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Omundo ehrístão com- IEstamos caminhando de e pesadas como oleo. Tudo
memora, amanhã, o dia jnovo para uma grande con-] parado. " ,-meneio, E' a ho- dos mortos, 'íIlagração. Ocyclone vemahí.f ra do tufão. Mas, os homens Dia de saudades dos I-

,Hitler que o desespero de um
I
não querem ver, os homens entes queridos que a I

,

d POvo collocou á frente dos não querem escutar.. , E po- P 1 j

"ontem á tarde" recebemos um telegramma urzente o seus tragicos destinos, acabalderiarnos salvar tudo isso
arca ínexnorave arre- I

, .... I batou do convivia dos j

d
de decretar a retirada da I com um pouco de boa von-

Rio de Janeiro .. n,oi,ic.iande-nos a annullacão total, por parte o Allemanjia da Sociedade das' tade e de cooperação. Mas, parentes e dos amigos.
, ,'.!;' Dia de tristeza masde

S T oh I \RI· 'I d 1 it hari Nações e também da Conte- a Franca é uma nação e a consolação tambem. 'I'rís-
" upremo ri una L eitoral, o piei o caí arinense. renda do Desarmamento, A Allemanha é uma raça. Abi teza pela ausencía da-

I
doce colomba da paz está a- está o drama, A força do quelles que tanto ama-

-. gonízando nas margens pla-] espírito desses dois grandes j mos, Oousolação pela

"W ' 't' 'h I fi

J
eidas do lago Leman. A By-I paízes é tão grande e tão

I esperança, que alímen-
6S 'p a 60 '

L.�,nei<! de Gen,�bl'a. contínua formidav:el que nós só, pode- tamos, viva na Fé quediscutindo a telecídade dos I remos VIver sob as suas in-
nos abraza, de termos,

«,A, �a,}al.,ha,}) PUbliC,a,
.

�IllI
de S,',t, e ll,enhum"a culpa ca�e I ,Deix,ou, no doia 7 de O,ut,u,-I povos,

e a eríse �,co�omic� I f�U,enelas, Nós, ternos t;rl'it�� um dia, a dita de vel-es
sua edição de 26 do

ill,
es nn-", a,o,' "P",OVb,' que" numa beIlili,b,ro a A,lle,ill,anha, completa,-,I,da �hlI,lB, .• ,os �aCdllotes II�O, e e"l,�es, tem, alma,

tem Cl novamente na eternída-
do o seguinte:

,
comprehenaão do dever ei- mente remodelado, o vapor

do Direito I�:t?rnaCl�/lal que.-j vmzacao. .' de, face a face, d'Aquel-
?ffi _ declarações Jl,01?-temj ViM, _

se apressou em �tt�n- que� vai serv�r- de ponto. de re� en,contI�:t o �rvana �� <

O acto �e ��!er tIrand� o le que é a luz suprema
fEItas a, Imp�en&a, :0 mínístro der, a convocaçao offlClal.l apoio, no me�� do Atlan:rc<!, pa ... u:m��rsa� dentr '.,f'0 qu� �.(_ u .

paiz {La .Llb� das �,a�oes: e elarlssima que jamais
da -Iustíça mformou que se O mecanrsno complexo do I aos hyrtroavíões da futura 11- !{!o tene9rGS� do,. �.�<-L"ado ue �:nha q�: ac()me,c��, J� ��ta_ se estíngutrá.
cogita de reabriroalistamen-I'Cedigo Eleitolal e as diíflcul- nha aérea allemã "Arricu-A· ersaJhes.. A .Gu-<�)pa .t�m a pre:l,:st;>. �\ L:lhm�llhu e

J'l'
Levantemos, neste dia,

to eleitoral, Já é tempo de se dades creadaspelos propríos meríca do Sul».
.,

que ,rlCar «�b-eterno: ,sul,E'lta uma, gltl?�e naçao, e uma
o nl)SBO pensamento, ao

cuidar de' arregtmentar o incorporadores dos cidadãos O vapor- passou por trans- �os lIl!P�ratIvos polítícos do patr:a gemaI d� hor_nens ore-
reino do silencio e da

maior numero possível de ci- á lista dos votantes é que Iorrnacões e melhoramentos unperiansmo írancez que a-I adore;, Ella U<tO e" um ne-
paz e oremos por aquel-

d,adã,O,ShR,bilitado,s a exerce ..

dete,rminar,ame os claros alar-ltechDiC,OS rec,O,mmendadO,spe.
cha que ,o mundo de,ve pen- gro d.Af:::JCa, ua� k,ul';J.o;da Me-

Ies que lá dormem, des-
rem o direito de voto, O plei- mantes, que déram margem los resultados das experíen- sal' e ag_lr de accor'd� com sopotaruía, um Chl.l?-l de Sha�- cançados da agrura do
to de 3 de Maio, no tocante a qUE:' ficasse íóra das listas oías do verão passado., os seus lllterc:�ses naClOnaes. gal, que P?ssam \ilver,deb8.l- viver terreno,
á massa numerica dos que I eleltoraes a maior parte dos. .Log .., que o vapor attingis-

O map�a p�lI,tl.co da Eu�opa, �o do chIcote �ololllal da

comP!1receram á� urn�8� mui- b�a_sileiros capa�es do exer� se ? ponto, q1!e lhe estava que a IrasCIbIlldade nacwna- lirança e Inglaterra. Uma Requiem eternam dona

to deIXOU a desejar. FOl mes-' CICIO dú voto. CIdades houve destmado no percurso entre hstB: de Cle;n�nceau traçou, terra. que deu ao m�r;?O uo: eis, Domine!

