .do post9 esclaIeCImento este que va-:por t�r amda algum�s pou-
liBação são condenaveis e im- tharina e do Paraná 15 nilo foi procedida de dis- d\:.� capltao para baIXO, para mos encontrar estudando a

I'
cas raizes dentro da VIda bIu-

. .

cu'ssào, como, certameote por e TI seguida delibel'ar a revel'- psychologia da campanh Li- menauense, é um dos primei-
.

rt d U engano, dizia «A Cidade de são deJles a.os postos que bera!. . .

11'08
eUeitos do e::;pirito que

Us Dstauos nidos 'JIf e s • a d. e Blumenau» ° lato passou-se occupavam. Historjemos. reina dentro dos arraies dos

simplesmente como s�gue: Merece elogios a aUude do Processada a eleição de liberaes. As eleições estão
C h

- i trila .. . sr. Getulio Varga� em)::zer «3 de Maio», esta, ineXPlica-1 por .momentos. E' necessarion8&OU BeRra0 o, '-'.luflsto Rei Voltando, s. uma hora, maIS retornar ao Exel'clto ofI1Claes velmente deu a victoria ás captIvar novamente, como se
ou menOF, da casa do sr. competentes e que tiveram hostes d� Partido Liberal Ca- I fez antes de Maio? os blume;..

R·.Df,.h1i}nm· .. ·S0\11"0t·,p.O 1. No proximo domingo. rea-
Carlos Hardt, Íuí. covarda-

por uuica culpa combaterem tharinense. Para esta victoria I núuenses. O voto é uma mo-
.. tl>UUJ f.) o b liza-se, na matriz local, a mente, atacado ])01' dois iudi· pelo ideal de u.ma população imprevista e rapida concor-IIa que nas campanhas eleí-

viduos, nos quaes reconheci .

t
.

E t t t
.

t t
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1f�sta de Christo-Rei.
os irmãos Alberto e Gustavo !? ell:.a. .' n re an o a amlll.s� reram certamente. elementos I �rae� em maIS va OI' que o

Ailirm:!-se em Washington Nesse dia, as 7,30 da ma-
,Ia nao e ampla como deVIa extranhos. Isto pelo sim e dinhbIro ...

que dentro de um mez o go- oh.à, ,terá logar tambem a
Lau!h, este Ulti�Od' sef que ser. Notamos q�e ainda vi pelo não... Contudo.

ga-)
O sr. Jayme Arr�da Ramos

verno de ,Estados p-nidos re-
prImeIra cQmmunhão das

tivesse pronuncIa o 9a avra, goram as excepçoes, A amo rantida a victoria começou no posto de Prefe'lto de Blu
con�ecera ,o reglmem dos

creanças, com as solemnida-
tentou apunhalar,;.me, o que nisti� .d�veria attingir a todos no Estado, uma politica ex� men?-� estava complicando ...

Sovl�tS. .

E 1 bem 1?rovavel J des do cestume
não conseguiu, porque a arma os oIIlC,Iaes de.sde os gene- clusivamellte partidaria em JUst:fl�ava.:um p.rot�sto se

que Isto aconteça deVIdo lU'in-1 ... ,

resvalou uma costela, de mo- raes ate os aSI?lran�es, e tam- inteira contradição com as I p_erslstlsse lrIa preJudIcar CO!!
cipalmente á politrca indus� O horarlO das mls.sas se!a do que apenas atingiu a bem o� ÍuncclOnarws que 10- palavras de «confraternização slderavelmente os votes. 11-
trial do presiRdente Roosewelt !: ���';;�!Oá�' 9a h�;��a illIS- 'aPl:uunrl,aca' DeafremnadenqduOe..mepo�... �_:.i� ram

...
ata_stados dos

c.a.rgos qu.e!
da .lamilia catharinense» pr.o- ber

..ae_s. n! futnra.
·e pl'OXlma

e por ser a- ussia :um 6pti- . ..' 4 •
_. oecupavam por lliotIvo poh- ferIdas por s. exa. ceI. ArlS- elelçao eu.... Blumenau.

mo mercado consumidor. Os O Reverendissimo viga1'io a mão dei um formidavel ti.co. �Iesmo assim j,á é uma tiliano Ramos quando da sua
.

