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Co�o urna homenagem á deve Reconhecer
memoria do grande educador
o governo

.

do estado baixou D I
o seguinte decreto: r818VraS

justa 8 o Mundo
Sinceridade das
'HiUêr's

;

,.,: ..

' Carvão, Petr?leo, Ferro e I panhar. Tão "

satisfatorios 10-
,.�lect:rlC�dade sao os elemen- .raur os resultados que em

, �?S .basícos essencíaes para I Agosto o Ministro da .Marinha
a grandesa de um paiz, na I declarou em entrevista á l

manulactura das suas m�h! I ínrprensa (fielmente a trans Depois de resolvida es

�,a,fl.aH .

e

..

mOViJ1.eutaç�o da.,Sj
crevemos n.esta,l'Olha) queen- ta se tratará daquelIe,.,índustrias e dos meIOS ue tendendo superior ti' qualida-] O Coronel Arlstíliano Ra-

transporte.
.

i de do carvão de Santa Cata Em rodas politicas, bem.au- mos. Interventor Federal no
O Brasil, especíal'nente, te- / zina não podia çomprehender torisadas, diz-se que o chefe Estado de Santa Catharína.

rá nesses elementos, desde i como ainda permaneciam pa- do Governo não cogita; por CONSIDERANDO que o p '0-
qU,e aproveitados. do seu rico I ralysadas as obras do porto I agora,

de nomear o ínterven- Iessor Orestes Oliveira Gui
e lmmBns� subsolo, a pujan -: 1 de Lag�na por. Ialta de ver- tor etíecü vo de Minas, Pon- marãos prestou relevantes
ca que nao eançarn de

prO-I
ba. E disse mais, que addu- dera. se que se approxima a serviços ao Estado, quer na

clamar os .tecnieos .da ecoao- 'zira argumentos i'f.'retorqui- data da abertura da Constítu- reorganização do eusí [la prí
�la mundial e, mais do que I

veis aos seus collegas da lute, e que, até lá. é de maio mario, quer nos serviços de
runguem, aquelles que não Fazenda e Viação em auxi- or iutor-esse manter-se o -sta- ndcjonalização do ensino;
nos visit�m, pa.ra e.xaminarj'-1iO do Porto de Laguna, e da tu quo", em Minas, que eon- CONSIDERANDO que o Es
as garantias que podemos dar Estrada de Ferro Thereza serva toda a bancada das tado, á vista dos seus assina
ao I�turo • . .

.
. ·IChriStina. «alterosas» em espectatíva lados tcabalhos, se deve as-

Deixando de lado o petro- Perreítameute. Pois é este syrnpathica em torno do che- socíar ás homenagens que o

IIeo o ferro e. a electricidade, mesmo sr. Ministro da Mari- re do Governo. Para essas magisterio catharínense vae
nos res�r�:n.giremos a estudar I nua, cujo alarde de Pi'ornes'l rodas, toda e qualquer indi-' prestar à memoria de tão ab
a� �ossli)lhdades, nunca dê- i sas nos. levaram ao sétimo cação, de nome, por agora, neaado educador"
masladarnente demonstradas, i céo . '. que, menos de um não pnssa de méro pulpíte,

to ,

d� nosso. carvão de pedra.]mez depois,
.

accentuou
.

ao sem_ s"lido Iundameuto.
. I, DECRETA:

Iainda maia que elle consis-j Mwisíro da fazenda que o car- EnL\�,n.de-l:,e que, un;a vez. A � 1 F' desí .1 dítirá o mais v'alíoso mana
. _ -

I
_

.
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d
_'"tr... lca eSlgnu!JO o la

.'
.

Il- vao llaClOna' t ao pedra abso'u- res J '-ll a a pl'eElJ enCla al31 ti " t ... , .. h01a1 de .riqu,·esa do te

.. rritori.o ,:
tarnente

ser.,
uzado "innati-ra

..

"

constitU.in.',tP,. ,d0. ',tCCÓl'd..!.) .0. o.
m lITI.e.'''aOgCOl1 e,

o e me� padl<i 0-

catharín
"
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-

,

"
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'

.

d'
li ear a memorIa o pro-

,

., ense
,

nos navIOs. da esquadra__
Se- 8S sympatluas o �chd{� () ressor Orestes de OtíueíraA .ídéa do aproveítamento mente depcis de conveniente- Governo, será, então, (HW se G '

, ..
-

d I 1'.desta ríquesa do nosso subo! mente tratado· por forma a se dará a l1oill,!'aç.ão erfectlv:J. do U!mULaeS't bevlen� o ·.rf>ta lzactl-S i·
..

't
.

, 1
�

..
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.
"

'

,
.

' se nos e::. a p eClmen os 'e
o o �UrgIu, au es que qua -Ilhe reduzIr a percentagem de InterVeUtUI', E cou{út'l1le se de· -.- 'L'

_ . -

q" "r utra qua do se co .'

d" f �.. 1.1" 1 b
'.

·ct r
enlSIOO pre eçoes l30tlre a VI

�Ij ,"
o· , n.

_

ill -

clnza� e e e�xo re e sanar ou- l.Ula ü lllll S, pe a S�lll u_Hf!a a d:t e trabalhols realizados no !
prehendeu

.

a r�lev
..
a�m!" do tr.os ln.convementes co�o a' e- em to.I'l�) da Pl'E:�(1<:ncw da

I ES,tado IJe lo referido p!'ofessol'.prOblema de cUJa �oluçao de- xlstenCIa óe perytes e que o ConsütuIflÍe, emao !Se dará A ·t R . d' '1'
P d 'á'

.
.

I -.

d' '1 -

'
.' r 2 evogl'm Se as IS-

. e:r;t .el" a so.uçao e. uma carv,ão poderia ser �provdlado, so�uçal) nu ea80. I osi, Õe� em co�trario.
'

i
'

mflllldade de outros, ligados ASSIm ·mesmo, depOIS de bene- Para e.'3;J.,s rodas parece I
p 'J,l;l' -

d G
.

"

·Fl IProfundnmente ás exíge' l' f" d'
- . - t-

. I I <1 actO o overoo em o-
.: .

"

..
0..

"

_

ue as I ICla o .alOda ,exIgiria gra:1de,; e exo lCI', e ,lllesmo iUexequ.l-lr�aIlopolis 26 de outubro de Ido
.nosso. uesenvolvImento e

I
custosas a.1teraçõês nos vasos vel,. que SR reSOlva. a, pr,'eSI� I.l{j'·). _,

��

d� no.ssa autonomia ecooo- de guerra, dencia d,'j C{Jnslitu;ntp. com i
� ,I, "

. I
mlC�. ..... .

.

'1 ,E ainda houv� m�is u� �ec- a nome,lç'ão de um IllÍnhtro, I ARISTILIA�O RAMOS i
Ja no go�erno de W�nces- i niCO que, na revIsta 'Brasl! fer- ou de ,qualquer l�embro OO-j «,José da Costa Moelmann» ;

lau Braz foram destmadas1ro-Car:il", commen!ou com ver- cas.ona!, sem apülo no man-
-

. .

.
I

verbas .pa�a � estudl? dasjdade;ra satisfação quefazagente dato, dto su:l'rragio diÍ·ecto. O,.' O.Sr:.Adriano .MoSimann,!nossas Jazldas c�r�omreras,! desconfiar. .. o d�poimenlo, presldE'ntej q.ue resultasse de Insp�tor ES�Qlal', Te�e;bell do (
O Cllanceller Adolph Hitler

e, apezar das dü'flCuldadüsl do sr. Ministro da Madnha, uma vél'nadelra nomeação do; sr,.Dlre\Or dn IORtruçao, () se-
,

,

.

de:.toda, ordem surgidas, da.hi alardeando uns tantos conside- execu�iv�, sómeute serJa 1on-!gmnte tel,�gram<t: .' ..
' ,.'. i :Todo ° I?-undo tem ,as suas I armamento, assumidas por

pIi;r{i .. ca, chegamos a um�_ 1'e . rando .qu€I absolutamente não te de InCIdentes e de despi'es-
."

I�·struçaH: . «fi'lps. Data 26, VIstas volVIdas, neste Instante i ellas' no mesmo tratado. Mas,
')f, .. sultado que -jul:!tHiclt 'satisfa,:,; têm razão" de 'ser', .- ,

: téchicOs tigjiJ para a própria assem:. :CiJ'GJ!l,.�f"IPA�6.�,j_n�p.el�g�-A-r;iri- 'I para o. drama que se desen- I d·o outro lado, nãO'::se fe'.t na-

toriaI?eIlte Os melb?res pro- nem patrioticos porque somen- bléa. ", ano Mo�Imann: ,B!üme'n�u I)�- i rola em Genebra, em torno da, senão. o contrario, De-

gn9stlc.0J;l: Preen�hldas·· as I te instigam um desanimo pessi- ve�do maugur4r·s,f>. (lia pn-I do pl'ob�ema do. de8ar�amen-! r�m-se D.umerosas confereo-

neeessl,dades que Impe,dem o mista aos que estão tratando 1 meno novembro tu.n:-t1o �ro-. to, O clImaz dess� f'llcadea-: mas,. asslgoarau!-se protocol-
curso lI:vr� e 'progresslv� da com verdadeiro carinho a solu- falsificação' de I fessor .Oresteo UI,nmaraes, i rqer;t�o de aconteClillentos se! los. falou-se mUlto, cada um,

n�Rsa mdustrla
.

cdrbom!era I ção de um píOblema naclona1.
. I con$trurdo como �omenagem i vel'lflC,OU quando o governo eonf�!'me as suas palavra.s,

ve-Ia.:hemos surgI!' numa� ex- O sr. Ministro da Marinha moedas) professorad?cat8rlllen�e. Go-l d'), RelCh, ventio baldado t9- alm�Java a l?az. O resultaClo

pp-!!sao .

que recompensar,a to- po1e lá ter as suas razÕeS com
. I verno aSSOClOU-ISA refenda h?- i �(>s os seus ebf�rços no sen- pratico, pr'l'em, �r8: B:pen8s

dos os ,esforços despendldos, referencia aos Sr.:u� vasos de I foi recolhido;, ante-hontem:menagem. decl'eüwdo que dIa! tido de eons.egUlr que as de- o armalllf'nto da maIOrIa dos

Fulv.io Aduei, Edmundo da guerra. Tecnicamente não nos é I á cadeia pública de S. .J03é,' trInttl- �'. um correll.te se fªça: mais poten�las lhe reconh �-! estados, A «segurança» eY'a

Lll?i PlUto e Abelardo Luz fo- possiveI contesta-Ias, mas paJdo- Hermann' Klel11z. acus�ado no p.releçofs esta.beleClmentos en : ce�sem a 19�aldlide úe dI- o brado geral, mas, para a

ram os qu�, em 1927, .. t,enta- ricamente'? . " Pbd�ria ter di- inquerito abetío peJa delegacia Sino sobre VIda e tra?alllos �€Ito.s, que nao deve.ser eon., Allem�nha. apezar _?as óuas

l·am.,a, medIda que, de�mltlV�- to mais alguma cOlIsa 1 '. de policia desta cidade, por fal- 1.t?negado ,ed,ucafl?r. S3:ud�- fundIda com a capaCIdade d.e fronteIras abertas, nao houve

mente, afastas8,'� os lmpe�CI-1 O jap_ão co,m, �s suas. mi�as sificação de moedas, I ?O;s. (�.� L�lZ Tl'lUdade, DI-
I r�arm�r-se, tomou

1"

a deCI-1 segurança.lhos

co.m, que, Vlnha.m lucta.n- de carvao m.uHlss mo mknor _

Te.or InstIuçao. I sao I:xtrema. de _ltarar-se A ALLEMANH.A E A LIGA
do os

. exploradores da. nossa' ao nosso passou pelas mesmas, . I"' -------=, I da conferencw, dt? d�sarma-I D �S MA ÕES
�ultia .

negra. Apresentaram I difficuldades .que nós,
.,'

relativa- O Re:rrresso no 'PiO f.r·e.·tas �eD!o e da p!'opn3 LIga das ' ç
elles aos seus collegas da I mente supenores. Contudo, 0!:8 lU. , I Naçoe.s..

-- (,A eutrada da Allema-
Camara .,.dOS D. e.p.utac.l.os: l.In/gOVerno decreto i.! {) uso escJu-. Do Si'•. 'Pedro d I -

, Defl.mndo c!aramente a at- nha na Liga das Nações era

ante-prolecto, ?ue votado_ nu- Si�0 .do produ<:to nacional. A
e I tJt��� do �et; govern�, �

Sua uma manifc:stação da sua bod
ma .e n0l!t�a das Casas :h�ou !pnnclplo, surgiram protestos, Toledo E�c,la. o Dl. Sc�ml�t-�l:skOP, vontade. mas não adeantava
fi -dlSpúS19ao do E�ecutIvo. I mas que ficaram em simples, �lImstr.0 da Alkma?-ha, deu nada. A assjgnatura de tan-

Este proJecto autanzava o I p/otestos porqueninguem ct:deu,
a Naçao uma entrevista, que, tos tratados para a paeifica-

g o ver n.· o. a mandar I E hOJ-;:, está o Jaoão com' o
Rio, 26 - Interpellado, on- s�m, (·xaggero, podemos, eon- ção munpial não deu qualquer

d t d
• tem, ao deixar ° seu ministerio, S derar uotavol e que 0]1 d'�'

_

t
.

hpro,ce e-; os es u os !:eces- problema resolvido, E' que lá
1 .

0'.' "I,. _0- mo l!ICaçaO nes � camm o.

sarlOS para a construçao de aü.' envez d.o.. carvão se .'Id?n·t'j-t',·-
sob(e o regresso do sr. Pedro ca, com_. 100lca e prt:'clsao, Acceitaram, ainda, as o.utras

E d
- de Toledo, disse o ministro da questao do des rmame t t' t dum porto em, nosso. sta (l e car ás caldeiras estas é que se

a '..
a "n o po eUClas o. cos ume e reu�

despender CInco mIl contos identificaram ao carvão! .Justiça que, realmente, o chefe nos seus deVIdos termos. ·ni.:.'-se, antes de U!TIa confe-

(5.000.Qoo$000) no reappàre- A solttCã() qUe se nos apre- do.go_�erno, atendendo ao pre- - «O Senhor deseja saber rencia desal'mamentista, em

lhamento da Estrada Tne.re- senta no Brasil, em relacão' ao �atrto c"ttado del_, tsaUdd? do ex- a miDha opinião sobre a re- Pa;>is, para comparecer em'

za Christiua. Não Babemos producto, não pode S"'T
'

outra
ln erv�n or pa� !� a, era a ne- tirada da Allemaoha na Con· Genebra com uma opinião

porque est.e .projecto d�.l.einão' qu" a japOiiez.a
-

lcessarla per.mIs;:ao
.

I�ara o seu

ferenCia. de Desarmamen.to? já formada,
roi -aproveitado pelo Uoverno I V-, I' d

.