mo, sohesse ponto de vista, I nas quaes os requerimentos as costas africanas e as do IDl!tllando, naço,es e esquar- Kant!" �m �egel, um /" aQ'r:er,
uma qesillusào. Con�ol'me se montavam a quasi quatro reil Brasil reeomeçariam as ex-. teJando ,ImperIOs, tem que u� FledE:r!co I,I. _ nao pode
expressou o insuspeitissimo.e os alistados não passaram periencias com o concurso

ser mantIdo custe o q�e CU13
:
VIver ,na escravIdao,

capitão Gwyer de Azevedo, a além da casa dós novecentos. 'de ires lJydro, aviões, tar,
:. aos outr�s }:!alzes.,.: ASSIm pensa o h?mem fo:r- Primeira comunhão

eleição dos deputados á As- Da-hi, !lma suggestão, que nos Essas experiencias cGnsis- A LIga dãs ,Naçoes e um ap� te, o_ hom�m dommador �lt,
sembléa Corú5titllinte está lun- perffiíttimos fazer á Justiça tirão no estudo das condições pa:f lho umIa�er�l! que s) ler e a força de um destmo

ge de representar a opinião I eleitoral:' é necessal'io apro- em que se pode efiecLUar com seI�e, para. J�s�ll'lcar, com
I
que vae vencer,

, ,

do povo, porque foi

irrisoria.1
veitar o alistamento de emer- 'regularidade o serviço aereo

uma ttntura JUIl,dICa, os actos, Paulo Sl1ve1,ra.
a cifra dos qu� nella toma- gencia, para que não se per_I nas duas direcções,

' de for�a da Fr,ança � da I�-I Do «O C a r i o c a» do

l'?,lI! parte. Si .existe vontade ca todo um esforço dispen-I Os lJydlo-aviões que dei- glaterra._ A, JU�lsPl�denCIa Rio de Janeiro.
SIílcera de reintel;rar o paiz I dido, até agora, em vão, No xarem a costa africana ou

de Gene�:a e o vlI�agl e onde

nos quadros da democracia, inter-ior o candidato aQ titulo brasileira encontrarão" depois se conseA VP- o 'lratado �e1-----------
(o povo, pelo menos. se bate' ele!toral se sujeita a uma de percorrerem 1,700 kilo- Versalhef'. O pov_1 allemao I B1NDIDO MAS CONTRIBUIN Esinceramente por essa idéa); série de. sacr.ficjos para a metr( s o «We�tryhaleü» e des- t��, que 8.er fehz a mutila d� l.ti, T
a condição ele�entar para I obtenção d? almejado docu-I cerã? ll�rt? d? navio qUi:', �ar�s, de. accor�o com o fI: Um bandido polonez, muito
q.ue, se alcance tao aobre de. I mento. E' Justo que essa

boa/'
depols, os Içara para bordo, ",?rmo <hplomatlCo do Qual conhecido, Ceysr,ovski, aca,

SI ueratum, é o augmento crBs, 1 vontade e esse trabalho se- o_nde �eI'�0 8;9.a�.te�i�o� A� ,�,� Or�a�: _ ._ ---"'_._�rr.--"_.'- ba dé enviar aô collector'do
::.r; Cel1H�·:� do- cí)llegio eleitoral: -jam, não' por ·culpa aos ciâà- 'e'8'3enCla.'-

, . "',' -- Q'Uhnêio estIve em �eneora, seu distríctos a somma de 25
Urge, país, que o alistamento dãos, mas por absurda exi- D,epois de examinados os de 1,9�4 a 1926, sentI, 10&,0 !i ZlOtyS, que representa, se- •

s� reab�a, o m�is cPdQ pos-l gencia do governo, menooS- motores, os hydr-os serão de fr��gllldadp daquell8; UlstltUI-1 gundo elle "a importancia CUIdado' '

slvel. E logico, porém, ql�e
I pre,zados sem mais nem me- novo lançados ao, mar por I ça� qu� está dt stJnRda ao I devida a titulo de imposto

•

não_pode elle desen:rolvel'-l;e 1 n�s? Par� nos libertarmos ,das meio, <!_e u�a catapulta e 111'0.
"

�al� trIste, fra?8ss<!, Daque�la t sobre a renda". O bandido S Cf 'Dia nao ser num ambIente de, olIgarchlas, qne o parasltis- segUIrao vlagem, rabrIca de �ntrIga� mternaclO-! accrescenta em sua carta e""undo I orma o nosso

tranca llbel'dade e de amplas!mo politico engendr'a, deve- A tripulação de cada

appa-I'
Da&S nunca sahlrá, para o: que os temp�s são duros ma� colega locaL «Der Urwalds

garantias. Num regimen de; mos auspiciar ao Brasil um r�lho será comp()s�a de dois mundo, uma p�z, duradour�. 'I que considera seu df-lve'r pa- bo�e�. p�I'col'rem o Estado

compre�são, sem a faculdade' collegio eleitoral numeroso, pIlo_tos, um mecamco e Lm Toda �quella JU!'lspl'udenCla gar impostos, Para term,nar,
dOIS mdlvIduos de sobrenome

de debater livremente todos I que realize o 6onho ctemo- radlOtelegfilphista, b�'saDtm� que a parolagem pede ao conector para trans-I Hartman;n os quaes, mostr�n-
os programmas, na, tribuna e CI'atico do governo do povo �lplomatica creou para de-Imittir suas melhores lem-' d,O. papeIS e documentos f.al-
na imprensa o alistamento pelo povo O que fórd deste '