Dahi o seu aIastllmento.
norte-americ{tnos pretend'em da parochia péde. o compa- soco no covarde agressor, VIctorIa alcançada. :Seu com-' posse na funcção de inter- N::.nguem nega ao sr. Jayme
lançar no mél'cado russ-otres recimenio de todos 08 fiéis pondo em fuga os dois «va· plemento amplo virà cedo I

ventor deste Estado. Era Ramos, que occupou um car

a quatro milhões de 'tardos á� ?�rim�nias de tão alta lentes» Gustavo t' Alberto ou tarde. E' ó que espera-I' como 8'3 o nosso tradicional go nesta redacção, credenci-
de algodão.

.

..

'

I slgmflCaçao. Lauth. mos da bôa vontade do sr'. tenitorio tivesse sido dividido aes todas especiaes, entrf'tan-
Por outro. 1.ado este r.·'é.co- J EspeCialmente é. dirigido O instivo do :atentado ioi Getulio Vargas, � em satrapias e destrlbuidos to ellas podem servir para

nhecimento se 4:orna mais esse convite aos paes dos em ter proposto, ha tempos, os go\"ernOs e cargos destas I tudo .�eI?-0s para prefeito do
importante. devido, ás amea- !nco-comungantes para ..que a demissão do individuo Gns-

. entre os felizard(,s da victo- mununpw de Blumenau.
ças dI:: conflitos. e. pertur- tambem se aproximem' da tavo Lauth, de cargo de Sub- AMNISTIA POLITICA ria, que, frizamos, foi sur· E chegamos ao fim.
bações que óra pairam sobre mesa eucharistica, unindo-se, delegado de Policia, porque NO PERU' I p�esa .

da po_litica..E neste As verdadeiras intenções
a Europa e Asia. I assim, espirHuwmente, com o mesmo abnsava das suas I p� de mtençoes

..

velO sendo que tem para nós os grandes
.

'.

'. .. Christo que, pela primeira funcções de autoridade, para Pl'oseguindo em sua

POlíti-l
feIta tgda, a politICa esta�ual in:eressados da

po.h.' tica c.
atha-

vez, virá repousar nos cora- explorar o povo, o que e do
ca dp concilüu;ão, o presi- que na.o e outra que a Llbe' rínense, estão patentes neste

A PENA DO CHI-- ções de seus filhos. dominio publico. dente do Perú fez approvar ral. Era, ta.mbem,. porque subito refljustamente de erros.

(lO.TE.' liA f.N.nlA ." Grato pela publicação,. a- pelo Congresso uma lei con-l ena achava lmposslvel que Reajustarrento incompleto, a-
tJ Iii r U presento-lhe os meus proíes- cedendo amnistia a todos os alguem lhe. deltmanchasse o pezar de .tudo, que somente

O consel.ho
.' logislativo de A VONTAOE DE AtlAH tos de elevado estima e con- presos politiCQs. O chefe da cÇLsebre PJlltad�) de tantas se justifica pelo intuito de a-

Bombaim' instituíu a pena de sidel"ação. opposição, sr. Hayá oe Tor- tmtas e cons�rUldo c.oI? tanto gradar, :igorà, que, plirece,

c.hicote como 'puniflão parli
Um factD :ioteressante aca- Att Amg. Obro re, o 8dversarlo mais temi- custo e por lSRO ViVia des- se vão processar novas elei-

Y ba de verificar-se em Vlas- V O N B E N E D E K veI do velho chefe de Esta- cançada como s{)�m estar·lções...
.

�:t����tores de desordeuJ'l senitla, na Soania. Enorme Veterinario». do, sr.. Sanchez Guerra, as- todos aquelles que tem abso- Ninguem se lembrou ainda
quantidade de feno Íoíattiu- sassinado em 30 de abril ul- luta. cel'teza de que ganharam de cogitar dos limites extre-
gida por um raio. declaran- timo, rDi posto em liberdade. o.

dia. . .