.

f
. regresso, e de mais alguns E' clal'o que esta passo E a situação da Allernanha,�

..

"

.... '"

(
a a que e uma elta o go- t e 'I d n ']'t- '.' •

."

Federa,L FICOU mofau�o .,:'. vemo não imponha uzo do
ou ros XI a os "'o I ICOS. repereutlü .mUlto por todo. o tornou se ameaçada mais, e

m�sf.dlga,mós. sem culpa dOS}carVãO naci<?naI,. porem, é de mundo, Mas, q�e� S�gUlU. ma,s em face deste desenvol-

brlluantelS del'utados que _-o, seu dever hscallzar do presente Primeiro' COflQ'resso sem qualque� ammosldade, vimento. Continuava em re-

apre_senta�·am. A. actua.ça�o para o futuro. .

<a< � d�senv_olvlmento desta clamar perpetuamente o des-

que po_derlam desenvot:::er ll-I Nl-fs cidades velhas não se CathoHco de
j'

questao, nao pode !er çonta- armento geral. sem ter sido
cou .... �n�egl'ada na ,:wtl).fla I projectam alinhame,ntos aos Elumenau c'

'. _

j jü com outra solu�ao. attendída. AfuaI, por não ter

conq_mstada. .." I quaes todos tem que obedecer ..... _

.
rassou, hontem, por estai

A Allemauha fez tudo no conseguido nada a este }'es-

D�. 19�7 para cá cOl're�oSí em f�turas construções? ,\ A �'} � 31 de dezembro e i C1da�e,. o E�m(J. � Rev?w. Sr, seu poder a favo� df! defar- peito, ella exigiu a igualdade
qua�l seIS ann��s.e .r;ada tlVe-IJ, Po:s, faç,a-se o mes!no naqUlI-la prImeIro dejaneiro. Pl'OXi-1D: PIO Fr�ttas" III��stra�o e, mamento. CumprIU rlg0I'�Sa- de direitos que, uo principio

mos:de n9vo �m prol d� w'o- lo que maIs tarde tera que con- mos� realix3,l'.se,á, nesta ci-I VlftupsO ,bISPO da DIOcese.
I
mente a� severas clausulas negadCl, lhe. foi concedida,

btem,.a
.. carbo,mfe..

ro sena.SJ um sumir

o. n,o..
5

.....8.
o carVã,0" ..

de p.ed.f.a'j.dade, ?

. p.T'lmeh'..o,', '

C".0ngreFlSO
I . S: �,

XCla. �eg;uepara o n;u-1 do

.

T�atado.� de Versalhes, â� IJ��. em 11 de dezembro

slmulacro na construçao (lo
.

O goverrH? mandou construir Catho.lwo deste municipio. 'I Dl��Pl? de RIO_'Jo Sul on,d� '\Jae I destr�mdo �� suas arm�s.' o
Não era o seu intuoito ()

port9 de Laguna.
.

vmte ou maIs vasos de guerra Activam-se' providencias e aSsl�tU' á bençao da egl eJa de m_aterIa,1 �elI:,o. as fortIfICa-

E 11,'o entanto, agora,
.

mais no ]apã<:, PO.iS...tome ajlJlidatív8j' preparat.ivos p_ara.,dl:tr a, c.ssa i Tayo. I ç�es, dllIJmUlDdo

0. seu,
exer- �����a�m(�nst:� ���:J� :t:eJ��

do qlle nunca, se apresenta que tera que recomendar aos grrande reumao o IU:lX1UlO I 1
CIrO até o num_ero de..,_I00'OoO .

irreC-,u�.,'a.,v.'e.l. a S,OI.U,Cão d
..

eliüi- governados.!,'. M,·.a..
n.de ad,aptarl.··.a. s.

I

bri1ha,nti�mo " .R _

• !
homens. oJâ nao ha. �a An�� feza ao dos outros. Tudo de-

t�va ,da qnestã_? .impol'tantis-I novas. m�chlOas ao nosso pro� I Dare�m;, nílS pl'OXimC:6 nu. eassumlu �au�a n�md tanks, n:�. ar!l pendia das outras nações.
Slma em relaçao eom a e ....o- I duto mdlgena! .

. ,meros, lU,forma çoes maIS de- C'
J ��la pesa. a, n�D?- iI:na?ao MAIS UMA DISILLUsAO

.

.:' - .... '- v., !' '. . .... !
Ih- d� .

'

O argo I mllItar, nem sufhClentes Ior-
nOillla nao SÓt do ll?SS? Esta- .MandE' apparelha,r as. nossa:lta a <IS.

.

:

'. .
; ças navaes. O est�dó do - «Mas, .agora, cúntinuou

do como de odo (paIZ-
..

' I mInas de hulha ,negra dos ele .

,

'

. I Communrcam de Buenos Ay-, desarmamento total da Alle- S. Ex., o povo allemão sof-

E� 'Junho deste anuo, hou- mento:; ne,;cs'3ano� .

á e�t ra_çã? de Laguna ou outro pOr ventu- i res que o presidente Augustin II manha foí reconhecido pelos freu outra desiBusão, visto
ve wteresse do_goV6r'1l? em I do progucfo q�e e 9UUS1 Slml- ra mais proprio e apparelhar aJusto reassumiu, sabbado a pre- seus ex-advert:ari08 depois de que o.s representantes ofli

estu�ar o carvao .li�clo�atl[ar ao e;:!rangetro. Naose �ssus- �strada de ferro Thereza Chris- sidencia da Republica,
,

um minucioso exame_ feito ciaes das w(-:smas nações,
E os re.sulta:dos satlsJ.ucOfl.OS te_o �o"e. no comeste quasl que-, fUla.

..

h' A passagem do governo das durante annos por commlssões que antes reconheceram a

sóbram'no
.. Julgamento. fe!tolm:�eT1ada na ordem dos deveres I Depois de t.�dó isso fei�o. O mãos �o vice-presidnnteR�cc� especiaes da ent�nte. ligualdad,': �estes dias decla

pelu �ompetente tec!:mJ.co dr, r!1aC10naes. ..., resto sera fzclllmo, porque ISSO para o presidente Justo, fOI fel- O povo allemao conii&.va Iraram oUlClalmente, que eHa
'. Ant{}�lo d� Tav,�res .�ert�J ai Por ultimo, pel� que inter:s-jé que consiste a chave de todol ta com toda ,a s�lemnidé!de, ten-, en! que as out1'8SnaçÕes qum- !não podia ser concedida á
que!" o (!Irec�oL .

deota folha; S3 ao nosso EstadO, n:ande am-! problema.. ,I
do compareCido a Casa Rosada prlssem tambem as suas ,0-1 nO\T3. AIlemanha. �'\. esta nova

tev� apportumdttde de aCOffi- da o gov�rno construIr o porto f ACHILLES BALSlNI todas as altas autoridades brigações a respeito de des_' (Continua na 8a. pagina)

DECRETO N. 432

é
a

de
"A Nação que conta 65 milhões de

habitantes, que assignou o Pacto

Quadruplo, não se

nem pretende
rearmou

armar-se mais"

Como falou á nação o sr. Schmidt Elsko,
ministro da AlIemanha

.. :' ._. .

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



E D I T A L COLETORIA DE RENDAS ESTADUAIS OE BlUMENAU

ImIlosto Territorial

Impusto de Viação Terrestre
o Doutor Amadêo Felipe da Luz, Juiz de Direito -la Cornsr

ca de Blumeuau, Estado de Santa Catárina, na fôrma da lei, etc'
Faz saber aos que o presente edital "irem, interessar possa,

. .

ou dele nottcia üverem que, por parte de Henrique Hering, ar-

'

..
·'f�...

c.-;:�,�.,.<",,·.�:·"""�::r�' ��"���+IHmtM� lista re�idente n.es.ta cidade, ror s.·e� procurador, foi dirigi?a a

.�! ri\... F' ltas Melro : :iji DOI" S'l;:; este JUIZO a petlçf10 do seguínte teor; "Exmo. Snr, Dr. JUIZ de

R ur. . rei
'. : l r. lvelra e I va $ Direito da Comarca de Blumenau. Pelo procurador que esta

I:
ADVOGiADO :1 s· .Ad. d S subscreve, diz Henrique Hering, artista resideute f1t'st'l cidade,

! Causas cíveis. commercíees �1 � .

voga o
tt que te-ido dado cumprimento aos artigos 911 a 914 do Oodígo

E.:'
.

e

.. ·.cr.imJn.·'.
aee �.�:

Alameda Rio Branco, 'JfJ : judiciarlo do Estado, CO�f?_rme, prova o �lvará .jnnto, quér pro-
: Rua Minas Geraes :! Blumenau 9 mover contra s!1a m:t1hel Henriette Carolina Mana Hansen que,
:

.

..

..'
.

: ,. ! conforme se evidenciou do processo de sepa:-açi'io de corpos, se

�� �_4l+It_��Cl! acha em logar não sabido, uma ação ordinaria de desqríte, Iun-
. dada lias Nos. I e IV do artigo 317, do Codigo Civtl. Pede,

por iaso.. com O devido respeito, se digue V. Exc!a, mandar
publicar edital de citação COIU o praso de trinta dias ii; mesma
Henriette Carclina Maria Hansen para comparecer á primeira
audiencia desse juízo, após I) decurso desse praso e ver- se-lhe
propôr dita ação ordinaria, cujos artigos serão, então. oferecidos
e assinar.se lhe os dias da lei para defesa, sob pena de revelia
e lançamento e prosseguir a causa de acõrdo com o disposto
no artígo 565 do Cod, Jud. fi.ando também citada para os demais
termos do processo, até final sentença e sua execução, Dá-se
a esta, para os fins do pagamento da taxa, o valor de 500$000.
Nestes termos - e pedindo juutana, a-este, do processo prepara
to' io de separação de corpos, E. R. Mercê. Blumenan, 5 de
outubro de 1933. p.p. (Ass.) Francisco de Oliveira e Silva
sobre uma estampilha federal de Educação e saude, de 20Ó
réis e uma outra. estadual de dois mil réis. "En: cuja petição
foi exarado o srguinte despacho. Recebida hoje. A. Como re

quer, pago o devido imposto. Blumenau, 10/10/933. (assinado)
A. da Luz" • Em virtude do que chama e cita Henrlette Caro
lina Maria �ansen para vir á primeira �l1diencia deste Juizo,
qu.e se s�gulr ao decurso do praso de trinta dias do presente
edital, afim de ver-se-lhe propor a ação ordinária de desquite
de que trata a petição já transcrita e assinar-se-lhe os dias da
lei para a contestação, sob pena de revelia, ficando Jesde 100"0
citada para todos os demais termos e Mos da ação. ate fi;al
sentença. Cjentifica, outrosím, á suplicada que as audiencías liI_a W llIiW&l:li__iii!!!lHM_!?lÇm.. l\iEiIi&WII!l�EIII!!H!!I!I2!IM!!I!!I!II!il!!il'�lG�"'Elilf'_r.uug;;_wii:!·JQiM_m__--_wlIl!__2lI,_rlJ'iII;

I
deste Juizo teern logar aos sábados ou 110 dia anterior

PECA AO SEU fORNECEDOR I quando aq��.el� cair em f.eriado ou. e�tiver impedi?o, às dez ho�
ras, no edificio da Prefeitura MUnICIpal, nesta cidade. E para

L E V·" Y
que chegue, ao .conh.:ciment0 de todos, mandou p�s:;;ar este edi-

. tal, que sera afixado no legar do costume e pvblicado pela irn-
.

prensa. Dado e passado nesta cidade de Blurnénau, fLOS treze
dias (�o mês de 'ouruhro de mil novecentos � trinta e três. Eu,

I Alf�{:ao CaD pos, escrivão,
.

o datilografei. (assinado) Amadêo
. Felipe da Luz, sobre uma estampilha estadual do valôr de. 'do-s
mil réis e uma outra federal, do valôr de duzentos réis. Coníé-

..... Ih
re com o- original.

'l' me OI' pn.rn. d.oces

- Anriu�çiosnest'; seç��o:' 4 publicações, aos sabbados, até 3
'. cms. 3$000, de mais de 3 a 6 cevtimetros 5$000

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

interessados, que durante o corrente mes de outubro, se

arrecada, em todos 08 dias l ..teis, nesta' C01 etoría e em to
das <1S Agendas Fiscais de Rendas Estaduais do Munícípto,
o imposto de Viação Terrestre e relativo ao segundo se

mestre do corrente exereícío.
Os srs. contribuintes que deixarem de satistaser o pa

gamento do referido imposto dentro do praso acima deter
minado, poderão Iazel-o nos meses de novembro e desem
bro acrescidos comas multas de 10 e 20'[. respetívamente.
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 UMA, Escrivão.

Tabelião do 2. Oficio

BLUMENAU

lmposto sobre Hipotecas

Dr. mede H. Pape

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

interessados, que durante o corrente mes de outubro, em

todos os i1ias utels, se arrecada nesta Coletoria, o Impos
to sobre Hipotécas e relativo ao segundo semestre do
corrente exercícío.

OS 81'S. contribuintes que deixarem de satísraser o pa
gamento do referido imposto, dentro do praso acima deter
minado, poderão fasf':l-o nos meses de novembro e desem
bro acrescidos com as multas de 10 e 20 '/. respetívamente.
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.

Clinica geraI.e
Especialista para moles
tias de garganta, nariz,

ouvidos e olhos
Blumenau - Rua Piauhy ELPIDIO LIMA, Escrivão

Carlos Hoepc�e S. A .

Blumeqau

�*���*������**��****��
•• ••

. : Dr. Abelardo Sebnei� �
.

t\ .' der (la Fonseca }Do f•
.'

}lo
.� ADVOGADO }lo
t\ �
· �
• }lo

:t (Fundos da "Casa S. Paulo") i:
.'

:t"1P:,p:,p�.99••".";P;P"."99§1.� NÃO FALHA NUNCA I
. ,..._.�,.......,....,._�� �-_....... .....ll

i�"""'Õ;�'j�"'B'ERÕER'"""l�
'ti' Clínica gerar. Espec.: 'doen"as ::

. '.:." internas, do metabolismo, Se· �:.�nhoras e. creanças. Venereas j

l� �:���AULO. N. 79 - BLUtAENAU ��
..... " , ..

����.---�

fermento

MATERIAL PARA INSTALlAÇÕES ElECTRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM LAMPADAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GONSTRUGCÃO OE
APPARELHOS PARA RADIO

o Escrivão: ALFREDO CAMPOS

----------__� �. ._Q_._�__· 4��

TLMBR ES
Grau js

re"eVl'a chaque sél'Íeux c01-
lectionneu!' de timbres-poste
comme réclame; das «tim
bres provinciaux» de la ,,8uis
se» trés rara et beau

!-�--����-�! eu valeu!' de 3, 5 et de la franes

!. Dr. Alfred Hoess $ J'ellvoie aussi des envoiss á

1ft' � choix; affranchissement pré-
:w :'Mé[}ico do Hospital Sto. Iza_bel..... cieux «têtebêcha».