,

render o T-ratado ue Versa- b á r'
I sIficados, procuram angarIar

mes,mo-co,m, � ragu,eira illusã� I princIpio
.

se te,ntar, o que OPPORT,',UNIDAD,,ES lI�es,' não te,'rá f,orças para e-I ranças po leia, . ,

! don�tivos para fins philan-
do voto se�reto, jamais rõ- destoár del1e só merece uma COMMEROIAES

vital' ,urna: �ova cat�strophe I
i tropl�os. ".

f!�ctírá a, oPineifio univ:ersal. 'interpretação; - � fructo de '" ' m,un"dia!., ,H.,'lÍl�r, sentmdo que M t. ! CUIda,do com eI.Ies, q';Ie ',se:SI, ce novo,

"

os oartorlOS se,' u,',m"a
merCIa consClent,e, que A empresa Gummiwarke ll':l-O,' ,h,aVIa meIOs. de conyen-, ora orla no I

valem dess� m�IO raml,de
vão abri,r" afim ,de que ell,da, -não s0,compadece c,om a ver- Kerpen, estabeleeida em Ber� cer,' �queu,e InstItuto" d!1 n,e-I p g�nhEl:r a vida" llaqueando a

qual soe, ,prep,ar,e a, conqUistar d,à.tleir'l; renova, 'lã,'o 'dos cost,u- gish Gladbach _ nas tInme- �,,8S,Idade, de

u,ma reVlsao do araguay )1
boa 1e do proxlmo.

o seu tit'110 de eleitor, é pre -', 'dI"0, ç,o-es de ,Colon'i'a _,,,'dese·,J'a
i ratado de Versalhes, re80I-

'

, mes e VIsa apenas sob' a ,. '
' ,; ,

'

ciso que desappareçam todos
"

,

,'" '

. ,

adquirir, para sua industtia, veu retlrar-'se d,o magro ce- Informa a Legação do Bl'a-I
os ohstaculos e vicios, que �ascara da proprl� de�o?l'a- batata de procedencia brasi- naculo, panl, agl!' de 8ccordo sil em Assumpção haver o Nentrava.ram � ultimo, a.lis�a- eIa, perpetuaz-se llldeLllllda .. 1eira. Pede aos inteIessados com o pen��mento. de s('u Parlamentc páraguayo appro- aomento. ,Da mexpresslvldade I mí:'ute no poder. o obsequio de l!:le enviarem povo. Ell� Ja comprehen<:!_eu vado a lei que declara uma

amostras e condições de ven- q�e a SOCled�de das Naç::>es múratoria de dois annos para
da. dirigindo a corresponden- D;ao quer �uvlr 3: voz da JU"'· qualquer obrigação em di
cia directamente ao directorl

tlça e da fratermdade e q�e nheiro, sempre que estiver
da USil1fl, sr, Hugo Hopichen, o _Tratado d� V�:salhes ntiO garantida com hypotheca ousH da Industria Ci- Bergisch - Gladbach,

,

Gertru-, pode ser d,estru;Go com pala suificiente garantia de qual- O sr. Victor Kondert ex:

denstrasse, 7 - Allemanha.1 v\as, ,Aq_Ulllo e ��a roc�� quer outra natureza. ministro da Viação. no, go-
No caso de chegar a um qUi:' so" a, dyn:;tmIt" podeI a .. vemo Washington Luis,.. des-

accordo sobre o preço e aJ se,r d6slrUlda, E estamos ca- I mentiu categoticamente" uma"

O ministerio das Relações qualidade do nosso producto,(mmh�ndó ,pa�:;t uma nova Revoltas no Nordeste da noticia 9ue foi Qivu�gada por
Exteriores encaminhou ao "da a mencionada empresa estará I guer!a: ,E. o _1m do mun�o . ' I alguns Jornaos de bsboa, em
Educação e Sande Publica disposta a assignar contracto Apres r;�oz l�.deluge, Ass�m Indla. que se pretendia dizer que'
uma proposta recebida de pára compra de 30 a 40 to- pensa a politIca ,mt�rna{;IO� As tropas britannieas aca-I elle r�g!e8saria, lJl'evemente
Nova York para a organisa- neladas por lDez.

nai �ranceza .qu,e nao quer bam de travar combate, na ,ao Br�sll. p,ar!" �omar parte
,
A cerímonilt terà sol�inni- ção no Brasil da industria sentlr as proxllllldade.s Íl'agi- região de, Peshawar contra' no conselho· '�e-enIc? de,uma

dade. e a constrllcção da p. cinematographica, sob a di- cas de uma nova eonilag' a- tribus rebeldes que se recu- grande. eoloma agl'lCol.a.bra é devida, priDe,ipalmeI1te j'ecção do Estado; . O 11ft'fle' em' ção. Asua teimosia em con- saram a E'utregar ás autori- Encontra-se emBel'llm, on:-
ao ,entbusiasmo do general " I. servar um Trátado que está dades perigosos agitadores de ? seu e�tado de, saud.e,.o.José Pessoa. àpoiado pelo sr. � d ameaçando o mundo de uma homisiados naquella região. obrIga a :VIver D;0 .hOSPlt�LGetulio Va.rgas.