. .Imos. das conquistas liberaes
do-se um grande incendiaI .. q .reilexo prov��Iente da

em nosso município. caso aDE Um grupo de �áwponezes a- tBALBO ENFERMO �Oll
...
h.ca <!_e eXcl�s.IVl.s.ID.

o

pa.r-l a.lta Ju.stiça tl.eitoral não an-
correu para ". apagar o fogo,l O CASO DE LETICIA tIdarlo nao �e. f�zeram espe- nule o pleito das cedulas frau-NA BAHiA mas oproprie�ario,ReuIBeg, O az italiano, general Balo rar n_os .mulllClplOs. No entan- dulentas de Maio?
não ce}llsentiu, dizendó: bo, esteve, ultimamente, se- ! Já chegou ao Rio a úomis- to, nao Jala.remos ;neste ca- Que boro. não haver cousa

Durante o mez de jUlho -«E' a vontade de Allah! riamente enfermo, ordenan- são que vem trata. do acor- dastro �e fac�os d�ssonantes melhor que um dia depOis do
ultimo, a Bahia produziu Que queime tUdo! Se elle do-lhe os seus medicos as- do sabre o caso de Leticia.. que .ferIram .n�o s<? a autq- outro ...
144.308 saccos do cacáo e não o quizesse, ti raio não sistentes repouso absoluto por Chefia essa comissão o minis- nomla admmlstrativa como.

exportou 141.433 saccos, cahiria em.meu feno", alguns dias. 'tro do Exterior da Colombia. tambem uma coleção de si-l Aehilles Balsini.

-. Solucionada a qu.estão
da expor�áção �a Rer
va aite ta ii

Argenjina

feira de Amoslras
de Recife

da Cidade

A 'PROnUGQÃo
CAcAO

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



â felicidade j
das senhoras !

Prefeitura Muinc;pal Em possuíremdois jardins I
.i:Blmnenau . I��li!����:!� Ft��;i.

bolísa a Felicidade; o

segun-ldo completa ...a dentro do con

fortomaterialmoralidade, ido- .

Resoluçâo no, 91 'Requerimentos �a�!!d��lOs fillios, esposü e

O cidad§'6 Jacob Alexan-
d h d Faltando esta, tudo De trans.

dre Schmitti' Prefeito Proví- e�rpac iluOS forma em sonho e martyrío
sorío do �unicipio de Blu- .

menan; no uso das suas atri- Domo pois, garantir a pos-

bUições; se de tão precioso LUMEM.
.... resolve' N' 228 - Paulo Heíden -Ide tão gflwde BEM? indo di-

D> ( .....•..•.
r .' . . Estando quítes com a Tesou- reíto em busca de «Mínervi-

.
.
esigna '..

o guarda-hvro� ranía, e devolvida a cha pa, na» que é um preoíoso espe-eidádão. Germano Beduschí dê
-

bai id 'f' f't
'

t d
.

P·· 3. resoond l' I
e-se a aixa requen a. Cl lCO ei o peio au OI' a ata-

.

�r.
.

.•...
l' er J?e 0. expe- mada Minancora que durante

dlen1� da Secretaria gt!ral da: N' 229 _ E T . B .
_ _ dez annos tem curad o ínnu-

PrefeItura, sem prejurzo das .' .'. .

rm 10 ona. .

h"
.

fu ções do eu
.

'. .'. . Ao sr, Físéal-lançader para meras sen oras evitando (as
difeito á di; c�!'gdo, e CO� informar. vezesjoperações e sOIhimün,

�'.'. r .

.

erenCla. e venCI- tos velhos do útero e ovarío
mentos.. . . . N' 230 _ Heínrích Spliter possuindo attestados, magnifi�

, Prefeitura Municlpal de e outros _ Como requerem. COSo Um negociante do 1J1to i
.Blumenau. em 17 de outubro commercío

d.e JOin.
ville, eS-11de 1933.