! c OPERA ç Õ E. à ! EUGEN Sekufa, Lucerne

S � (Jofer) Suisse.

�- Clinica Geral .....
'

__=
�

.

..
�-�$��-_..._�

.��-------'----.--�- Coletoria de Rendas Estaduais de Blulllenau

EDITAL
Lancamento tIo

..

EDITAL
De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado faço' O cidadão Roberto Grossenbélcher, presidente da Junta de

publieo que, Pfi cumprimento ao decn::to n. 55, de' 1. de :\Hstamento militar do mlJnicipio de Blumenau:
.

Outubro de 1931, se Vl;lÜ pro{:eder á r'evisão dol'; lançamen- Faz sabor a03 cidadãos constantes da rdação abaixo, que
tos do imposto territorial, pelo que todos os que pu�su:il'em em virtude do Decreto 23.105, de 19 de Agosto ultimo, se:'

terras rurais, isto é, ter�as situadas f6l'i! do perímetro rão indultados do crime de insubmissão desde que se apre
urbano das sédes dos municipios, são convidados a apre- sentem até 19 Outubro corrente.

sentar, de 1. de novembro a. 31 de de7.embro do correnie CLASSE de 1903 - alistado 14, Afonso Eskelsen, filho de

ano, as declarações exigidas, pelv mesmo decreto. Isaac e Maria.
Incumbe essa obrigação: CLASSE de 1904 - alistado 3:!2, Emilio Conradí. filho de

I - L-\(lS Ilroprietarios. Oswaldo e H�rminia; alistado 422, Felix Scheidemantel, filho
II - Aos foreiros de Paulo e Ema.
III - .A.os posseiros CLASSE de 1905 - alistado 485, João Anrlreani, filho de
IV - Aos rel)i'eSeutantes de espolios. João e Angela.
V - Aos ocupantes de terrns pertt'ncentes a empre- CLASSE de 1908 - alisiadu 138, Adolfo Drews, filho de

sas que gosarem de isenção de imposto. GURtaVO e Anna; alü:tado 217. Emílio Deeg} filho de Gui-
A", declarações conterão as seguintes informações: I!l( r.11e e NHna,.

I - Situação dos terreno. CLAS::'E de 1:;09 - isento por arrimo de acôrdo com o

II - A'refi em metros quadrados. Decreto 19.533 - alistado 139, Augusto RarneI, filho de Al-

III - Val�r vemi.! do t':�rreno) excluidú. o valor de berto e Anne.

quaisquer construções ou benfeitorias neles exÜ:tentes. Os que estiverem subordinados ao Decreto 19.[,33, de 30.
IV - Qualidade de terra.

.

12-930, serão incorporados para servirem até completarem
V - Numes dos confrontantes. o primeiro período de instrução, desde que não apre-
VI - Especie do titulo de aquisição, com a data res- sentem cadern'3ta de reservista, e àeyerão renovar as pro

pectiva, () eartorio pOI' que transi!ou e o num {'fo que vas, aqueles que foram exclnidos por s�rvirem de arrimo.

tomou no registro g€'l'Hl de imoveis. Blumcflt:iu, 19 de Ontubro de 1933.

VII - O 17alor t.Jt 'ibuido pelo contribuinte ás terras
que posbuir em outl·as circunscrições fiscaps.

Caso o contribuinte não tenha elementos para prestar �"""""""'_��...,..__"��_.L�mO=L�__"....,.__...�

as illfol'maçõ\�s dos nUlJJPfOS V e VI, d_pverá declarál-o
expre!',samente.

Os contribuintes que não apresentarem, dentN do pra·
ZO, essas declar'ações s'c'râo lançados, li sua revelia, pelo
exator, que, para isso, se baseará nos dados publicos e

particulares que obtiver, não cabendo ao contribuinte, nes
te caso, reCliI'SO 'contra o lançamento e ficando ainda su·

jeito à multa de 25 oío sobrb o imposto, nào sendo nunca

essa multa ,inferior a 2o$0()0�
As declarações que, quanto á á-rea ou, qv.,anto ao va

lor. contiverem erro contra o flseo superio'r a 20 o/ti, se-I1'ão consideradas fr·audulentas, ficando o contrióuinte 8'1.{.-·

Jeito ao paga,mento da difere'nça do ilnposro decúnente'
da sonegação e á multa de 50 ajo sob're o imposto .'real. ��

Salvo o caso do lançamento por falta de declaração,

��.,�Odos atos do exator cabe recurso para o Diretor do T,�sou· : o
ro; UO$ atos deste para o Secretario da Fez8nda, VbçâO, :> o

Obras Publicas::: Agricultura; e dos atos deste p<Sl'a o Pre- �

sidente do Estado, à,:vendo o recurso srf interpost� den-!�
tro do prazo de 20 dli:tS, contados do ato que o motivar. •

�
.•!"o

Nessa €xatoria encontrarão os 8rs. contril.uintes os f < o

impressos para declar'ações de ,que trata o presente editaL.,
'0·

Estação FilSeal de Blumenau, em 17 de outubro de 1933 ":
asso Nestor R. Scheeffer

EXATOR

(As.) Roberto Grossenbacher.

O grande remedio brasileiro, -EU
xiI' de Nougueira. do pharmaceutico
e Ql1imico João da Silva Silveira.
vende-se PID toda!; as Farmacias.
Drogarias e Casas de Campanha e

Sertões do Brasil, bem assim nas

SUL DO

Sédf>: RIO DE JANEIRO
3uccul'sal em Bl!lmeuau -- Caixa Postal N. 5

Paga juros, em conta-corrente, até 7 0(0
ao afino

Recebe ;3111 «Deposito!!: POim!art�s» dl-:!sde a

quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando
juros de

capitalizados; semestralmente
Faz todas opcrq>}es Bancaria.'?

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A mais Barateira Loja de Fazendas
Com fabricas proprias no RIO GRANDE e em 11t:LOTAS

Fifiaes nos Estados: ,�IO GRANDE DO SUL, S_ CATHARINA, PARANA', S. PAULO e RIO.

Preços fixos
I Cano/damas a distinda popalaçãa desta jloresoente oi- II,·dade e da

.
interior para visitar a noesa foanudaoe! exposição...

no dia 2' de mooeoz6ra' praxima, sem camorom/eso a(qlLm de

compra. e, oerij2'oar as noesos preços extremamente 6aixas.

m

Preços fixos
- r

•

arejo Rheingantz
Um vlnlem poupado é um vintem ganho

VejaDl nossa. formidavel
.,

Assombrosa Guilhotina de Preços:

"

8$000

11$000

14$400

16$ e 15$

3$000

3$500
I

."

Largura 1,45 mtr, 6[4 metro 4$000
" 1,80 ., 814 " 5$000

I" 2,00 " 9{4 .. 5$700
,. 2,20 " 1014 " 6$000

.

"

4$300

4$800

9$000

9$500

8$000

5$000
4$500

Símplesineete formidavel ! ! Ultima creação da moda l '

Organdy:·
; estampado tormtdavel metro
Organdy:-

liso, 12 eôres,
O'l'gandy laurtuiet .

maravilha das maravilhas "
Organdy estampado>

o que ha de melhor
Voile S11,1,sso Ieçiumo>

côres lisas e galantes
Voi;« Suisso L:-

12 cores sublimes
Voiie typo Suisso,

,.

Toile Soie:;'
25, côras modernas,

Seda IJiagona�;-
20 côres Iíndlssimas

Peau. df:J Yeau»
12 eôres bellíssímas,

Orépe Georçette.-
Artigo Francez,

Sedas lisas:-
12 côres,

Sedas Estampadasz
Estampadôs rormídavets n

metro

Pl.�nl!o "Rhetunantz" é o que implanta á Mód_a.1i\�QI.'\) • compre pOIS um chapêo
"R h o in g a TI t z"

desde 3$ a 80$

Cretonne Rheingantz .,

Preços para cada Bo Is o

1$100

" 2$200

Brim BX
pardo ,

Brirn BT
largo 10 ctm, "

l:JTÍm bronco TE 1. qual. ;'

e outros superiores de "

3$0'00', 3$500 até 6$000
Brim ttstado,

especial

" 1$300

Tricoiine lindíssima, C. Seda mt, 4$500
4$600 até 6$000

Atoalhado, xadrez azul e en-

carnado, largo 1,50 cmt. .H 4$200
Morim Amor 70 largo ,. 1$100
Morim Gaucho 75 largo " 1$200
J..'Ilorim Rheingantz 75 largo sr 1$600

Algodões, colossal variedade
Oavallo 1,50 lazg, " 2$500

Cavallo 1,80 largo " 3$000

Luizine tinto, o que lia
em cores imaginaveis metro 1$200
Luizine do E$taão

,12 Iíndas e bellas cores ,,1 $500
Opalínes estupe.:ndas, para

roupa interna" '

.

Opala «Rheingantz»
12 cores "

"

1$500
Opala, Jf8fE á1·tfiJo fino
de todas as cores::"
Cambrai.a ' «Rhei,ngant::;r>

24 cores diversas "

Fustão Popular t�cido que '

vale Indíscutíveítnente 1$800 p, 1$100
voue Uso,

largura 90 ctm.
Voiles cstamp.ados,

novas crgações ,> " ',l$30Ô
1$,too, 1,500, 2$tloo�'2$50o até 3$000

1$200

Brim. Gabardirw, Nopolis mt,
Brim Combate,

formidavel

Zephir Xadrez,
Oriental
Zephir «Bagêl}

assombro, 300 peças
J1.fesela

azul desde'
nté 2$800
Reps, 'fantazia larga

70 otm, 12 padrões
Reps, A rama

lindissimo
T"ieolines modernas

desde
Trieoline com Seda

7'

2$500

11$500

1$200

1$000

" 1$500

Voile,
estampados devínos

. Levantine Bêbê.
bonitas cores
Levantine Hercilio, temos

1.000 peças, da-se por ,;

Linho estampado, mais de
60 peças padrões diversos, desde 2$000

2$200,2$700. 2$800

metro 3$500

1$000

2$700
metro 1$100

1$400
:.$300
�$500

" 1$400

2$000

2$000
2$800

Colchas da-se por
serem baratissimos cada 5$500"

,; 1$100

1"0 7a d
e não' confunda

Em frente do Botei Boa Vista e Café Eimer

.,�/eja. setta "R H E I N fi A N T Z"

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



,cn:>.ADE DE BLUMENAU

.

Cia, Salinger S. A.
Ata da Assembléll.':Geral Ex- um capital de rs. 3:000$000; direito de resgatar ao par, em' panhia, já iivhlidas em lotes conforme, vae por todos assi

traordinaria da O()mpanbia Sa- Companhia Fabrica de Papel qualquer ,tempo, os títulos to-I COlO,n,iaes e terras dt>volut,a,.,s, ao I gnada. Eu, Ourt Hering servín
Iínger S.A., reali$á.da em 20 de Itajahy, por seu círector-presi- dos OlI em parte, no ultimo sul identicos limites, ao oeste I do de secretario, a escrevi e

setembro de 1933. dente Curt Hering, com 2 se- caso, mediante sorteio. O im- com terras da Co.npanhia, já tambern assigno. .

Présidencia : Pedro Chrlstiano ções, representando um capital posto do sello sobre as deben- divididas em lotes coloníaes, e Assignados: Companhia Mal-
Feddersen,

,
'

_
de r<::. 2:000$oco; Alberto Stein tures s .rã pago pela Companhia. a leste COm a estrada geral de nurg, Bonifácio Schmití, Presi-

Aos vinte dias do mez. de .com 2 acções, representando Este ernprestirno, de aceordo Curitybanos, ou melhor, entre dente Caixa Azrícola S, Â. de
,

d
,

"1 ".

I
� Publica-se ás quartas-íeíraesetembro ',' e mn novecentos e um capita de rs, 2:000$000; com o artigo 1, § primeiro do terras da Companhia, do Esta-l Blumenau, Alvin Schrader, Com' e aos sabbados

trinta e tres, pelas dezesseis Associação Comercial de Blu- decreto n, 177 A, de' 15 dto se- do -e:·Oswaldo Odebrecht. panhia Hering, Max Hering,
horas, na :séde da Companhia m�n�u, por seu director, digo tembro de 1893, terá por fiança A Companhia reserva-se tam- Curt Hering, Carlos Hoepcke
Salinger :.S:A., á rua São Paulo presidente Pedro Feddersen, com I todo o activo e bens' da Com- bem o direito de, em caso de S. A. filial Blumenau, B. Hof
n. 286 desta cidade, em virtude 2, acções, representando um- ea- panhía, assegurada a preíeren- necessidade, substituir por ou- rnann, Banco Sul do Brasil-e
da convoéação feita pela directo- pital de rs. 2:000$000; Pedro da sobre outros quaesquer ti- tros, do mesmo valor pelo me· Ramos, pp. União Mercantil
ria, por aviso publicado na im- Mayerle,

.
por seu procurador tulos de divida, e será abonado nos quaesquer outros bens que Brasileira S. A.-Curt Hering

pret1s;�Jocal, nos jornaes «Ci- Curt Henng, com 2 acções, re- especialmente com hypc theca corisHuem fiança e garantia Empreza Força- e Luz «Santa
.dade de Blumenau» a partir do .presentando um capital- de rs: dos seguintes bens irnmoveis deste ernprestimo, observada a (latharina - Oito Rohkohl, P.
dia � der corrente mez, eDer 2:000$000; Rudolfo Hoeschl por natureza e por destino, a legislação e'!l vigor. Blume- Ch, Feddersen, Rudolfo Kleine.1
Urwali;:lsbote», a partir do dia com 1 acção, representando um saber: nau: 20 de Setembro de 1933. Erich Gaetner, pp. Willy He-
[> do corrente mez, e no jornal capital de rs. 1:000$000; Au· a) Um terreno sito nesta CÍ- a�s"L,t,liZ de Freitas, M,ce1ro. Foi ring-Luiz de Freitas Melro. PP'l«Republica>' de Flortanopolis, '!fU,st Haeger com 1 acçãO,,' -Idade,

a. rua São P�t,llc., contém- lido em seguida o parecer do Affonso Lepper-Luiz de frei
que ., publica o expediente do rs. 1:000$000; Hans Gaertn-r do a area de mais ou menos co,.nS,e!h� Iíscal, do t��or se- tas Melro, WaI!er Schm, itt S. A.,Governo do Estado, a nartir com 1 acção - rs. 1:000$000; 17.500 metros quadrados, lirni gumte: O Conselho fiscal da -Walter Schmítt, pp. Hermann