' '

lY.l.d agascar nova tragedia de incalcula- Os aviões da pollcia lan. Se os medwos aSSIstentes nao
O financiamento da cons- DR. PlRAGIBE ARAUJO vei1'3 cODsequencias, está pro- çaranl bombas sobre as al- se opuserem,. o ,.sr. ,Viçtúr

trucção, que deverá estt!l' Entre as possessões 1ran- vocando na Allemanha IDovÍ- aeias dissidentes. Konder regressará' ao "Esto-
construida dentro' de 3 an. Deu-nos o, prazeI' de uma cezas productoras" dp. café mentos patrioticos qu�, cadli ril, onde a. temaeratln'a é
nos, roi leito com varias nr- visita o Dr. 'Piragibe Araujo, destaca-se a ilha de Mada- vez mais nas approximam de mais amena.
mas americanas, mediante u- iUustre medi00 que vem 'fixar gasc.al", pelo numero de seus um desfecho tenebroso. Mas, fOI-ma operação sobre o caié. residencia nesta cidade. cafeeiros e p,elo grão de des- os homens que governam o

" . envolvimento alli alcançado mundo não veem nada. A
DIspon�o d� 10ng� pratl�ca por essa cultura. vaidade e ambição são a ce-

no� HospItaes. do RIO de "a� Só depois de 1910 é que a gueira que os não deixam
n�lro, por cUJa Facul�ad� e referida colonia começou a ver o abysmo,que está pertodIplomado, o, Dr, Prraglbe I desenvolver a cultura do ca- e para o qual elies camiohamman�eve, comnosco, agJ'ada,-' ré, cuja producção era, nesse alegremente. A alcachofra

Uma ca110a df'. eolonia de ,;vel. palestra, ,mostra!,do�se anno, de 110 toneladas, Em de Versalhes está sendo deEpescadoris Z,_,7r pescou um mUlto bem ,ImpreSSIonado 1932· a exportação já attingia Iolhada aos poucos p€}!as
enorme -Cação de 800 kilos com a nossa CIdade e a sua 13,5�h toneladas e no anuo mãos das Cassundras. Falta
na praia de Itapirú. popl}lação. corrente a 'e8timattva é de pouco para chegarmas á
O curioso especime roi of� Para o aviso qU0 esse dis- 15 mil toneladas, gueJ'ra. As proceUarias e5-

� ferecido RO Museu Nacional� tincto facultativo pUblica no Calcu]a�se actualmente em tão voando sobre Q Lago de
que vai conservá�lo, exem- pr�sente numero, chamamos 13 "1_ a contribuição dos cafés I Genebra" O cyclone Vem

pIo raro que é da fauna ma- a attenção dos nossos lei- coloniaes pài'ao consumo to� tahi. O dia tornou-se noite e
rinha,

.

Itores, tal da Franca. I a.s aguas do mar estão lisas

catharlnense
mente annullado

foi total-i lc a ch o Ira III II II Finados

Novo ollstornento: o

Na matriz loeal realizou
se, no ultimo domingo, festa
de Christo Ret, a cerimoni(jJ
da p1'imeira comunhão das
creanças.

A missa foi celebrada ás
71/2, tendo, ao evangelho,
I1'ei Modestino Oechtering�
vigario da pa-rochia, profe
rido uma comovente alocu�
ção �obTe o acto.

Regressará
Creada a Academia!! organisação no Sra-

, ,

Militar Brasileira
nematographica

o Sr. Victor lonll(;"

Rea.lisou-se a 28 a cerimo�
nia do lançamento, ,da-pedra
fundamental do edifício ,que
servirá d�., séde para a Aca�
41emia Militar Brasileira; em
Rezend�.

.., -'

Um cação de

8QO ki10s

atropelado
Na manhã de hontem, quan- Porto de Itãja.hydo se dirigia par.a Jaraguá, o

caminha0 de linha de passage'� Esealarão pelo porto de Ita-,.·
ros entre est2. cidtlde e aquella jahy, durante o -mez de no-.
freguezia atropelou, nas imme- vembro" os segl:i,intes,

'

vapodiacões do Hotel S. José, um

transeunte. Este soffreu 'ésco- res da CQmp, Nllcional· d,e,

riações pt lo corpo, tendo uma Navegação Costeira.

das pernas bastante machucada. Para o ,Norte;
O aécidentado foI internado I t a b e -z a� a 13 dê' aQ..

no Hospital S, lzãbel. ,A poli-
I vembro.

cia tomou conheéime:iÍo do fa- Pal'a O Sul:
cto, abrindo o, competellte in- I tas S li C ê a 6 do IUêS':
querito. mo mez.

J

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



Correio Aereo
Aeropostale

LargfHneu.
Deixa-me gritar!

Cia, Malburg
Quulrluer outra informação,

rOl,'uece,rá. (;) sr. Agen,te do iCorreio. :

E' o melhor para a

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

protege e fo�tifica a gar·
ganta, os bronchios e 08

pulmões. 'Milhares ele
curas assombrosas I

BLUMENAU
Desejanrío vestir- se bem

E por pouco dinheiro
Deverá Usar somente

negociantes 12 exportcõorea ôe maDeiras
,e fereaes·

Confecções
5ecção fluvial

Representànt�5 00 mOInHO IH6LEZ

s'Jb medidas previas e preços da Iahrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

RAUL DEEKE
4_"· UH

Rua 15 de Novembro, 120

'I'elephone Nr. 47
_.-.-,...-----

LEITURAS PARA 1 �IOCIDADE
Desce, todos os tempos, todos

os grandes flagellos que muito! contribue para o eníraquecímen

I
to das raças humanas, é a deca
dencia da força vttal, precisa
mente quando mais falta faz