N' 231 _ Julio Venturi __ gotando quasi a pacíencia e

Jacob Alexandre Sckmitt. Em vista da informação do esperança, curou-se de hemor

sr, Intendente Distrital, fica rhoidas com 6 frascos! Todos
· Resolução no... 92 reduzida para 30$000 amulta os incommodos causados de
.\ .

imposta pelo sr, Fiscal da «regras» irregulares, hemor-
rhagias curam-se se são cu-

la. Zona. 1"Rvp.iR ftom.li Mínervína,

-----1
ST 1'1 ;

!
da

- A chuva está de molhar, hein, coronel?
Mos não foz: mail Tome este Underberg I ê o que ha
de optimo; aquece o estomogo e evita o resfriado. Além

disso, é uma chave de ouro para abrir o apetite e ga
rante uma digestão faeil.

Underberg é indispensavel a q'Jem frobalho no campo,

sujeito a intemperies: e é um remedio coseiro que em ne

nhuma cosa deve faltar. Não occeire imitaçõesJ
Underberg é insubstituível!o Cidadão Jacob 'Alexan-

dre Bchmnt, Prefeito Provi
sorio do Município de Blume- N- 232 --,- João Finardi
nau, no uso das suas atribui-.Ao Intendente Distrital de

ções, Aseurra, para informar.

Um celiee por dia - dá seude e alegria

resolve:

Designar o Fiscal Urbano N' 233 - Herdeiros Hosang
cidadão Paulo Garbe, para! e outros - INDEFBRIDO.
responder pelos serviços da I .

.

.

.

Secção de Obras Publicas, N' 234 - Paulo. Seeteld I
sem prejuízo das ümções' do::-: Ao 81". Tesoureiro para.
seu cargo, e' com direito á! tntormar,
di.ferença de vencimentos. I

· Prefeitura �unicipal de Blu-] N' 235 -- Roberto e Timo"
menau, em 17 de Outubro de teo ' Zendron - Como rs-que-

I

1933� rem, estando quites com a
·

Jacob Alexandre Schmitt Tesouraria Municipal,
CommerciaJ

l'imiar

�����B3��������
i(;redito Mutuo Predial � I

,�:
.

o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil '�,'
· � . filial em Flortanopolls: t-B

..•••�. Rua Visconde de Ouro Preto N. i 3 �
· � J�esultado do 214 .sorteío.realízado no dia 18 de Outubro de 19&3. l/'

.•� Caderneta n. 12.412 �
� . Premio no vedor de Rs. 5:09S�OOO �
.� .

Foi·premiada no valor de cinco contos- e noventa �-'·

mil réis (5:0S5$OOO), a caderneta n, 2412 pertencente ao .pres- _

.. tamísta, .FrancíscoManoél Martins, residente no dístrícto da
.

-,

..b.Í Trindade'
.

',J._.{

� .'.1 Prelmios no valor de . Rs•. 30$000 �
m' 3.302 - Heraldo Souza, Florianopolis �
'iR 2.37f1 - Edmundo Heusí, Itajai

'. ffi>
Sf?J 5.992 - Maria Pereira; Ftoríanopolís (-._J?)
m 11.365 .�. Maria Inês Ferreira, Trindade ÇI.J
'ffi' 5.191 ;, Amaro Francisco da Silva, lLajaí ffi

·

� 5�764 - Henrique Vitor Mafra, Flórlanopclis f:.9l

.f& 0.874 - Gentil Anastaeío Pereira, Porto d,) Itínga 'I!J,
Lf;) .7.335 - Fulvio Vieira da Rosa, São José W
&?J 11-930.-' M;;moel Bernardino de Andrade Canar-viefras ffi

� 4.660 - Làudelina Antonieta AmorÍlil1, J:'loríanopolis m

(,(5
(Ji'

62;. Prenlios no valor de W:s. 10$00.0 60
m· (/)
ffi 7.631 - Maria Antonia Gouvea,8to. Antonio ffi
m 2.490'- Wilsou.Rosa, José Mendes m

�..
,.