, do dia 5 do corrente mez..com- Max Feddersen com 1 acção - tido pela frente com a dita rua Companhiu Saliuger S. A., to- Mueller-Hering-Curt Hering, I
.parecerâm e inscreveram-se no rs. 1:000$000; Paulo Oncken São Paulo, fundos com o rio mando conhecimento da pro' Karsten Irmãos, Luis de Freitas
livro de presença de accionistas com 1 acção - rs, 1:000$000. ltajasy-assú, de um lado com posta, de um emprestirao em Melro, pp. Moinho lnglez
da Companhia, afim de toma" Assumiu a presídencia o aceto- terras de Alfredo Hering e de obrigações ao portador (deben- Luiz de Freitas Melro, pp. Arp
tem r,.arte nos trabalhos, os se- nísta Pedro Christiano Fedder- outro com ditas de Francisco turés), a ser feita pelo accío- 8t Cia.-Luis de Freitas Melro,
guintes accionistas, todos de sen, que convidou para secre- Wuerges, terreno este adquirido nista Dr.Luiz de Freitas Melro.l pp. Boehm &. Cia.-Luiz de!posse de suas respectivas ac- tarío o accionista Curt Hering. por comprl:l. dos herdeiros da na assembléa veraI extraordina- Freitas Melro, p-p. Wetzel 8t Cia.
ções) a sarer: Companhia Mal- Havendo quorum legal, tanto Viuv8: Augusta Thomsen, cow rio ,da mesm� Companhia, aI-Luis de Freitas Melro. Viuvai
burg, por seu director-presidente de accionistas como de capital, forme escriptura publica de li) reahsar .�e ho]_, é de parecer Irma Gaertner, Carlos Hardt, I'13onifacio Schmidt, com 200 o presidente declarou aberta a de outubro de 1891, deviria- que seja a mesma proposta Oito jenrich, Ernesto Dalfovo"
'acções, representand(, um ca- s.ssão, mandando, em seguida, mente registrado no Registro approvada, visto consultar iu- Eduard Duwe, Paulu

Heriug'l'
:- .i

pitá! .de rS. 200:000$000; Caixa proceder a leitura d:3 «ordem de lmmoveis desta comarca, em discutiv€.lme�tc os interesses I Co.mpanhia Fabrica de Papel
'AgriCola de BIumenau S.A., por do dia» do seguinte theor; a) 9 de novembro de 1891, livro do CompanhIa, Blumenall, 20

\ItaJahY--Curt Hering-Presiden" GRANDES ULCERAS
seu director·presidente Alwin' Emissão Qe um emprestimo em n. 21, pago 6, sob n. 3; de Seter:nbro de 1933. O Con- te, Alberto Stein, Associaç'ão 'ISchrader, com 70 a�ções repr.e- \ obrigações ao portador (deben b) Todas as bemfeitorias e I selho f1:;caI. asso Curt Hering, Commercial de Blnmenau - P. Como prova de eterna gra
sentando um capItal de rS'_j turps}; b) Suggestões a bem access()�ios encravados 'no ter' B.liC?fmann, Arthur S�ahmer. Em I eh. Feddersen-Pre,;idente, PP'I tidâo, vos envio uma photo
:W:OOO$OOO; Curt Hedng com

I
da (la mar _ha dos negocios reno acima descripto, notada-I s�gUld�, o Sur, PreSIdente poz I Pedro Mayule - Curt Herbg, graphia, pois, soffrendo de

tIS acções; representando um da Companhia., Passando-se á meni .. , cinco grandes predios I em dIscussão 3 pr?p�sta apre"l Rudolf Hoesehl, August Haeger,
\ umas grandes ulceras ]la mais

capital tie rs. 65:000$000; Com- ,·primeira parte da ordem do dia, construidos de tijolos e cober" se�tada peI? aCCIOnista Dr. Hans Gaertner, Max Feddersen, de 5 annu:;�, tenho experirnen
panhia Hering pot seus direc- !pediu e obteve a palavra o ac- tos de telhas, todos os machi- LUIZ de Freltml Melro, tendo Paulo Oncken, Curt Heriug. tado quasi todos os remedios
tores gerentes Max e Curt He·j cionista dr. Luiz de Freitas nísmos e installa<. ôes da fabrica pedido e obtido a palavra o E' cOpta fiel, extrahida do que me receitavam sem re-

ring, com 60 lIcções, represen� I Melro, que submeíteu á aprt:'- de lacticínios officina mech'a- acc�orrista Caixa Agrícola dt proprio livro de actas da Com- sultado.
'

tando um cap. ders.60:000$OOO;'ciação da assembléa a seguinte nica, marce;-I�ria funilaria ên- Blumenau S/A por seu dire- pallhia Salinger S. A., ao qual Fi.z uso do Elixir de 1\0-
Carlos H9Ppcke B.A:, por seu proposta, acompanhada do pa- genho de arroz 'etc., conf�rme ctor preside1l1e Alwin Sehradcr me reporto, em poder da Di- gueira, do Pharm. Chim. Jo
gerente B. Hofmann, com 50,recer do Conselho FIscal: inventario em poder dos direc qU,e .se manifesto:.: favoravel á rect0f1a. ,ão ,da Silva Silveira, llnico

,aq�õ�s, representando Utr ca� I Considerando ser de evidente tores da Companhia, alem de refer:da proposta, acol1selhando Blumenau, 20 de Setembr') medIcamento que tive a reli-
pitaI de rs; 50:000$000; Banco' van tagem para a boa marcha dois grandes armazens edifica - a sU<t approvação de accor?o: de 1933. cidade de tomar e 'curar-me

Sul_do Brasil, por seu gerEnte dos negocios da Companhia, a dos no mesmo terreno. �I)m o p.?.r�cer do C.onselho F�s- Curt Hering, Secretario. pelo que envio-lhes esta comO
e cuntador; tom '56 ac",ões, re- emissão de um emprestímo em , c) Um terreno sito nesta cio eal, profertdo depOIS de illtl1ta i agradecimento.
presentando, tlm �apital de rs. obrigações ao portador (deb:en- dade á rua BahIa eonh::ndo a pondel'ação, -salieniancid que a!

.

Josê Felix da Costa � En-
56:ôÓo$ooo; União :MercantE t.ures); area'de mais ou �len0s 81.000 �mjssãc; que a�or� se pretende I

Ai4-enca-O fermeiro da Directoria Geral
Brasileira, por seu procurador Considerando a necessidade metros quadrados, limitado pela fazer, e a reahsaçao de um com- .i

:. de Hygiene do 0eará.
Curt. Hel,'ing, cO,m 4,o "

acções d,e, consolidar a divida ,flutuante!
frente com a dita rua Bah, ia, pI'omisso de hourD, assumido CEARA' Fortaleza 3 de

representando um capltaI de da Ccmpanhia e ol'ter o nume- fundos com quem de dir�ito, pejos L\ccionistas, por úccasião Pedimos a todos os nossos Novembro de 1920.
'

rs. 40:000$000; Empreza Força rario necessario ao giro comer- de um lado com terras dos das negoda<;ôes referentes ao

I
credores que apresentem as

e Luz Santa Cat:rina, por seu daI, visto que o capital da I herdeiros de Luiz Probst e do saneamento do elelTado passivo suas contas áté o dia 24 de DR. E. DE nUEIROZ LIMA., ','direCtor.;gerente Otto Rohkohl, Companhia é todo ele reprl1sen- j outro com ditas de Germano da Companhia. Continuando em novembro de 1933. 'ti

c0f!1 30 acções, representando tado em bens e efeitos comer"l Boettger, terreno este adquirido di8�u:,_si\o. a pt'Oposta., llinguem BJumenau 24-10·1933
um capital de rs. 30:000$000; ClatS j I por compra dos herdeiros do maIs pedIU a palavra, pelo que

'

Pedro Christiano Fedderseu, com Consideranào que para res- i fallC'cido Jacob Oraeser e sua o Sr. presidente a paz em vo- Stapait Irmãos
259 acçôes; representlll!do um gate do aV'llt� do credito hypo- mulher Augusta Graeser, con- tação sendo unanimemente ap'

capital de rs;'2i)9:000$ooo; Ru- thecario do Banco Nacional do furme escriptura publica' de 14 provada. Declarou então o pre'
doUo li::léine com 42 acções, re- COmercio, hoje totalmente li- de novembro de 1894, devida- sidellte que ia dar as demais

presentando um capHaJ de rs. quidado, foi necessario contrahir mente registrada no Registro providencias legaes, no sentido

42:000$000 ; Erich Gaeriner emprestimo de dinheiro, sob de Im"moveis desta Comarca, na de se tornar perfeita [l emissão

.

com 23 .acçõ�s, representando proml�ssa de uma e-misí:lão de mesma data, sob r.. 379, livro ora approvada pela Assembléa
um capital de rs. 23:000$0(10; debeutures para gar:ll1tia dos 3, pago 47; geral. 'Passando-se á segunda
WiIly HeTing, por seu pro.::ura" prestamistas; à) Todas as bem feitorias en-' parte da ordem do dia, não

dor dr. Luiz de Freitas Melro, Cu,nsideranào que por ocasião cravadas no terreno anteriOl'- houve quem pedisse u. pala.vra,
COQ1 20. acções, representando do' sanea�ento do passivo da mente descrito, notadamente, pejo que .) Sr. presidellte de-

um capital de rs. 20:000$000; CompanhIa, em assemLléa geral trts casas de moradia construi- darou encerra1a a sessão, ma

Affônso Lepper, por seu procu- ordinaria, os antigos e IlOVuS das de tijolos' e cobertas de ndando lavrar a nresente acta

rador dr. Luiz de Freitas Melro, acionistas se déclararam favo- telhas, conforme inventario em que depois de lida e a.chada

com 1& aeçõe� representando r�eisãern�são dO'emp estimo poder dos directores da Com' �����--�����������������._�����������������

U{I1 cãpital de rs. 18:000$000; em obrigações ao portador (de- panhia.
Walter ;:Schmidt S.A., com 15 bentures), confirmando Plena-l e) Serraria e tod.)s os demais
acçÕes, represe:ilando um capl' mente o assentimento já dado �ccessorios do (:'stabe!ecimento
tal de rs. 15:000$000; Hermann por cor:-es_?fondenda epistolar; installarlo no Ribe:iri1o da Fruc
Mueller·Hl ring, por' seu procu- Considerando acharem se atu- teira, Comarca do Eio do Sul
làdor

'"
Gurt Hering, corn 20 alroente livres e desembara�ados deste Estado, conforme inven�

acçÇjes, . representando um, ca- de qual9uer onus, todos os tario em poder dos directcres
pital. de rs._ 20:000$000; . Luiz bens da Companhia, de modg da Companhia.

'

de Freitas Melro, com 10 acções, a se poder fazer a emissão sem f) Um terreno sito no lugar
l'eptese-utando um capital de risco ou perigo de qualq uer Foftl11eza, deste distrito, con

rs, 10:000$000; . The Rio de natureza;
,

,
.

, :tendo a area de 'mais ou me

Jahe,iro flour MiHs and Grana" Com,iderando que o atllal 110S 3792 metros quadrados li
ries LJd, (Moinho Inglez); por passivá da Companhia é muito mitado pela frente com 3 es'tra
seu' procurador Luiz de Freitas' reduzido em relação aós seus dá. geral, entre térras de lYlaske
lielro com 10 acções, Tf.presell- h,lveres; e Schuetze, teifeno este adqui
ta:udo úm c2iJ.ders. 10:000$000; ,Proponho que a Assembléa rido por compra a Guilherme
Arp&" Cia., por:seu procurador geral extraordinaria da Com" S.:bwanz e sua mulher, e AdOl-j, LUí� de ,FreJ,',t",a",s, .,M"e,Iro,', com, 1? p�nhia Salinger S .•�., �qui reu- TO Schuetz� e sua mulher, con'
acço�s, representando um capI' mda, qprove a emlssao de um forme e3cnpturas . publicas de
tal de. r�� 10:000$000; Boehm emprestimo de obrigaçõee ao 30 de Setembro de 1907 e 23 I

8& Cia., por seu procurador portador (debentures), no total de Janeiro de 1914, deVidamen-'
Luiz de Freitas

..Melro, com. 10 ,de q:.::inhentos contos Le reis te re5istradas -no Registro de I

a�ções, repres,en,t�ndo u,m, ca- �Rh. 500:000$000) dividido em' In:moyeis desb C&marca, a,llp-ttal de rs. 10:000$000; Wetzel 000 debentures d ... valor de um pnmen:a sob n. 3862, )iVfr) 3
& Cia" por" seu· procurador ,conto de reís cada uma, ao par, pago 32, ,t> a segunda sob n:
Luiz de Freitas Melro, com .,5 peh praso fie dez annos e a 7344, livro 3, pago 1.77.
acções� representando um t;á":. juro de no,e por cento (9 "j.) gJ Todas as bemfeítoriaR eu·

pifaI de rs; 5:000$000; Viu-va ao, Çlnno, pagaveis, em presta- cravadas no terreno anterior-
Irma Oaertner, com 30 acçõ"s, ções _semestracs de 4 1/2' (., em mente descripfo, notada.mente
representando um capital de., 30 de junho e 31 ,ue dezembro tres gra de;; casa'>, de moradia
-s. 30:000$000; Carlos Hardt, de Cada l\.:lno. e ne'5'ocio, conicrme inventario

J 12 acções, representando' ,O resgate. desse emprestimo em poder dos directoni!S da
capital de rs. 12:000$000;IS� fa�á m. ba.se de cem contos Companhia.
o Jennrich, com 6 acções, de rels,<annualme;:Jte, a partir. h) 13.000 hectares' de terras
;'esénfar.do um capital de rs .. do $iI,mo de 1938; por :meio de dê colonização,· adquiridas do
)$000' Ernesto Dalfovo sorteios semestraesdecilicóenta Govern.) do Estado couforme
5 a.cções: represen!ando contos de re.is, a: reaHzar-se nos titulos em poder dos directo

c;ápitaJ de r5. 5:000$000; mezes de lu_nh? e dezf:mbro" res da Companhia, terras es�

trdo Duwe com 4 ,acçõ.es,; �evE'ndo o prlmelfo sorteio reu- tas situadas no municipiu de
�sel1tando um caplt21 de! hzar-se, no mez de dezeqrbro Rio do Sul, desse Estado, ainda
�:ooo$ooo; Paulo Hering de 1938. não divididas em lotes; lim;t:idns
3 acções, representando'· A Companhia reser>'/a�se o ao norte com terras 'da CDm- I

". ",:"
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EM CASO DE MOR fE"

BT 2.1

• •• Assimlalloftseu"TonícoUnderberg;
- Já sei o que é isso: uma perturbação de digestão de"
rida 00 choufo do matuogo, logo depois da comida. MO$
não tem duvidaI Espere um pouco que eu vou alli 00 pri,
meiro pouso, buscar-lhe uma dose de Umlerberg.
O effeite é rapido e magnifico. Em dez minutos você estó
prompto para' continuar a viagem. Mas olhe aqui; de
hoie em deaote, nõo viaje mais sem uma garrafinha de
Underberg. E' o que ha de excellente para os males.