I aohomem ou mulher, como

compensaçãoda Natureza.para
horas amargasetristesas daVida
A !onte pois,d'este flagello
começa pela da mocidade
ás quaes, na primeiravez tem
assim importuneia quandoalias
muitíssima, por que são de

origem de muitas c.!esgraças,
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. As
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ex

plicadas por quem na verdade
nada sabe de fundo scientiíico.
Vulgarmente chamam-se:
OONORRHEAS BLENORR!iA;'
OIAS, CORRIMENTOS. etc. Se
o leitor fôr uma das victirnas
não ande por caminhos tortos
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",

NOTA: Se quízer poupar vos
da saude e VOS6<J dinheiro com

éoença desconhecida o remédio
shabituai-vos no COfJeçO dequal
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e de manhã eeco

um purgante de Lornorígueíra
Minsncora. E o melhor de t »
dos quantos existem, e de elei
to ra.rido e suave.

Muit1:'s diarhêas iníenüs são
c rusa.tas só pelos vermes e den
'teso Depois procurai o vosso

medico.

Aos bons paes
E' natural, que li vossa felici

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

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

LOMBRIOUEIRA MINANCORA
No ha eguaí. Uma creança

de 11 mezes atacada de desín
refia perdeu 543 vermes de 3
qualidades testemunhado por
seis pessoas idoueas em Itspe
riú Municlpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr, Carlos J.

Neuremberg, professor. Cada
frasco é uma dcse, Toma-se de
uma vez em café tom leite.
Depois do efeito não precisa
dieta nem purgante.
Vende-se em 4 numeres (1, 2
3 e 4), conforme a edade, em

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

VInho Creosotado
do pbarm.-chim.

JOAo DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tonloo
e Fortificante

Vende-Se na Farmácia Mi
nancora em Jom "me, e em

todas as boas íurruaclae desta
cidade.

l!mp.elf'l<lo ""'" ersndoe
oueces... _"__
ceftL
RECONS'!'I'IUINT1C
DE 1.& ORDEM

LIVRARIA UfA 1Jl'f' TYPOGRAPHIAVIali t Artigos relígíososPAPELARIA CARlO
Rua 1;:; de Novembro; 90 - Telephone, 17 - BLUMENAU

GROPP IRt?e.1_4�OS ê-J' elA. Ltda ..

SANTA CATHAllíNA - BLOMENAO - BRASIL
End. telegr; �Gl'OPP> - Codigo: �Ribeiró�

}hHh�striu,l>l �le nU.l!.ileiras

Fabricacão de,
Caixinhas de cedro,
buguussú e pinho

Assoulho
em Irizos e tacos
lonas. rodapé

!Iudeiras desfollwc!as
de cedro, imbuia, pinho,

louro, carvalho,
cangerana etc.

Compensados de cedro
e pinho.

����..........'!I'''�'.��-��=I'''''�=��-=-�
! A. ��m1!C.i�in�C�� Ce�,rt��� lj está SGb ti direcção do pnarme.eeutíco .João MI�

f deh' os une conta mais de 40 annos de pratica
� , � �
I nroüssíonal "

�

I Mauipulação esmerada e escrupulosa.
J Não 20 substitue medicamentos
� Productos de alta qualidade.

Especi<ll�clades legitimas, j'Desccnfi�� dO Of��-;,:r1le-!J1lli© Ib�a�"t;lJ't!03

,

que, muitas v ezes, é imitação.
!

�������mIo==:v ..............�""'�--=�=-----"J1<oa

Torrado dos

n1elhores cafés

do Brasil

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. Os> patad.all:';!l;§ nnos deUciam ...se fumando as

(;bmmercial
TUula-r

'lndependencia
nffiHlna1r(;k

frequentes

á 'venda 9111 todos restanr�ntes desta cidade

<REPRESENTANTES PARA BlUMENAU" BRUSgUE, ITAJAHV I RIO DO SUL

Walter Schmidt S_ Â.
:SI' .-O-:tvz:s� ,�-o-

!l�III!llllIJIl

1

� II

• •• Assimfallouseu"1õnícoUnderbe�g:

r�_"'�CoI:a;.��
.." .. n1t ......wt;'�....".

I Aviso
o 'doutor Amadêo Felipe de da Luz, Juiz de Direito ás minhas distincta,s Ire

da comarca de Blumenau, estado de Santa Catarina, na gue�as que rnudeí meu

fôrma da lei etc·.. ! atelier de rOl<tUl"a. pari! o

FAZ saber' aos que o presente edital, com o prazo de' prédio nr. 7 -� I' an�ar � I

oito dias virem interessar possa ou dele noticia tiverem, 2
Tra vessa 4 di' l' evvreiro. l

que, no dia trê� (3) do P!?;;;imO', vindo�ro mêz �e ,novem�: i EUGENIA MIGUEIS "

bro ás onze horas, no edlhclO da Prefeitura Municipal, on- i -=-��--�--
__w �__��m� �� _

de,funcionam as audiencias <leste Juizo, o porteiro d()� aU-1
'

.....

_-�:.-_:.:.:.----------
ditorias, ou quem suas vezes fizer, trará a publico pregão ! r .l\

=- -
. -- .-.�,-,

de venda e arrematação. com o . abatimento de vinte por
BOA SAUDE ... VIDA LONGA...