10.470 -.Felicimo Ermôlino de Carvalho, Campo Alegre ffi
ffi 0.415 - Jo.sé João Vieira.e Francisco Vieira, Jaguaruna ffi
ID 4_296 - Ines Francisca Ventura, Vargem Grande m "

* 5.407 - Manoel Salustiauo de'Souza, Florianopolis �
60.. 12_667 - Walmor da Silva Ulysséa, Lagunà " m
CO 4.58Q - Francisca Aurora de Sena, Imoituba fi

W 9.389 � Osneclito e Or,svaldo Rosa, Caiacémga *
§g' 3.311 - Luiz Porto, Itajahy' ffi
�. "Isenções (je pagamento por cinco sorteios c-�
&ai ·.'11,393 • Maria.Alves da Rocha, :aco dos Limões §q

�.-' : P.384 c Felisbina Pedriní, Florianopolis ffi
,

.

10.782 - Nei Lopes Viana. Lages . llJ

��..

7.0313· Relia Regis, Florianopolis � � .• '0. O· I) •. ' o

�..
6;602 - Curt Schraden.IndaiaI �.

.

.

lOiSS!} � Julio Kress. Rio do Sul

·t.o•.
.• .

13-702 - .Aristides Sant' Anna, Florianopolis .

�\�.r_._.'
.

�t395.':' Orlandu Alves Miranda,' Irati· �.' �.

4.�32 ,.. Arnoldo Buck. Florianopolis. . . ".
0;369 - Dorval Merchiades de Souza Netto, São José

J:M Ç;t::J •

; :;::�P��Í�::�C:�LO Ch;;;pri&�OCia·1 �
ti

..

.

H.....,i�D F':t:e!: Retiro N.12 � r
.��������� ,
'�·�a!!s�:Dd:�u!�R:'�pJfti:;���=1.�· �,�::���: 2��6�!;:�ci�;��: ::;::d�
\:':"""l. sl9ck de todos os tama. $:. ChUl�a geral '1 1J IW'

",,/
..

W,X1iy;'.{��os apreços modicos.
.

�E E:pecialis�a para Dloles- E} D';'
iD· () .,

������ :::T�:o�;;:a � tiasO��ld�:":�: ;:,iZ, II � .

capitalizados Í;em�stralmeDte
·./.Ji��OB���&�'o':tJ:d��-:C���:i� II �� Blumenall:: Rua Pia,Uhy

.. �r �:.�.
. Fa�ztOd�.Ç ope'r,��,�e� Ba.�:a1'i(LS _N':'- .

.',;.·ShoAl,.··l
..

'.I·'···· .. ·

.
..••••••��:.,.- ,

0.
'

..

o o o
.

0.0 -o .�.�-1'.OIl
-�

·��·OlÍÍ���''ilO� ",,"
U"-'lJe' ... ·1"J]laüs. . (- .

. ._,._,.._-........ • . • .••. ••. o,.�,#'o?' o. ,��:;;_;.'.�f__ ')\0 •• ,""
ii ." [ii 81� .w

Indepeudencia
Bismarck

frequentes
sm todos restaurantes desta cidade

��eEOO=mB..mm���5DEmmmQ9�mw�������

I
I

SAUDE. a _ W'iüA L�H�G$\ •••

OBYEM-SE USANDO O

"S:'\W_T'�"""'" n ......,' ·""'t'r·JI1i;:;'.-rl'i'�·"Wa iii.
ª4f;�4.1l!,';��t4 �.,...�_.� �y..}:vvJ.ii�jª;��

E;'i'�,n:-ghdo cotn real van ...

ta';{<:m oe,> seguinl,�s casos:

mtetlrnf,ll�j;i� r;m ileral, flactütlsmo, MURchas
da pelle, tSiJlllflilfo, ijjg(iiilt;, G6il!jnh&lIs,

iJarifim. F!sfuills, SilrllãS.
'

I

I
�--------------------------------------

A�al- SY"h'1UT!CO

PODEROSO: j A�,fl-lmr_V'L\TICO
l ANTI - ESCHOPHULOSO

DEPUHATIVO DO SA'';üTJE

CarJ-os Hoepc�e S. A.
Blumenau ./ -l, �, "",_., _

I·

1"
\L-zzmazuc

ED I1AL
·'4Lê·s·m.