. do éstomago ou as perturbações de digestão.
Recuse os imita,ções.

anrios de
exilo mundiQl

Um calice
. .por c/ia - ,dá saude e alegria,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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UTOS POOCKA Tê:rci;peutica pelos Horarios
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EditalI
,IMPOSTO DE TESTADA;E

I TERRITORIAL URBANO

De ordem di) Snr. Prefeito
Municipal interino, faço publi
co que, durante o mês de Ou:"
tubro corrente arrecada-se na
Tesouraria desta PrE"ieitura e

I nas IntE:'udenciasDistritaes;'Os
t impostos de testada e territo
rial urbano do corrente exer

cicio.

Findo o mas de Outubro,
serão os impostos citados,

..
acrescídos da m.U.lta de 5'/. no
primeiro mes, e IO·i. no se-

'l.gundO;
iniCiando.-se

..
âPÓS.

a

cobrança judicial.
Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Blumenau, em

l
' de Outubro de 1933.

Alfredo Kaestner

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

Commercial
Titular

Independencia
Bismarck

frequentes
á venda eUI todos restaurantes desta cidade

.

A descoberta dos -tests» des. nas 24 horas, havendo,
bwlogwos determinou, um' entretanto

...
clínicos adeptos

s�rto' de renovação no domí- 1 das doses massiças, pl'ecoai
mo da terapeuttca bíologica. r sande até LôOO unidades
COD.J o seu auxilio, conseguiu- i por dia.
se Isolar os hormontos de I O hormonío sexual mascu.j
certos orgão, trabalho a que llino foi isolado também re-Iestavam

.' empenhados desde fcentem mte e controlado era- ,

longa data numerosos fisio- I ÇàS ás novas tecnícas de
b

ve-; -

Iogístas de diversos paízes do) ri.Iil.lução \bioI�gica: o cres- i
mundo. I CImento' da crista do capão I
.

Os «tests» bíologlcos, pelo I e o impedimento ria atrofia,
Impulso que deram aos me-l das vísículas seminais de!
to\�úS experimentais de pe&-j ratos e comondongos cas-l

'. quisa hormonal, conduziram, tr&dos..
. I

a terapeutíca pelos hormoní. i O hormonio do fígado, vai'
os ao .merecído destaque que rec(jmpor as ínsuticíenctas I
atualmente. se encontra em I h€paticas, tendo ação eric3L,!
todos os centros cie.rtüicoa, I nas anemias, sendo Dor esta �,�,?,:..:�."·.1 n:�.�ífJJlE����"_�!������podendo-se adiantar que a razão denominacto hormonia �,.! � iL

s�� efici�ncia �o�e ser ,equi-
I antjunemico., Cahn Ioi o pri- ,

.

parada a precisao matema-!melfOexpenmentador a €S- Edit I dAI- t t Militar! LIVROS NOVOStíca.
. ituuar estehormonío que velu , I a e IS tamen o I I arlo surgimento da terapeutí-] tornar mms pratico o metodo I -' ,

ca pelos hormonlos, ou me-I de Wipple, dada a intole-I �oberto Gros.s�n�)aCh0T, Presidente da Junta ao Ah�tam�n.
lhO!", o isolamento destas! rancía que provoca a adrni-

to MII:tar do MU01�IPIO �e Bl�m .uau; faz s�ber a()� cidadãos I «DOIDINHO». de Lins do Rego, (Aríel,
substancías ativas, acarretou i nístração de fígado crú. I consta.1te� oa rejas-lO :�balxo ti: nscnta, que io:'am alistados P�-I edictora, Rio)
o aniquilamento completo do) O hormomo do baço c

.

I
ra. o serviço do �xerclto, e_: aqueles que se Julgarem com di-

.

já pequeno prestígio de que I ação hematopoietica f�í �J� I reítos a recIam�ço(>s deverão apresenta-las, combetenternente
I L�ns do Rego fez um ver-I do que esta, neste momento

desfrutavam os a�.tiaos ex: monstrada por Zth: o h
e

I �ocumentadas a Junta de Alistamento, a qual funciona no edí- dadeíro successo com seu pri-I em que tudo é pnantasía e a

tratos secos e orgãu; desse-: uio da camada c'ortic�rmJ; I h.cio, d� Prefeitura d� Blumenau, dll� oiiu. ás doze horas e das n::eiro livro publicado:
�
,tIv1t:- realidade, parece anda! eon

caríos, preparados empírica, !suprarreual,deefici('ncíacom j�eze, as dezes�t<j horas, todos os ,dl,IS uteís. E, para que chc:· nm� de Engeuho»..Neste pri- certada com o nnprevísto ...

mente e sem base cientifica i provada atmvezdeexperimell_'
gue ao conl!ec!!'Iw�to de todos, mandou lavrar o, presente �dl- D�elro . r�ma_nce o Jovem ge- eDoídínho», o segundo ro

t: consequentemente de resul- tações em cães e ratos,' ta.l,
que �era afixado nv lugar de cO,stume e pubhc�do pela nn- mal ftC?lOlllsta l?arahy�ano mance que Lins do Rego nos

tados incertos. I suprarrenalectcurizartos ; o
prensa, Eu, :edro Cardo�o, secretarie. que O escrevi. Blumenau dempnstro� po�sUlr as vlr�u- apresenta nesses poucos me-

.

De posse dos novos conhe- hormouio de Iobulo anterior I
em 20 de A",.OSIO de 193.). de� neces.oar�as para ul!la YlC- -zes, não perde em nada ao

clm'�tos acerca da hormo-, da htpotíse, descobortr. por I � Pres1.de�"!e: Roberto Grossenbacher. torta
O
Iacít nlfs letras md�ge primeiro. Lá está toda a re-

tc:rapla, procuraram (IS expe-! Zond ..:!k, o hormonio da tireoÍ-
Secretm 1.0 • Pedro Cardoso.. �:s. :11 ambte�t�sd en�on.r�. conhecida força do romancis-

I'lmentadore8 examinar os I de e outros de l.·aegavel açã.o Classe de 1912 men:trn O" eá um �lxa or e prl- ta e I) prime'ro vigor da sua

r.reparatios opot '., . ter t·· ã
. .'"

1 o ,..,r o e os perl'3onage.G8
i

r. .' erapwos eXlS- apeu lca, S o preparados (Continuação) um p.onductor de
-

f t penna: as mesmas qualidades
.entes no mercado.

.

atualmente em ubedieocia' _ AI . d'
maC? or e.

que fizeram o snccesso de
Dentre ble.s, Erich Fels aos modernos «tests» de es-1

.

Joao Wesolowkí, f. Constant e Eleonora; Julio Klueger f. dUe� .1880, o que maI� c?n- «Menino de Engenho»
?� Bl'Bsla4. E. Clauoerg de estandardisação. 'Luiz e Hei <:_na; João Stor.iski, f, jVicente t Antoniua; João JeIon- liv��u d�o �uc?el�o, ú prIm�lro

.

KlCI, . ;Àlex W. Bou�ne, de O Brasil, que vem 8cúmpa I schek, f. Joao e. El_la; Julio. Dickrnann, � Ben�aIdo e Clara; )0- O ue
o.se.!Dl> do R_go, Existe pois um justo moti-

CambrIdge,. Swale e Vmcent ti! nhando a par e p'l�SO todas, ha_:lJl !:1.fl:'OWSkJ, I. Benodlkte Anna; Joao StBIO, f. �lax e Otfli3; sui viCfn.�lst:U. �. segredo da vo para recommendarmos

AUen e DOlsy, que llão en-! as co nquistas da ciencia' Joao hubhtz, f. Hermanu e Ida; João Steín, L Paulo e Hpdwig; _

d
c ona 01 éI. aP:t:esenta- «Doidinho» aos nossos leito�

contral'am o menor traço de contri.buindo de quando em jJan Jaroczynski, f. IVladíBlau e Catha,r;na; Jorge Weir.t, J. Oscar çaob. e tersonagen��Z'i)as em res. Infalivelmente, este será

hOl'l1l!nio em ·quasi todos os vez (�om uma parcela mercêje Augusta; Jo�.o Isidoro Correia, f. Domingos e Laurinda; julio �m leu es .rea�s. !lO po�e um outro successo de livra

preJ?arados opotel"apicos sub- da inteJig,encia e. cap�cidade Klu�:er, f. L�}z e H.el�na; }OãO .Schaat, f. Paulo. e Therezia; João
aver nBnnuma maIOr razao ria. _E' edição de Ariel, Rio.

J�etld�s a exame pelos" tests» de seus :fIlhos, acatou desde Oe�.tT, f. Jose e LUlZa, jOl,ge Slewert, f. Fredenco e Augusta; VOLJ]BILIDADE E OUTRQS CONTOS,
blOl(�gICOS. t le(5t'arte, ,ficQU jlogc\ os ..modernos- conceitos Jose �[etzger. LQto e; l\laF�a;, J.o!3C, Kins�hikowski, f. Adão e Ola- de Raul Reynaldo Rigo (Edictor A. Coe·
explIcada a causa de sua cúm-

\
surgIdos em torno da tera- ra; Joao José Jaques, f. Jose e Marta; Joao Gueutner, f. Rodolfo lho Brane F K)

pIeta ineí'ieacia. peutica hormonal' e a éxem�
e )oséfa; Judo Rautenberg, f. Gustavo e Tereza; João Wurblews-I ."

.

o O. 10
.

Os hornlOnio.q agem por. pio dos. dos de�ais paizes k�, f. A.ntonio e .Io?éfa; João Cit'slack, f. Estevão e Augusta; Jo-I No llvro de Reynaldo Rigo, I.tros
contos» tem a particula

fubsit�ição..r.!lt!'GriUZidOS .no i a.diantados,. não tardou em
se de s�uza;..

f. JO
..

se? Annn, J?ão ROd. rig es�., ,f. Felix e Cecilia;. de 16 co�tos somente s.e dc;:s- ridade de .c.onter .unicamentenrgamsmo, vao susuprir o I por em Tlratica a nova non- José :àlal q u:s, f, )?:,B e frl:l.!�Cl,SCa; Jacob ErIch Goettmann, f. I tacam �OlS dentes: o prImeIro contos, que se apresentam ao

orgão de secreção insuIicieü-: cepção.
.

� Jacob e Alcldaj Kllt.an ,í3aehr) L Dusta'Ç'o e Albertina; Kurt Let- e o ul.tuno; promeHsa de um I leitor bastante (-;nfadonhos�

te, regula,.is�ndH o e ilHmten-! Eiltre nós, ja se preparam
z('sse, f Gustavo e Lmza; .Leopoldo Do�o\T, f. Ricardo e C��ina; novo lIv;ro de contos infantis! apezar de «baseados �a mo

d() a normahda(le do seu fun-, produtos hormoterapicos do- Lothar W.alder.,jar S gund, Bundoch, f R�cardo e Clara; Laalslau que. sera «Contos para os me-' raI e e�tu Oel psychológlCos da
';ionamento..

. l sados biol,)giéamentc inicia- Wenke, f. Carlos e Rosal:a; Lauro HenrIque Mueller, f. Eloy e us iIJhos». I vida moderna". Contudo, a

Assim, a foliIJuHna, substu-' tiva essa
...

devida 'ao La- Joana;, Leqpoldo Guí�l:erme �Ib�rto Krüger, f. Guilherme e Oui-
,

Fazer contos por ser das moral e psychologia moder

tiJí:'
.

a secreção interna do 0- boratorio Raul Leite, a 101'- lhermllla,; Lc:opoldo tTroCZ 1. �icar�o 2 Hedwlg; Lf'?pnld Ewald, ll�teratu_ras a mais comillum na é tão desinteressante!?

varIO em todos os casos

I
midavel organisaçãü cipntHi- f. Oto e 1?3, Leopoldo K1'oenmg, ,- Carlos e Mana; Leopoldo na� deI:X� .tambem de ser � Comú � autor apresenta um

de anormalidade. d.a função. ca que
..
constitue inegavel- ROdOlfO. r.Vlath�s, f. !iefJ.llan� e Ida; Leopoldo J.unk, f. Gustavo n:a1s dlIflCl1 de agJ'adar de numerari.o de quatro livros já

nvftriana_ Este hormonio, iso.· mente um padrão de gloria
e Cl::1'a; Leopoldo 'l'amballJ. f. Angelo e Tereza; LEopoldo Oãri- tao explorada que está. E' publicados, só se pode expli

/>ido graçus ás pesquizas de; para o Brasil e que no domi- F1�r, f. Ewald. e Tere�.;t; Leopold Sçbwarzrock f. Oto e Helene; necessarjo muita vi\racídade car a pouca sorte deste ulti

Zondeck, Frank. to. Allen e nio da industria químico-lar- Llberaro.Bem: .f. B'elIx.6 Mela�ja; Leopoldo Cipriani, f. Antonio de lin!{ua�em, m0vimento, ex mo pela pouca disposição que

lloisy, é.administrado, estan-I maceutica nacional ocupa
e Melamu; Lmz Tou PI, f. GUllherm� e Maria; Leopoldo Koep- pressao, Imagem; e.originali- tem para os contos. falta-lhe

dl11'disaáo, e1'11 uuidadr:'s in-, posição do mais evidente e seI, f. Gustavo.e AUfla; Leo[oldo Klstner, f. Ernesto e Ca.:-oJi- dade
.

de forma a mteressar o indispensavel. �.

t�'rm\cion<Llmente 00nvencío mer=cido relevo. A. Secção na; Leopol30 Vlcen�e, f. João e Maria; Leopoldo Neumann, f. p�ofundamente o leitor. Fóra Chegamos ao fim do livro

nadas. de Hormoterapia do referido �erm�nn e lda; LUIZ 6ulzke, f. Franz.e Anna; Leopold Klitzke, dISSO os contos podem ser com vt:rdadeíro custo, �omen-

A unidade folicuHna. é a laboratorio, que Sê acha sob
f. Emll e E:l1a; Leopoldo 'l'eske

..
f. Hermann e Henriefe; Leo- contos, mas são unicamente

I
te pela necessidade de fazer

Q.�uan�ida.
de 8.UfiCi..ent.e p

.•
ar.

...
a a direção

te.
coica do

a.c.atado \ p. \Jldo B.UZ.Z.',. �. A�. b.
fOSlO e. Man�; Lljandr� fruet,. t. Beneamino

I
contos ... «Volubilida.de e ou-! aqui uma critica Sin.cera.

provocar o aparecimento do ci::;ntista Dr. Arnoldo Rocha
e Arnabile, Le,LndlO Bom�, f. Damel e Lwza; LUlgl Passero, f.