! II' 1'1 E1TIPrez.a Cath.arinense de
'

cento (20'{,), sobre o valor da avaliação, os seguintss bens :- ()BIEM-SE USANDO O
«Pa rt e d o L o t e de t e r r a s» numero noventa e um I P bl·

.

ri d P d
(91). da linha Massaranduba, distrito deMassaranduba, des- BL�mDEl NOGVElIBA .

li' lClu3. e e ropagat) a
ta .. co.marca, contendo a área de sessenta e dois mil e !

I.

1 Empregado com. real "an-

quinhentos (62,500) metros quadrados; extremando pe a tagern nos, seguintes casos:

frente com terras de Alberto Bauer, pelos fundos com ter- f
ras de Eugenio Kleíne, dum lado com terras de Carlos RlIeuMltislU elll Bafai, Rachitismo, Manchas
Wenk e doutro lado com ditas de Gustav Froehlleh. ava- ia pelle, Espinhas, Ulceras, SODorrbélls,
líado por, dois contos e duzentos mil réis (2:20o$ooo); Uma Dartbros, Fistulas, Sarnas.
C a s a de m o r a d í.a, I e i t a de m a d e-I r a e

cobeíra com telhas e, ainda, O o i s R a nc h o s, tamhem
feitos de madeira e cobertos com telhas, e maisbemfeito
rias existentes no terreno acima descrito. avaliados juntos
por um conto e trezentos mil reis {1:300$oooJ", bens esses'
que se acham em poder do depositatio deste Juizo, cidadão I
-Iacy Campos, e que J'oram penhorados a Arthur Ourselz e

,_ w__·�....� ·1 A"'-A-en�a--O.
'

'.

.

i'sua mulher, na ação executiva que, por este Juízo lhes '

.1.1
. � . 'ATTENQÁO;

move Eugenio Kleíne, Nessa praça 'Será observada '.' o dís-
.

W'I ,,�. r:
'.

n ri t'
•

f j' -ti d
J

"' �

posto no artigoL771, ultima parte, do Codigo Judiciario doi �nl l� éHUHlll ,I dflt!B es a a ·e.lGlu3 e j Pedimos a todos os noss:os Quem tiver interesse em ii
.Bstado. E; para que chegue ao conhecimento de todos, I I credores que �prese:Jtem as adquirir OPti.·mos terrenos ij.':
mandOU. 'passar este ed.ita.l que, na f.O.rma da le. i, será ali- A grandeza (ia. nossa Patrí« � � h, I'

r:.llas contas ate o dia 24 de de cultura procure o sr. �,
xado no legar do costume e publicado pela imprensa. Dado depende da culturamoral ln- UGÕ SenuOiUS novembro de 1933. FRANCISCO CASTILHO �....e passado nesta cidade de BluIlfenliu, aos vinte e cinco teletual de seus filhos. A gran I Blumenau, 24-10 1933 .' TAYO' ª
�ias do mês de outubro d� E-ül nov��ento� e trint� e tres. deza e ieticída lo de cadu llIul ,

Em V08sui:ren� dois jardins I (;1 I'
_

..' ,

a

Eu, Alfredo Campos, Eserivâo do CIvIl c Commercío, o da, deles depende da bôa ou má i ligados entre S1; o do Amor I v<1apait rmaos que tem 10t(::8 medl.�?S, 8.1- �.
tilografei. (assinado) Amadêo Felipe da Luz, sobre uma escola paterna que vírum com' dentro de casa; o das Flores I --I

guns dus quaes erhflCados &

�stampilha estadual d<1 v,aI?!' de dois mil reis e uma out�a OH ,olhos e beberam com a loluo ,qninta�, 9 primeiro sym-l EM C�S(\ DE MOR!'E eO,m ?HSaS e ou:ras bem- �

fed,:.ral, de Eduoaçã? .e Saude, do valo,r de duzentos reIS. tell.gencia..A boa �scola. é: .!DO ho118a a. }< ehC1dade.; o ,segun- A li ill _ ,
, feltorIas� com teIras prom- �

Esta conforme o t;mglllal; do que dou fé.. .'

rahdade, lIlstruçao, Justiça,! do completa.-a dentro ao con- I ", ',_- '. I pta�
a arar.

:

O Escriyão: A 1 I r e d o C a m p O s. hygiene e ecom.)mía., Seja e-, farto material moral.idade, ido. : l:� u,-�es de deIuatoli se�pre DI.versos 10t�s. tem força ;

I conomico

...c.mnpre
�Ó o .índIS! lHtl'i.a. pelos filhos, esposo e

j'
uu ,stock de tnd�s o� t�ma. de ,élgua sUfflClent.e. para'-------- pensavel na vida, ma.s artigo' a saude. nhos a preço:s modICOs.

I i
mOVllllemar qualquer en- I

.

A·.'.
.'

.

.' II de valor real. Pois bem; as-I· Serviço de primeira ordem i gen!:lO.
'-

Edl't'a"1 de ·IJsta�men·to M' Ihtar sim os. dentes e o COl'- Faltando esta, tudobetrans- I Os IC'tes referldos sao
.

.' .

.., .. t .' � u. .

.

. i � i a
pu, a. cabeça e cabelo tam-lforma em. 80.n.ho e

m.artyrio
A
r

tratar com A. Lubow ..Rl�' I atravessados por �-§tradas �
CI de 191'; bem precisam hvgiene e as-

Sao Paulo, ao lado de RICa:-,. I de rodagem, umas Ja

prom-I.