I O cidadão Roberto Grossenbacher, presidente da Junta <le
�\Jjstmnento miHtal' do !Dnnicipio de Blumenau:

.

Fa� s2ber a03 eidadi'ios consta.ntes da rP.lação abaixo, que
em vJrtude do Df!GT'eto 2}.I05, de 19 de Agosto ultimo be"
rão indultados do cI'ime de insubmissão desde que se �prew
sentem até 19 Outubro corrente_
CLASSE de 1900 " aJist,;,do 14, Afonso Eskelsen filho de

Isaac e María_
'

I CLASSE de 1\304 - alist_',do 3:;2, Emilio Conrad'i, filho de

loswaldo e HI�rminia; alistado 422, Felix ScheidemanteL i'ilho
de Paulo e Ema. .

'

CLASSE de 1905 - alístado 485. João Anrll'eani, iilho de
João e Angela_

. CLASSE de 1908 � alistudü 138, Adolfo Drews, filho de
GURtaVO e Anna; alista.do 217. Emílio Deeg, filho de Gui
lll( r.lle e MimI.-
CLAS:-E de lS09 - iStlnto por arrimo de acõrdo com o

De!!reto 19.533 - alistado 139, Augusto Harnel, filho de_ Al
berto e Anna.
Os que estiver'em subordinados ao l)1:'�I'Ato 19.i'>33; de 3D-

12-930, serão incorporactos para sürvirem até completarem
o primeiro períOdo de instrução, desde que' não a.pre
sentem cadern�ta de reservjsta, e de-;;erão renovar as pro
vas, aquelt:$ que foram ex:cluiJ\J8 por servirem de arrimo.

B!umemiU, 19 de Outubro de 1933.

(As,) RobeI-to Grossenbacher.

BANCO
SUL DO BRASIL

CAPITAL: 4.ooo:\i;oo$ooo

'Séd(': RIO J)E JANEIRO
Succursaleai Blummwu -;- Caixa Postal N. 5'

Pa�a juros, em -:onta-çcrrente} até 7 OiO

.ao afino

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

fi DO PHARMACEUTICO GOTTLIEB ELLINGER' -.

. jl
!.:.�. (oní':40 atinas àe l?rQti�ú no Flne�nha;' ······.�:·l� e no Bra�il l Para o Sul

t; ;�l ás sextascf�iras
� A)Iiai6r. probidade prQlissional.nnJteceítuario

··.:':'.�.:1' registradas
- ás 1Qh(lras'

, '. simples": ás 11 ho.�asGrande stock de todos' os artigo:l'Iarnlaeeuticos
•

"'... d'
.' ..

'

"

, para:, P. Alegre, Pelotas,

=.:
me íeamentos homeopaücos e biQquimhios

• Rio Grande.Urugúai, Argenti.
Artigos santtaríos e desi ntetautês

. ,

[ia Chile, Perú e Bblivía,
: Especialidades farmaceuticas ...
• Artigos de .hígíene

�� �:��:��!as Tef<êph'on e N.201

.

11 Drogas

e L UME:Âti' ;.!l,- Rua.15 de Novembro N. 44 - .AoIade do Hotel Bôa Vista
!! .".

:
'�:';;'�:';:;:"':':'!.!'�-: ......";.�����"....;��.:.:...:;,-:.:.:;,.;.:,;..:;.:;�

Correio
.

Aereo

'�"-�'A;;'�';;�tal'e..

-

A mala aerea >fecha, na

r\gencia dó Correio

Pare o Norte
aos sabbadõs

registradas - ás' 10 libras
simples - ás 11 horas

. .

'para: Santos, S.P��lo. Rio,
Vitoria, Caravelas," Baia,
Maceió, Recife, Natal) Africa,
Europa � Asía. ,

Cia, Malburg
---

..
"

.