é,estrÜ» numa comondooga do Institut\} de ZanguinhOs: A�exand.re e A�la; Leo_pol.do Mosrf>, f qi�seppe e Carolina; Leo-
E F 'I' O'

• ..

jovem, isto é (h�. idade an.te .. foi inaugurada no inicio do puJ2° flllmonclUl, f. :::JJVIO e Anna; Lmgl l\Ioraielí, f. :õ1anoel e

1
m aml la I nde esta a feliCidade

rior á maturidade sexllat : corrente ano, e, em pouco
An."ela.

A dose emp:'egada. iria de. tempo, teve os seus produtos - ........-------------�---�--=-��-- A grandeza danossa Patrih d h
:regra é de IDO a 200 unida.! consagrados pela unanimida- depende da culturamoral Íll- as sen oras

de da classe ruedíca brasi- 8'J4'k. S�UDE. ••• VIDA LON
teletual de seus filhos, A gran

ldra. ��. GA... deza e felicida 1e de cada um Em possuirem dois jardins
Ir "''1 OE: EM-SE USANDO O deles depende da bôa ou má ligados entre si; o do Amor

�:;�4 P.LJiXT escola paterna que viram com I dentro de casa; o das Flores
,�

.� .� . .',��,!.\� :P'� NOfiURII14 os olhos e beberam com a in I no quintaL O primeiro sym-

EIl"r;regado com real van- teligencia. A boa escola é: mo bolisa a Felicidade; o segun-
ta�<!m nos seguintes casos: mUdade, instrução, justiça,: do completa-a dentro do con-

hygiene e economia. Seja e-, forto materialmoralidade, ido�
conomico compre só o indis llatria pelos filhos, esposo e

pensavel na vida, mas artigo a saude.
de valor real. Pois bem; as-

sim os dentes e o cor- Faltando esta, tudo be trans-

po, H. cabeça e cabelo tam- f{)rma em sonho e martyrio
bem precisam hygiene e as- - .

seio constante.
Como _POIS, gB;rantlr a pos-

.

se de tao precIOSO LUMEM.
Para ISSO use a «Petrolina I de tão gl'lmde BEM? indo di.

:\1tnancora», que é um t(imico I reito em busca .de «Minervi
caI;li!!lr; ideal microbicida, es n!i� que.é um precioso espe
te:r:lhzante do couro cabeludo CIfICO feIto pelo autor da aia'
evIta a queda dos cabelos; mada Minancora que durante
destroe completamente a cas� dez annos tem curado innu

p.a: gordura e comichão do pe-I meras senhoras evitando (as
flcraneo.AIguma.s semanas de vezes)operações e soffrimen ..
uso tornam ü cabelo forte, on- tos velhos do utero e ovario

dead?,vigoroso brilhante epre possuindo attestados,magnm:
to evItan�o as caspas e o em:" coso Um negociante do alto
branqueclmento prematuro, commercio de JoinviUe es

sem tintura. Cada t'rasco tem gotando quasi a pacie�cia e

I tod'lS as ;,nsíruções para fazer esperança, curou-se de hemor

I
o cabelo lustroso secco ou hU I rhoidas com 6 frascos! rrodos
mido. Vende-se na Phar.

Mi-lOS
incommodos causados de

nancora Joinvile: em fouas «regras» irregular.es, b.emor-p�8rm., dr0é!arias perfuma rhagias, curam-se se são cu-
iriaS de:;t t CIdade. . ,,�vp.il'.l eom a Minel'vina. -

REPRESUHANTES PARA BlUMENAU, BRUSQUE, ITAJAHV E RIO no SUL

Walter Schmidt Se A�

.

Da Publicidade Cientifica do Labo
ralaria Raul Leite

.,.�----_........_------

LACHOCON
A LAXO -CHOCOLATE

ONOKEN
C�""""--
·H

Rbeumatism� em geral, Rachltismll, Manchas
da pelle, Espinbas, Ulceras, GllHorrhéas,·

Darthrls, flstulas, Sarnu.

':.'� -.'_

I �
I

Vende:-sC' em todal'

I . �
l""rma",,, c

Droga'.iasl -_-:_-:_-::::::-D-E-P....U-R-A-T..IV-O-._D_O_S_A_N_G_U_E_-.!

l�·�.��=-------�--=-�--�� �---------�===----�-----=--=�--------

I Car-bonato de !\iIagnesia
; Stearato de Zinco

II Talco Italiano e.Nacional
.
VaselinaR ;

j Preservativos
\ Essencias para Bebidas, PC'r-

I
fumes, Fúmos, Extratos etc. IChupetas .'

. ',I
. Gapsulas Viscosas
Corantes
Essenciaf. Artificiaes

(-'te - etc

I CASSIO DA FONSECA

f
Rúa 15 de Novembro, 26
,Tel 'phone, 83

{ANTI
- SYPHlLITlCO

PODEROSO: Ju'UI. BHEUWATICO
ANTI- ESCJtOPHULOSO

fi Empreza Catharinense de
Publicidade e Propaganda
editará () «Annuario Commercial do Estado

de Santa (·atharÍn3.»

. lnio!,mações uteis-Indicador profissional Resenha
lllstQl'lCa das princípae� firmas do

. Estado-Relação
comp'let3� de todas a� firmes commerciaes do Esta
do-FlCharlO eOIDmerClal com todas as informaQõessobre as mesmas firmas.

ANNUNCIEM NESTA

FOLHA

'I'esoureíro:

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



Promotcria Publica Edital de Segunda Praça
Pelo presente editaI�:é()nvido aos abaixe nomeados a vi- I d

O doutor Amcdêo Felipe de da Luz, Juiz de Direito

�e� no praso d� s.es'senta dias, pagar os impostos d�vidos ftr;;d:rf� deicBlumenau, estado de Santa Catarina, na

a � azenda Mumclp41, sob pena de se proceder a judicial. FAZ b··
'

. d
, .

....

' > '
.

. . .

.

.

"

� s.a er �os que o presente. edital, Com o prazo de' a
Distrito de Blum(jnau pIRZ. JulIo Devegíli, Vva. Bal- Oito días yIreu;, Interessar possa, ou dele noticia tiverem

Carlos Nargowski, Carlos duma Franca Tejxeil'a, OUm" que, no dia três (iS) do proxtrno vindouro mêz de llovem2
Fr. ,Siek, Dtontsíc Bonatí, Fre- pio e Franeisep FJ'e�tas, Lui� bro ás ionze horas, �o e�mci(} dáPr�feitura Municipal, on
denieo Pohrat, Herd. de Luiz oessne r, Daniel Gíovenellí, d� Iuncionam as audíenctas deste JUIZO, o porteiro dOE au

Feustel, João 'Bérnardo Rie- AngeJo f/de Valen�ino Gobbi, dltorías, ou quem suas_ vezes fizer, trar� a publíco pregão

ter, Joaquim:Bento da Silva Sophla. Gustowski, Herbert de venda e arrematação. com o abatimento de vinte por

José Schn�i<ler, Max Hack� Hass, Panlína Ju�g. Conrado cento (20·I.), sobre o valor da avaliação, os seguintss bens i

barth, Primo. Tafne]', Quinti- Hass, Alfredo Kírchner, AI- «P a r te. d o L o te de t e r r a s» numero DOVE'nta e um

lío Carlini,. :aeinhold Laüín berto Koepsel, Antonio KOB- (91). da linha Massarar-duba, dístríto de Massaranduba, des

Severino
j

1;'e!ini, ,Otto .Bros� Iowskí, EstanisI�u.Koslowski, ta_. eomaI:;'I:l, .,C;lutencto a área de sessenta e dots mil e

smann, Paulíno Dias, Hubert J"osé .Lf!.nge" ,F.elIee Longo, qumh,entoo (52.uOO) metros quadrados, extremando pela

Humpert,Maria Tielmann Os FranCISCO Ríbeíro Luz, Ano frente com te;rrlis d.e Alberto Bauer, pelos fundos com ter

car Pacheco, Massa FalidS de gelo Marcaríní, Pedro Mleha- ras de Eugenio Kleíne, dum lado com terras de Caries

RUdO.I
...

f

.....O. La.ux,
AlbertoRaasch Iak, Estaníslao Michalak, AI-, 'Yenk

e d.ou�ro J"".-'dO com ditas de. Gustav Froehlich ava

Alvim Storch, Augusto -.,....' berto MüHer SenioI', Germano Iiado por dOIS contos e duzentos mil réis (2:200$000)' Uma
Hensel, Augusto Kamke 13;- Frederfco Mülh�r, Guilherme

1
C a s,a. d e m o r a d i a, f eí t a de m a d (' i � a e

ta

..

·

'.

S
..

C

..

hil, Carlos Vogel, Carlos Müller, Jo�é Musojewski, Adão CO,beIl'a com .te.lhas e, ainda, D o i s R a n c 11 os, tamnem

Krueger, Ernesto Geíser Fer- Oelke, GUIlherme Oelke, João f�Itos d,e macerra e cobertos coro telhas, e mais bemíeíto-

nande KuhI FranciF'co' Leo- Pa?her, Albedo Paulowski,

1
nas existentes no terreno acima descrito. avaliados juntos Industria e proãssão

póldo de Souza Frederico LUlZ Períní, Adão Petrowskí, por um conto e trezentos mil reis (1:300$000)) bens esses Territorial urbano

Schubert, Frederico Seeíeld Eduardo Putka, Daniel Seina- que se acham em poder do depositario deste JuÍzo cidadão Imposto domícthar

Germano Gutz Germano Dal� nowíteh, Jorge Símanowlteh, lJacy Campos, e que foram penhorados a Arthur Oorselz e Veículos e placas

mann; Helmuth Kosmack Hen- Sjg�smundo Simanowitch, José sua mulher, .na aç�o executiva que, por este Juizo lhes Imposto de testada

ríque 'I'ríbess, Herdeirds de �te1ll8ak, Joaquim Anton�o de move Eugenío Kleíne. �eRsa praça será observado o dís- Licenças diversas

Augusto Maas, Herdeiros Souza. FranCISCO Valerío de posto no artigo 1.771, ultima parte, do Codigo Judi.ciario do Emolumentos

Feustel, Iznacío Manoel da' Souza, Francisco A. Teixeira Estado, E, para que chegue ao conhecimento de todos Gado abatíno

S�lva, Joãro 'I'íelmann, João I Ir�ãos, �alduina ;Alves e 11:- ,mandou Da�sl:r este edital que, n� forma doa lei, será afi� Remoção de lixo

FIscher,
, José. Matias Schnei- maos,. MIguel Wlsehne\_"skl, I xado no Ioga! do ,c,osturne e publIcado pe!a lll;lprensa, Dado Multas por mora de pagamentos

.li.e.r., Jos� Klem, Luiz Bonatti, Herde�ros Br?-t'st!lva WIB.Ch-1 e. passado Anesta cluade de Bl?-men1:lu, aos vmte e cinco Cobrança da divida ativa

Oscar Dorn, Os.car Bugmann, newskl. Antomo Zlmm�erroanu, �las do mes de outubro d� �11 uov��entos e trinta e tres,

O�to Evald! Paulu Volkert, RudolIo Harbs, ,otto <?er'mano I":'u, Al!r�do CaJ?pos, E8crlva� do C:vll e Commercio, o da,

VIctor HadllCh, Vva. Antonia He�sen" �ntonlO MaIer, An· tIlogral.el. (assmado) Amadeo Fel:pe da Luz, sobre uma

Francisca, .' Vva. de AuO'usto tODl� BlSSI, Germano Pacher, estampIlha estadua! dI) valor de dOIS mil rei:::; e uma outra

Ortmanu, V\a. de Augusto Laêlslau Zalewski, En:ilio Zi- federal, de Edtwaça.o .e Saúde, do valo� de duzentos reis.

UHmann� Vva. Anna Bublitz .nalh, Artur Maus, Jose e Sal- Está confurme o oflgmal, do que dou fe.

WHhdmine Tilmann W.nliel� vador FeIípe, José Felipe, O Escrivão: A li r e d ü C a m p o s.

mine Vogel, Antoní� HE'il1'i- De�wl,ll Gonzaga, August HoI- Administração e Iiscalisação :

qÜe Andrad.e, Germano He- stem, Antonio l\ilaeopi,Leopol� :_&,,*,_4'!lt.. .,.,:mllI!'liIlll!lE!ii!'tAA'P5l! &&"1#1"",,_ "."M...'_P.... - material de expediente:

:mg, He,rdeirGs Altenburg. Jo-, do .Milbl'a�z, l\ntoni? Schiss�c, \ A
-- I pago a Eruilio Jacobs

ao Clal'mdo dos Santos/João I B_runo _w.lttb()�t, JUllO zel.m!a·1 U TO -V I A C�AO' H'
.

Westphal, José Antonl'o doSI,m, Joao Weldmann, 'Toblas í
",,- Iglene e as&istencia publica:

n
r BlUMENAU �·ITAJA �- TIJUGAS·-- FlORIANOPAlJ.S auxilio ao hospital mUDic. :

A.n,jos, Lui� de Oliveira, ,".lan-I v<:l'val�o ,d,e B�stos,. Be,nje· \
f folha de vencimentos do pessoal

diao da �Ilva, Ervin Merten Imm CarlIm, Joau Tlffiothe&1 EMPREZA: MeLARIO wn&::OERKEHR pago a Elisabeth Rocha
.'

José Julianelli Alberto Sch: 1 de CasUlha, João Domingos 1

mid.,t, Alti�'O
..
An�st.acio Pereira, I

de ('ast��ha, Ant01;iío �erI'elI'a I.
Transporte de [Jtlssllgeiros (! en(Xlnwndas por preços e.\.'cepcio- Obras publicas:

Alvlll GrltzmacheI", Alvin D11- de. CastI�.ho, PússldoDIO Fer-! naes, As encomendas e ca.rias. silO entregues /lO mesmo dia.. pago a José Demmer, de areIao 163.200

Jh)te, Antonio Afonso .::'e1'eira p'eIra, Antonio de Souza Frei- .

jdem a Frederico Kis(;khoefel, Testo 581.000

Augusto Kurz, BllsiliQ FUCk; li bs, Luiz. Kosaga, Leandro 1 1" a. r t i d. n. de B 1 n Ui e ik a II
idem a Emilio Bel'ndt, Fortaleza. 300.000

BI'uno Behrendt, Bruno Mer- Larg"?-ra, . Bernard� Ohl�en, Segluulas, Qua,J.·tas e Sf':das-Fch.·a.s ás 12 b.or�as I
idem a Construtora Bluro. Ltd" Velha 60.000

tus� Carlos Henschel Carlos íHenrique Paternolh, Francis- 8>"
idem a Carlos Hoepcke S, A" por/c.