..'
....
asse -

sejo constante

.. J.' ..'
I Como

_PO.iS, g'ü;rm.lti.r � ):?�- �o Labes, o_u na MatCcllUIl<:i

f
ptas outra�_em construcção

(Contllluaçfio) ..

se de tao precIoso L1_,i\!I�;'-';. Strobel Il'IDaos. Paes! Nao percaes eSStl,

.para lS�O use a «Petrúl�na I de. tão g-rdPn.e BEM? i:'�do d�, ,optima opportunidade de Ü
A LadislalllLongaL't f. Franz. e .

Marül; Lecipoldo Cipri3Ll1i, f: �ln�nC?�a", que. é UI?- �"DlCO! reIto em busca de
'. «l\Hne.rVI- iJW .@iA_..,=.l';lassegurarofuturodev08-;r

ntonio e Me ania; uigj j eruatte, t Attilio e Libt'rata; vigl caI;>l!'lr, Ideal mICrobICIda, es n�� que é um premoRo Cf'pe-

ii
j sos ilibos. ii

Alvise, L Oiosné e Cl3cilia;'Leopold Schínkel, f; Samuel e Clara; t.er:.liza.nte do é

..

o ar.oe.ab.elUdo .CI.flCO feito pelo a.uto.
r da afr.!- . SA.NGUE! SAN.QUE! SANGUE! !

1 J
Leopold Franz; f. Richãrd e Maria; Luiz CequeJla; f. João (Lui- cV1ta a queda dor-: cabelos; mada Minancora que durante I ;

za; Uvio TaInbosi,.t. Ric,). e Maria; Laudelino Ayroso, f. José e destroe completamente a cas·, dez annos tem curado imw- S A li n U [ H O L Si\'\aria; Uno de Souza, t Bernardino e Verginia; Leopoldo Neu- p.a: gordura e comichão do pe-I meras senhoras evitando las di I', �'!! ,'�
.

empre Maravl"lhoso ,
mann, f. Hermaml e Ida; Leopoldo Krüger, 1. Fernando e Alma; f;cl'a.neo.AIgumR.8 semanas de I vezes)operações e soffrimer� til %;!l

,

.' m

Leopoldo fmroth, LRodoffo e Ignez; Leopoldo Rodrigues, f. João uso torn.am (', eab�10 forte, ou- i tos velhos do utero e oVal'io, I!I {Form�(a Alte�ã) �,
e Candida; Leopoldo Albert Ernst Schün:ke, f. Hermann l;! Do- dead?,vlgoroso brIlhante e p t'e' possuIndo attestados, magnHi- j1� Ilnleoque eVita, o rUBER.�LGSE

•

�

rothea; Leopoldo Gustnumn, f, Carl e Alma; Leopoldo Coelho, f. lO evitando áS. caspas e o em- COSo Um negociante do 'lHo ;i,� Cem g $eu uso no !un de ZO dias no.i-se �
Domingos e Deodora; Luiz Oomes; f. Monoel e Maria; Luiz Lo- hranq.,uecimento pre.maturo., com

..
mereio de JoiuvHle, e,S- ii 1.0 - Levantamento geral �

peS, f. Joaquim e Rosa; Luiz de Souza, t Bento e Joaquina; sem tintura, Cada. Irasco tem gotando quasi a paciencia e I
das forças e volta immediata

.

Max Hoe!tgebaurn, f. Augusto e Ida; lI'richaeI Hergert, f. Oeorg tod<is as instruções para fazer esperança, curou-se de hemo!'
do appetite,

e Matilde; Modestino Zermiani, f. de Angelo; Maximiliano ver- o �abelo 1.U8troso b'ACCO ou h.:U
I rho�das com fi frascos! Todos 'I CO��let�d:l��i�;imde:tgàb�:

tohni, f. Batista e Ema; Mussolino Magnani, f. Ulderico � Udl- ffildo. Vellde"s,e na Phar. MI-lOS mcommod08 causados de

Iça,
insomnia e nervosÍf.mo;

da; Modesto Rosa, f. Ojovani e Maria; Matheo Fiamoncini, f. la n.ancOraJ.oinvil,e.: e.m 'todas II«reg�as» irreg.ulat'es, hemor-" 3,0 - Combate radical da

cinto e Erminia; Max RéUn, f. de Hugo; Marcello da Silva, f. pharm.• 1rogarms perfuma rhaglas" curam-se se silo cu' depressão nervosa e do em-

J
- F l' 'd d M 'K' f C I F

,magracimento de ambOS se-
oao e. e teI a .e; assemjUo Issner, . ar os e IdeIe; :Ma- rias deE.t L ci.dade. ", "5> vo:�il>t �om ii. Minervina.. _ xos:

uoeI dos Santos, f. Anadeto e Marculina; Manoel. Cal'dozo, f. 1 4.0 - Augmento de peso va-
Sebastião e Oardina; Manoel Claudino, f. Maria Claudinaj (filho li dando de 1 a 3 kilos,

natural) Manoel Parnp[ona. f. Henrique e Bazilia; Mauol"l Eleu- I'i O CANCER pode-se evitar porque

ther.i..
o, f� JOã.'J e',R..

egllla; l\.f.a.Xinlia..
no pe.r.eir

..

a

..

, L

.•...G.e.ro.n. c.:.o
�

sec.i.-I
--- é produzido pala accuJl1ula�ãQ do potaaso

1i1; Mariins Bendini, f. João e Clara; Manoel Va!1luita,· f. Do-
MATE.RI·A·..L PAll,'A' .INSTAl·.·l·AC·O-ES ElEOTRIGAS

em dstermiaade lonar do o'anismp'

mingos e Clemenciai Mauoel Vanzulta, LPedro e Antonia; Ma- .n (J

I
O CaleiD dissolve G pDtassr�. O Sangul'

,

S' l'
.