Qualquer outra informação,
fornecerá Q ST. Agente" do
Correio.

---==-�-�....... ILEITURAS PARA A MOCIDADE Aos bons paesI Desde todos os tempos, todos
tOS g-!".1r.d,:_":' flageIlos que muito E' natural. que a VOSsa f�lici
lcomnbue para0 �nrraquecimen dade depenaa ce vos�os Iílhos

[to dns rr\as hurr-anas, é a deca- e deles depende quasr da, Sau
dencía da força vital. precisa de; eesta depende, quasi ex

mente nunndo mais falta faz dusivamente, âe lhe dardes de

I aohorneur ou mulher, como 3 em 3mezes, um frasco da

compensação da Natureza.para afamada:
horas amargasetristesas daVida LOMBRIOUEIRA MINANCORA
ti. fonte poís.d'este n�gello No ha egual, Uma ereança
começa pela da moeídade de 11 meses atacada de desin
ás

. q�aes, napri?Ieiravez t�m retla perdeu543 vermes de 3

ass�� lJ;l1portancIa quan_doalias qualidades., testemunhado por
m�utlsslma, por que sao de seis pessoas ídoneas em It=pe
orrgem de muitas c;lesgraças. riú Municlpio de S. Francisco
quer no decurso da vida quer do Sul filha doSr. Carlos J.

s?b�e tudo na velhIce. A_s Neuremberg, professor. Cada
víctímas, geralmente mexperr- frasco é uma dcse, Toma-se de
entes, fazem uso de coisas de uma vez em café com leite.
p�uco ou nenhum valor ex: Depois do efeito não precisa
plicadas por quem na .ver��de dieta nem purgante.
nada sabe de fundo scientifico. Vende-se em 4 numeros (1 2

�ulg�rmentechamam.se; 3 e 4), conforme a edade, 'em
uONORRHEAS BLENORRHA- todos os negócios nas íarma
OIAS. CORRIMENTOS, etc. Se das desta cidade e drogari
o leitor fôr uma das victimas as e na Farmacia Mínaneora.
não ande por caminhos tortos
que lhe roubam (l dinheiro, a

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

dicarnentos que podeis usar,
a NjECÇAO «IDEAL" "Ml
NANCORA".

E' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate a� constipaçôes,
resfriados. coqueluche.
bronchite e asthma.
O Xarope SãO' João

protege e fortifica fi gar
ganta•. QS bronchios e 08

pulmões. Milhares de
curas assombrosas I

NOTA: Se quizer poupar vos
da saúde e VOSB" dinheiro com

éoença desconhecida o remédio. !

shabltuai-vos no eotaeço dequal
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e de manhã ceno

um purgante de Lornbrlgueíra
Mim,ncora. E o melhor de t»
dos quantos existem, e de eleí
to ra,Jido e Suave.

Murt!?s diarhêas infantis são
<: lUsa j as só pelos vermes e den-

.

teso Depois procurai o vosso
medico.

SLUMENAU
----------�----.--------=----------------------

I Desejando vestir-se bem

I,
E por pouco dinheiro

Deverá usar sórnente

COnf90çÕeS
sob medidas previas e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

ITAJAHY LONTRA

negociantes e exportoôores ôc madeiras
e fereae5

5ecção fluvial

Repre5entantes 00 . mOInHO IN6LEZ
RAUL

Vinho Creosotado
do phazm.-àdm..

JOAO DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tonlco
e Fortificante
!Im"repdc com�
ancce"" ...�
Cf!nIl..
RECONSTI'n1Dl'I1'
DB 1.'" ORDEM

DEEKE Vende-se na farmacia Mi
nancora em Jomville, e. em
todas as boas iarmacias desta
cidade.

�ua 15 de Novembro, 120

'f'elephone Nr. 47

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I E�·- ,de hoje,1":';'.

Lê .I�ao,:;.:
'<{,

i

Ao Povo em Gerall NOTICIA ESPORTIVA
-.

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