Medeiros, Carlos W. 'Monnin.- [co de Soula Rocha, João Do- I:" a. r t i d.� ,I e 1" lo ll' i a n ., ]t o J j s I
compra de caminhãosinho 2:000.000

gô!1off, Carlos Edelmanu, Cyro! rt;!DgoS da j�.?sa, S :lba�tjão 1. 'I'erça,s, Quunta." e Sab:lI.dos á:l> oS Juu'as
idem a Francisco Kreutzer, de 4 es-

Ramos, Deodato Garcia Edu, I RIbeiro .

da SIlva,. LadIslau
I

tl1ntes etc. para o arquivo 712.000

. ardo Glaus, EUa Diettr{eh E .. I Seiszow, Francísco Vidal dé P
! idem a Arihur Rabe, de materiais .. .' .' !:Looo

milio Neumann, Ernesto Reli Souza, João Apostolo de Sou-
of)fo de partida 'rolha da turma Ernesto Hostert, me-

we.f, Ernesto Peruc.ti.l, Eugenlza, AntonIO, Bublitz, Laiz'reti. H lOTEL SÃO, JOe;É ses de julho, agosto e se-

Maier, Francisco Vellwock,lke, Carlos Teodoro Stenk l�l.
tembJ'o 1:554.750

�'re,derico Schnepper. Georgll Paulo Ma�t.elli, Germano B?-
mtBlm!lI!!lIiiz;t",i!!ibi9lltlll#jY1Uw:P;!!I"Mli!ijjqlJn�"'_!!B""""llI!!!w�mlI!Il:�_ilI pago a Ivo C. Piceoli, de vencim!:'ntos 400.000

.' Wewhert, Gerhard Maas, Ge1'- ,na, TeI'CllJO Bllna, Rud{JlIo
--- ,.�-,--�-�-=--'"""""""-- idem a Jos� Peters, de vasouras de

mano Martin, GOrmíndo Aze_ILaSkOWEki,
Artur Richter,

�r".�"'@llWl,ill!'�.mm� cipó

ved.o.i Güilnerrne Muecken' F�orenz Heinrich, Richard Adoplarlo nfficialmanta.ilo hercito

I'
idem a Cia. Bering, de estopa

b G W lt J r M I
idem a Abdon Baptista Lins. de ven-

rrge1', �St�VO 1;illdholm,·· o e1', u lUS aus, w:;'L1X1 P.\. "914", .. !I·
..,.

cimentos

Gustavo Rlemschmult, Hans'l D" t "t d �,.'
L li .I! 1t .. n

E,ehte.1', Helmuth Probs i;,. Hen.
.

tS Tt,O e Enm'Uâlhada I
idem a E. F, S. Co, dE' frete

.A t I
Com o seu uso, nntaos3 em ' idem a OUo 1<. BJohm, de gasolina

j'Jque Paulo, EIermann Falk.. D OlHO AI redo Carvalho, poucos dias: ��. idem a Angelo Bernndi, de materiais

Hermann Krue�er, IrmO'ard i Abilio Pereira de Ual'valho, l' - O snngue limpo, de iru- � i 1\' 1

Stl'1Cke, Júão Flores, José (Francisco. Ribeiro Luiz, Flo- purezas e bem estar geral. ' .• ,
.LO ha da turma Angelo. Bernardi, me·

Schaadt, Jbse Martins Leo ! riano Wantowsky, Isidoro CaI'. 2' - Desapparecimcnto de '! I ses julho. e agosto 401,00.0

,
h S'

espinha�, ECZeInllS, Erupções, idem Damiano Fachini, julho 187.00.0

.Blum.,Leopoldo. Rosellq, Leo- ,vaIo Iqueir3, José Romão Furnnculos,' oceira.s, FG"ida�' "d J
- ]I ,r t·

p
,

J'
'- - 11

em oao lY101'e tl, agosto e setem·

poldo Krueger, Ludwig Wilms, ,
e1'e1ra, . �se Cas;tU'la, .José bravas, Bôba, etc.,

.

,. .
bro 139.000.

Magdalena Pereira, )'fareilio Pel1kal, Jose FerreIra d a Caffi� �' - ])es�p�arecllr:ento CO�- �!

M.achado Max Baeh�. 1\,r' h pos F.;rancisco Ign.acio Si- pleto de hlIl:'.;Ul\lA) I!\lO, do·
I

I idem Oscar Larfien, julho, agosto e

_

" 1, fulO a .'. T l'
res nos ossos e dores lie C:l- , I "etombro 9'965 2 1� 9<8 5

el ."Ta M J qUf'lra
u· "me a J f d

'

'" � .' ,00 {:.l ,2. o

1'4 umewr,
. oacyr osé -' ,Uei Jln ose a os beça. .

.

I I
Fernandes, Oiandina Nosa Os- Santos, Joaquim Tim,Jteo de 4' _ Desapparecímento das .! DepO.sito' de diver�3s origens:

cal' Machado, Oscar H�rst- Castilha, Joaq�im G()roe� de mal!if,estações, syphiUticas e I' j pa-:-u O hospital municipal:

mann .Oswald-o Liebet O. Andrade MarIa Seru"lOna
de �od()s o�, �ncomlllodos de , I pago aEmi!io Rossmark, dL� materiais

'. , 1'au, ,s�' J-'
, '. lundo syphihtJCo, Iwuldo Lueders, Paulo Flores, Cabral, .To�o.udo Largura. l\h- I 5' - O apparelho, gastro-

' I
Paulo Wehner, Pedro Bacca guel e BaSilIO Dutka, Otavio, I intestinal perfeito, p o i s o �� I
fedro. R,a�os, Pedro Beha ef� Idil!a Hibeil'o Silva, P�dro

I"
«EL!Xm, 91}" não _at�ca o

C5-1:
l' I'

fer PleIHer & Ci't R' d M;:la Pedro 10se FranCISCO tom.ago e �ao comeml?dUreto.

G.' b" k'
( '.. lear O

S" b' I P '�d .' <. E O muco depurativo que I I Tesouraria municipal de Blumena.u, em 23 de

,

rum

.... e.c .'
RICardo Jung, Rolf LiO �, oss� omo Fel'felra, tem attestados dos Hospltaes. . loutubro de 1933.

S�hlemm" Rudolfo Natal, Se1'- Severm_a M:H'la de Castilha, de e8peciali�tas dO,s. '91hos e 'I I

gw Coutmho, Siegfríed Pro- Sebastlao Ribeiro da Silva, da EuspepsIa Syphilltica, I Jacob A, Schrnitt

bst, Viuva. Berta Pagel, Wal. Vi,torill Largu�a. A,doHo Hof� . j I

d7mar. KlIx, Walter Kill'pen, munn, Anare P�oDtkowskJ, ! i
WalterPuhlmann.WalterWol, Eduardo e Ant. PlOntkowski �-�-j I

:l',�am. �my Heuer, Bernatdo E.staDi�lau PioIitkowski, Fmn� i:��-=-·"·M
...�,; I

Todos os livros e dema;s documentos, reierentes ao

firoehlich, Alvin Rahn Alvin CISCO <.!esus de Bm'ros, Hen- � A'ui�.O I 'lHlancete supra estão. na PrEfeitura Municipal, á dispo-

Eggert, ,'. Antonio Man�el da rique Paternolli, José Batista q 'II }h)l I sição d(� quem os queira exa�inar.

Sitva, Augusto Oppatch, Au- S?hr., Antonio Urbainski, Wla.. áà minh�tS distinctas Ire- 1
gusto Karsten, Carlos Dom· dlslau Mankewsky, Antonio· gue7,us que mudei meu I !

----�-��"',-._--�-----......-----

ning, Cristiano B a r t h Murculino de Lima, Antonio atelier de costura paI'a o '
I

Dl',
. Edg'ar 'B a r r e' t o' batista Ribeil'O, Antonio F"r- !�'i'let:iIi&�!M"M""§l!@ti :

, premo nr. 7 � l' andar _;_ l§

Elias KaIiitz; Emilio
'.

Sie- reíra de Castilha, Paulo, An, Tl'aVeBSa 4 (}p Fevereiro. i A
• n h t

!til Re!Il1i� o.ri'l1.l�trJj,T'i"\f!-t1fb� II N' 240 - Manoel Miguel

'lNert, El'ichStahnk.e, Francis. ltonio, 'Miguel Curi, Leopold(l EDf.fENIA MIGUEIS 1
.

ti maIOr uGscousr fi I
' '

� .....i!.� j<.i'!l!::l].�.ftJi1.D..-1!J'� CO�(� reque:z:." .

co Figueiras,' Fredcricú Ras- Andt'catta. Alexandre Trisot- 1 - n1'J � d
N 241 - ... ose LUlz de 0-

polt, Gu�H�erme LudWig, Hel- t9' Adão I'íOll.tkowsky, o\qui- -�---l' PARA A MULHER uerpaC}i!lii [os llliveira � Em vista das tn-

muth Zlmermann} Jo-sé de lino TomaseHl, Abel Pereira I
Iornnçoes do sr. Engenheiro

.Souza Lima, José Stl'óbel Jo- de Carvalho, Basilio Paterno, .

Do Dr.Sylvino Araujo q .N. ·?3-1 - 1:"'01110 Seereld - p\t'iunicíp�l, concedo a licença

sé Reuter, Nestor NUnes'Os. Antonio Bueno de Castilha, 'tJoão Evangelista Filho, Joa-! f.1 mi W O ..
(b � d fl,,,"t .°1 n� li INDEFERIDO_ O assunto se- requer!ua, pagas as devidas

car Pasold, Oscar Schr�ibeI', �!ltoili(} Francisgo. Ribeü'�, qnir,n Vivente Ferreir�, Fr�· � lA i l) ij li U tiUl mIrá estudado para o lançamell- taxas,

Pedro lWanoel Werner, Rei- Alfredo Borges de LIma, Abl- del'ICO Riemann, MatIas Vl-

I
to de 1934. N- 242 -- Helena Scoz-

nold Rauh, Reinold Siebert !io Au&,usto Ribeiro, Leandro cente Ferreira, Marino Lar-
o Regulador Vieira

.; N.o 236 - Lundgren.ll'mãos Ao sr. Intendente diSt.

...
jit81 de

Victor Hadiich� Vva. Berta Pa� NicoloaeHi, Augusto KIug, Ai. gura. Marino Mengarda, l\1inna
A mulher não soHíerá 1 Ltda. - Como requer, uma Ascurra, para informar.

1 A t Z t '(V' ) berto Largur'
• �f D I Fucb Ped"'o Fra .. R'b" dores ' vez que "ÜO nreJ'ud'qu'" o N' 2A C '-o .'_

.

ge , ugus o as ow lUva ,. .
..

a, Alonso a -' , i
•.

Dmsco 1 el" CURA CDilGilS UTEiliHAS EM 2 IlURAS I t _'..

ti .t,. 1 c;
•

A3 - ompauma Umao

Dr, Abehirdo S. da. Fonseca, Plaz, Bruno Lorenz, Domingos 1'0. PedJ'o Pereira oa' Silva
'b

.

I ra�;:,HlI, . ,

Fabnl - COllGedo a licença

ArthurRamos,Erich Karmann.1 Maça�eiro; Daniel Vicenzi, Rayroundo Borges de LiUla� , ,� Re,gularisa as

I
N 237 � �y.n�ICato n Agrl- requerida, sujeihmdo-se o 1'e-

Estevao K.UlPllCk, Egidio Odo- '. _.' " ..

' C,oIta as ..,.randets hemorrh.u- cola do MUlllClplO de 1:)lume- aUO!,Pllte á [i'ulta .em t

, .

Ed d B
RlCaldo Paternolll TobIas gms. Combate as FloresBran- nau Corno'e' I ,�' '. q 1e

1'IZZI, U8,I' o ortootti Er-'
,.

I êas. Evita o Hheumatismo e'� ", ')9)
. ,�,que!., IlDcorrer. C8S0 seja ClJllstata-

de Benedito _ Timbó ViD .Adreatta, Ervin. S�heeo CaJ'vii.lho Bastos, Vitorio e
'

o� tumores na idade critica, !4; ro

N _,,8 - <?mxa A�rJCola do li venda de artigos no dia

. _
.

fer, F�ancis�o ,Pires da Cruz, Jocouclo Largura, Zeferina I" E poderoso calmante e ReO'u- �l :SIA
- Em VIsta (las Informa- 2 de Novembro,

AleXl
...J?ao Ale�l, FranCISCO ?orenz, Francisco da Cruz Castilha, Eruesto·.·.' lauo.

r

1l0s.·' P�ll·toS. ev.ita Co�es I çoes d. I) SI" .Enp-'enheiro Mu- N' 2.44 -. Carlos B '1

Bona & Cla Martm Roda F� d "I I ���l'mol'rha�Ias e quais nulJi- . I nicipal conced� ii 11- ''''nçfl Co ' \

< � eng-

. . .., ." �r luan.uO· ,enzi, Faus. ZnngheII'lll' AI"rüd"o L""
' J": . flC'l os c>,cmdr>J1tes d. fi lnort�. " ,_. ,', . '.' ,_ , 1.;::. _' "'.': _.mT'. 0., ,l_eque!,.: -

,o .Savlno Bo'na Ter- tino Alves' de S·
. ,..,.

.

u. I, ,! ,�U t.HZl, o· -

'" 1 "'1ueu'la p O' 1,' t·� ,
.

,
"",

' , ,

.'
.

. .'. .
.' . ouza, .tt lan- 'P r L

.

I q�e sao de 1 por cento, Me- I "'''1, ,l, aot..., as �Xa�
F

Á� ...:hV - lHtil10el LOUI'elH,:O

l.&( . �va. Flore.ntin� cisco Bu�ke. Guilherme Lar-
se

.

asqua 1: eandro DO:rl� nmas de 13 á 15 annos todas I devIdas_ Zeredo - Como rE:quer

�, . Joao 13uschmskI, gura, Joao e .Antonio ... Ul'bac gatb, Antolllo Lorenz, .

devem usar a FLUXO-SEDA- , N' 239 - AdoHo Schrnalz N' 246 - Vva (1. A'd "f

;lat
.... }i;."Hsa. da .C.ruz e im:ky,JcséRo.pela.tO..•Jõ..;'.,NIII'm TT • ._

. j:
Tlt\lA que se �ende em todo 1- Em visU.t das illfoPUHlÇÕOS Zinkhlhn __ C

• u: 010

A
u'-! rergn�aud Ttandelle o BraEl1. Recclfada por mais, 'd E' l.· '.' -o

,�

,

,. omo lequer,

�ai; nua Elisa, Ber- e H0í1?r!0 G, Siq.ueil'a., Joãó '.

>

Y
; de. 10,(,00 medicos, . I 0. S:: ��e.nl1elrO Mum�lpal. .N 247 - Padre Francisco

1.11)H�tz., ,:\ngelo Dal� TomaSlUl, JoaqUIm Pi3d.teli.li' .'. .'�,

conCedo ". lIcença r.equ.:.Tlda, Elgmann (Nova Bresl;:1u)-
��=�""='" pagas as taxab d.;"Vldas, Como reqw�r.

E X P E D I E N TE
Prefeitura Municipal
de Blmnenau

Movinlento da tesouraria

23 de outubro

do dia 16

de 1933.
.',

RECEITA:

495.000
2:675.000

80.000.
359.500

20:141.000
75.000
115.000
172.000
12.000
44.251.)
269,500

24:124,500

313.750
24:438.250
23:820,691
48:258.941

Saldo anterior
Rs: -

D esp eza:

3.000

174.000
16.300 190,300

100000
16,200

88.000
1.400

1:240.000
�5.50o

185.000

Rs.

15:296.550
29:962.391

�'48:258,94í
balanço de contas

Alfredo Kaeslne1'

PreIt?ito ProvÍsorio Tesouro,iro Municipal

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CIDADE DE BI.iUMENAU
LíJZ::'P '-� _.�..--�

�;::m·;··�a···.·;;�a·"··········S··�a:····�it·�a···:;�I· �CO!:�!2 Aere�·1
lí:li 41 � ... ·."::L .. UI! . �..! AeropostaI�

.
,

5= DO PHARMACEUTICO GOTTLIEB ELLINGER !. '. '.'
..

. }� �S A mala aérea .fecha, na

f� fom'40 aunos õe'prcHicá na Al1el11onha �i c\.gencia do c.o.,rreio I
l: e no J3rosil :� PaFCII o Sul

í� �l
ás sextas-feirea.st A maior probidade profissional no Receituario . .

l� i -r!1gistr.ada� .

..i ás 10 .h.'
...
(.Iras}: : simples - as 11 horas

}' Gran.. de stock de to.dos .OS .·o....tt·1!OS .'I'a ......I.·n·.fr.ceutl·coS: ..

H '.H
�

t L

: para: P. Alegre,. 'Pelotas.
�: Medicamentos homeepattcos e b.ioqüimí�os

:1
Rio GI.'ande,Uruguai, A.rgenti-i�.. AI'tigr}s

santtartos e. desinfetantes ;.: na Chile, Peru e Bolívia.
� Especialidades fuz'maceuticas�: . : Para o No�e
(: Artigos de higiene :
'"
'.

. aos sabbádos r
..5c.j:.: Perfumarias :.:�) Sabonetes '1' e 1 e p.h o n e, N, 201 � registradas - ás 10 horas

t�(�.:
Drogas

..1>

.I! simples - ás 11 horas

; IS !L lU M E NAU para: Santos, S. Paulo, Rio,

.t.���..:�..�.�.��������..�·�.�:: ...:...��..l��.�.��.��.:��...�.�.�t••�.��.�: ••�{ ����i�: R��t:'VN�t�l, Ati�::

.._.._.._ ......�.��-----'��------'-'� Europa e Asia.
""��$��m.m;�·*'lJ�

RAUL

larga=meuII
.. �eixa"rnG grilar!

I' LEÁ��!At�d��P�� t!���!!�
os grandes flageHos que muito E' natural que a vossa feHci
!contribue parao eníraquectrnen dade dependa ue VOSSos filhos
to das raças humanas, é a deca- e deles depende qnasí da Sau
derreia da força vital, precisa de; eesta depende, quasi ex

mente quando mais falta faz dasivamente, de lhe dardes de
aohomem ou mulher, co mo 3 em 3mezes, um frasco da

compensação da Natureza.para afamada:
horas amargasetristesas daVida LOMBRIOUEIRA MINANCORA
A fonte poís.d'este flage!1o No ha egual. . Uma ereança
começa pela da mocidade de 11 mezes atacada de desín
ás quaes, na prímeiravez tem retía perdeu 543 vermes de 3
assim importancía quandoalías qualidades testemunhado por
muitíssima, por que são de seis pessoas ídoneas em Itape
origem de muitas Glesgraças, "iú Muníclpio de S, Francisco
quer no decurso da vida quer do Sul filha do Sr. Carlos J.
sobre tudo na velhice. As Neuremberg, professor; Cada
víctímas, geralmente ínexperi- frasco é uma dcse. Toma-se de
entes, fazem uso de coisas de uma vez em café com leite.
pouco ou nenhum valor ex- Depois do efeito não precisa
plicadas por Quem na verdade dieta nem purgante.

.

nada sabe de fundo scientifico, Vende-se em 4 numeres (1,. 2
Vulgarmente chamam-se: 3 e 4), conforme a edade, em
,GONORRHEAS BLENORRHA- todos os negocies nas íarmaI aiAS, CORRIMENTOS. etc. Se das desta cidade e drogarilo leitor fôr uma das victimas as e na Farmacía 1\Iinancdra .

! não ande por caminhos tortos

I que lhe roubam o dinheiro, a

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

dicamentos que podeis usar,
a NjECÇAO «IDEAL" "MI
NANCORA".

XAROPE
Sa JOAO

E:' o melhos 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, QS bronchios e 08

pulmões, Milhares de
Curas assombrosas I

Aos bons paes

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

todas as boas Iarmacias desta
cidade.

Qualquer outra informação,
tornecerá o sr. Ageut� do j. Correio. ..

!----�----
! Desejando vesttr se bem

E por pouco dinheiro
Deverá usar somente

ela. Malbur
LONTRA

Confeoções
e· Cereaes

5ecção fluvial sob �edidas previas e preços da. fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

.,

Repr.esentantes do mOInHO IH6LEZ
'

..
: DEEKE

Rua 15 de Novembro, 120

'I'elephone Nr. 47

NOTA: Se quízer poupar vos
da saude e vosso dinheiro com

éoença desconhecida o remedia.
shabítuai-vos no eoraeço dequal
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e de manhã ceno

um purgante de Lombrigueira
Mint.ncora. E o melhor de t »
dos quantos existem, e de elei
to ra ,ido e suave.

Muites diarhêas infantis são
c lusa ias só pelos vermes e den
teso Depois procurai o vosso

medico.

Vinho Creosotado
de pharm.-clrlm.

JOÃO DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tonico
e Fortificante
Elaprepdo com fIZ'aJIdot
meceuo ... baquea;a
&=ti.
ftECONSTrIUINTB
DE t.AORDEM

Exijam de séu

fornecedor

!'.,I,.; �Ei'm�;m==#laJ}g*mx$�tf'a.m�,�$Af;'42�Jg.��;)J.m1._�ti�;i5':0;-:d?I\;::';'·"�'�t.m��t��lfi�;at:!&m�����it��:T���;�::;W;iE:Y1§tiitt�:Z$§iH*�%1?I�1,J;#.,�J�, ...

ELOS «:.ASELO�
'. '..5NOSOS. s1JllntÚ4.r/es'ilUlIENTUDE

>o?'k • .ALEXANOPE
h , $Jz.Cf!S.fUtl quê'"

.�.t..tl:.C46e:.....e.tÜ.., :/fies.
.

', .. OCIDAOIC
'
... ,,,,�,('!

.r,� .

: .

.

•#).

A Pharmacia Central.
está sob a direcção do pharmaceutíco ..João Me

deiirOS, que conta mais de 40 annos de pratica
profissional

Manipulação esmerada e escrupulosa.
Não se substitue medicamentos

Productos de alta qualidade-
.

Especíahdades legitimas.

I
�------------------------,-------------

Desconfiae dO remedia barato,
que, muitas 'vezes, é imitação .

:t.,,,,

melhores cafés

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



A� guerrra tarifaria que o' nosso Hospital muni-
. paiz vemç-de declarar á França cipal

': >:,,"
"

'
" Com a presenca das auto-

Rio 26. =: S?in:ent� hoje I café, seürendo ainda inten- '''ridades municípe es e estadu
rorem publicaefos na mtegra sa�ente com a diminuição a�s e pessoas da n?ssa so
os decretos .fr�ncezes de de tmpostos, determinada pe- ciedade, o Revd. f'reí Medes-
8.7.1933, 3.1.t.I931 e 15.12.1�32 la restrícção da importação tino. Oechterlng, �edic�do vi
e que cóur.,o fraca.sso das e ? consumo; nem por isso garlO. da parochía, cele?�ou

- negocíações pro�ovldas en: d,elxaremos de collocar ai no dia 24 do corrente. as 7tre'"as C'líf_q:ü3HllarIaS Rio-Paríz nossa prouueeao em outros horas, a prírneíra rrii.ssa na

provoca�am O Decreto brasí- paízes, pelo simples facto de nova capella do Hospital Mu-
leíro assignado ontem. " ,,' ser mais barato, a não ser nícipa L

',:

.

�o- .de qualidade inferior nín- As Irmãs Franciscanas a-

: _$() 26;'.;__ -o Globo» �iz: guem impede que ab�steça- eabam d� assumir a dir<"cç�o(�O acto Qe governo proviso- mos os mercados directa- dos servrços de .eníermaría
rio em::represalia ao decreto mente, agora servidos atravez daqueHa casa de, Saúde que,
do góyerno Irancez, hostil do porto do Havra, assim, entrará �Ulll<: nova
aos iritf:i'eRseS ec?Itom�cos do A navegação franceza, tam- phase (�e reorgaarsaçao. .BI:asilj nunca podia deixar de bem soffreI'ã porqde o Brasil Depois dess,:_ mIssa! realí-
a,e:r '4cÓlhid? numa athmos- a.bs�e?-du·se das valorísações Zl}u-:wr,a benção .da unagem
pber.1:i. de Justos applausos ncLICIas das jogatinas das d� ;:'). L�eraldo Majela, padro
com o titulo: ,,0 Brasil fOI bolsas, ficará senhor absoluto erro da nova Capela.
,obrigado usar energia com desses mercados; não deve.

,

. â França e com o sub titulo : mos recelar o fechamento P d"

Revidando uma attitude inex-\ dos mercados frJiucezE:s pata 'reparan O a
'pliq�vel de intromissão ínne- o nosso café.

guerra '.bíta nas faculdades da sobe- Os concorrentes do Brasíl
rànía brasileira, o nosso go- não collocam maior produe
verno, teve que estabelecer ção caíeeíra porque não têm
contra as mesmas restríeções e, será difficil a França sub
que por elle haviam sido ap- stituir seiscentos milhões de
plicadas ao nosso commer- francos de impostos que per-

, cio expor tador.» cebíam os orçe.mentos díncí-
O, «Diario da Noite» num I tíaríos sobre o consumo. de

brílhante artigo diz que foi i entrada de café brasileiro.
uma provídeneía que a opí-.

,

"nião publica recebeu comi �o-
sympathía e fortalece a oon-l Rio 27. :_;_ Um íuqueríto ra'

,fiança popular na politica in-\ pido DO commercjo do Rio,
ternactonal de justiça e equí-: sabe-se que as casas impor.dade que vimos seguíndo.:' tadoras de artigos de luxo,
Outros jornaes falam no mes- i cancellaram telegra!)hicamen-
mo' diapasão. " . i te todas as encommer.das"

-0- [francezas.
Rio 26. -c- Estudando o mer- 1 Conhecida casa de modas

.cado Irancez em face do De-. disse: Temos artigos excel
ereto recente, «A Nação» diz: pentes, os quaes beneficltJrão
Comparando o café com ou-, consíderavermente o impr sto
tras providencias não seja o

I da Alfandega; o ramo de
Brasil, mas a França que se perfumaria tam bem. larga
prejudicará muito mais, pois, I mente attlngido, tranquiílos
sera obrigada a augmentar a 1 provídencíamos para substí-
exportação de ouro, para ob-l tuir, com, artigos de outras
ter- a menor quantidade de procedeneías, '

,

l_!dição .de hoje
'ro,

o alnlÍrante Protogenes Gui
marães foi 'convidado pelo ge
neral Flores da Cunha para

visitar o Rio Gran
de do Sul.

Acceitando o

convite. o minis
tro damarinha pa r
tirá de avião pa
ra Porto Aiegr«
encontrando - se

em S. Francisco
com a prinn-íra
divisão nava 1 que

'

se acha ancorada
naquelle porto.

f

o imperador Hiroi!o, do Ja
pão, e"lá dirigindo pessoalmen
h· as manobras anuaes do exer

cito, que se realizai ão na zona

d I costa [aponesa mais proxi
m'l de Wdadíwo'itock e onde o

exerci:o sovi-tico, ve-osinlmen
te, d St mharcaria em .caso de
guerra com o Japão.

Está de regr-esso ao Brasil o

Dr. Julio de Mesquita filho.
director do "Estado de São
Paulo", que fôra desterrado ern

vLrtude da revolução paulista.

',"i-

Ao ,: Povo em
é o beHo mm que o Cinema'
B'lsch aprtSelltu amanhã aos

seus ,habitués. Apparecerá
a primeira vez na teIa a ceie,
bre cantora americana Mãe
\Vest 'que nos seus numeras
de canto cheios de «it .. e vi
vacidade vale o espec_taculo.
Cary Grant, Noah Beery e

Oweu MLOfc tambem appllre
cem.

Ainda teremos no programo
ma um punhadn de complp
II!.entC's como: «Um Jornal»
"GuilhpI'me TeU» trechos da
eonhecida Opera e «Cinerue
]odias» musica.

Da «A Nação;>. do Rio de

I �.,_---_19_i:l_3_. Está gravemente
Enfermo

Não nediu demissão I'foi "

U�:boa, 26 -- Aggravou se

eODsidel'avelmeute nestas ul-
de fundamento as timus 24 horas, o estado de
noticias sobre o sHudü do general brasileiro
prdído de demis- Nepumuceno Costa, todavia
sãO d" r;'fmeraJ f,..- OF. seus illeG.ÍGos assistc::ks
plrito Santo Car- nuÜ'em esperanças em poder
do'5o. ministro da saJval-o.
guerra. O general Ncpumuceno que

O general não roi em S. Cathul'ina {) gene
pediu demíssilode jral do sr. Washingtor: Luiz
seu cargo e ne_m I t'ncontnl. se exilado desde
pretende fazeI-o. loutubro de 1930.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Prestação de
Contas

Representantes:
Flol"'{anopolis - Dionisio Damiani.

Carecem
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tTd ") IQuel'Bis fazer, um pl'('sente de u 1 I aoe.

I'TPIllOS para tal fim lindos serviços em louça e

alumínio, que vendemos por preços bm'atissirnos. :.

�
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Rio, 2,5 - O ministro está
chamandD }3ar.a presta�-ão de
contas os militares e civis que
receberam adiantamentos' paIa
cu!: teM, âespesas de guerra du
rante {) movimenio revoluciona
rio'de São páulo, em 1932 com
a possível urgencia. ;'.II!Ii-__.. lZlwn_!I!IlIlaiI!llll!ill!lllll1i 1Iil1i1llli4:1!l!i!!_lIIIiIIiI!IIEiO&LIm!!II,*_fii1ll!3B1llllm1!e:!!il�2!lÚI 1!iIIIÍ

Est1'eito - André, Maicote.

Palhoça - Germano Berkenbrock.

Jtajaí - Amadeu Angiolete.
Brusque - Otto SchaeHt"I'

Blumenau - Oscar Rideguer

Andreza Campos da Luz
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