M'
nijl contalll Ca�io e ilssim StndD evita o

noel An1omo da llva, ,dntomo. e ana; Max. Schoenfelder, .GRANDE· .SORT·I'MElITO E'M' lAMPADAS E lUSTRE'S Cancar.
Í. Ernesto e Anna; Martim Spiss, f. Mateus e Mari.l; Manonl n II Sanguinol é ullIa grande descDberta

1.'""João Pereira, f. João e ];f;:;'lia; MriimWano Sandri, f. Luiz e Ca-
TO.DAo,.·· PEÇA,8, P.'A"R'A .. nON·ST·.RUn"A-O DE.

scíentifica. - Opinião do Dr. Manoel Soa·
.tharina; Max Rus�hm,

..

f. Adolfl' e Maria; Martinho Veiga,f. Luiz t) li lJl_/ rea de Castro.
,

e ,'\1aria; Max l\forsch, f. Ricardo e Joannaj Max Schoe<lfelder, APPARElHOS PAR'A' .RADIO
ii RS ;-MbS. "1"%'"i'l0l

f. Ern�sto e Ana; l'\olarcos Xà:vier,f. Francisco e Maria; Martin
Wolles, f Jllcole e Tekla; Melchior Ladr!rntzki, f. .Maicba e Ja
quíeszku; Max Oielana, f. Germano e Ema; Max. Zech, f. Frede
rico e Elisa; Martinho d� Sl)uz:� f. João e Ana; Manoel deSou
za, f. João e Ana; Mamo Andria,no de Oliveira, f. Âugusto e

Maximina; Maximíliailo Morseh; f. Ricardo ê Joana; l1arcio Xa�
vier, f. Francisco e Moria; Mrtnoel Vieira, f. Apolinario e Oaldir,la.

Edital de Segunda Praça

- Está vendo? Mire-se neste espelho! O mundo infeiro,
tomaUnderberg porque, no oitenta e sete onnos, sobe

que elle é o melhor dos aperitivos joMois fabricados e
que se mantém a mesmo desde qve doto o $eu apare
cimento.
'fome, o senhor tombem, este excelente tontea. remed"1O
,aseiro que em nenhuma cosa deve'fc;rltar, pois é magni
fico contra o falto de apetite, 0$ indis.posições de este
mago e os pertvrbações de digestao.
Não' acceite· illlitações.IJ

annosde
exilo mundial

{
ANTI- SYPH1LITICO

PODEROSO: ANTA· RHWMATICO
,
ANTl.ESC&OPHULOSO

editará r) «Annuario Commercial do Estado
de Santa Catharina.»

GKANDE DEPURATIVO DO SANGUE

tnlormações uteís- Indicador profissional Resenha. I
niétoríca das príncípaes firmas do Estado-Relaçilo

Icompletad de todas as firmas commerciaes do Esta
do-Ftcharío commercíal coro todas as informações

.

sobre as mesmas firmas. '. ..

�,

Venho por meio desta agra
decer-lhe o resultado que
obtive.
Achando,me com a perna

esquerda toda aberta em fe
rida, e não tendo mais re

medio a fazer, ensinaram-me
o «ELIXIR DE NOGUEIRA»,
do pharm. Silveira) !lois com

8 frascos do vosso DI'odi
gioso remedio estou comple
tamente cm'ado.'
OIferecendo este. de tão

maravilhoso medicamento.
podendo fazer o uso que
convier.
Bahia, Maracás, 28 de Ju

lho de 1913.
Luiz Gouv�a
(Firma reconheCida).

r��-;:Fc�;�'''''l "Ir;��:�;:;:"lf� Doenças internas.
.

molestias il � Clinica geral e �.J
!:

de creanças, molestias ve- �� : Especialista para moles:' �
� neraes, e da pele.

=1
f: tias de garganta; nariz, :J,

Carlos Hoepc}\e S. A. � CONSU�TORIO: �,�� ouvidos e olhos ��

1iII!!s!ilfll!l ZOJD1 I.'lIiIiII&1I!B_IUSm_811i1111_alllllu__iml!!i__-r, �l:��..����.���l�����••��.��.��••�,j .. fi ..�:.������..�.��� ..���u.·hy �i
- -_.--_.����'-"""-"'-'_, �� ...���

Para annuncios

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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L!dlÇão de hoje. pa�14
',';

:'0 'p I e
.:

i
..

';
..t.·..•. '.·:. 0" C a t h a r i n e n se! Hom�nagea"do Sr. Ri· Jogador Profissional IQuereis ganbar ? IANN!��!�ES ·

.
. i beiro de Barros Elle era um jogador pro- de 460 a 500$000 mensaes? .

. ..

' .'. ....
. .. ". I João Ribeiro. de Barroc.mi- lisSíOD"l1: que de�idia tudo Quereis ganhar essa impor- Na proxíma quin�-�eira.O SuperIOr Tnbu�al Bleí-j N_os outr�s Estados � annu- i loto brasileiro, acaba de re- p�r .«cala OU coroa»... Um tannia mensalmente Sem sair- transcorre a data patahCIa,;>dOtoral acaba {le: fulmmar �om I Iação- servlU. para abrir os �-I ceber urna rande distincçãa día Jogou com ella, perdeu, des de vossa' casa? Trabalhae exmo

.. sr. �r: GUIlherme ..."e
urri� sente��Ia ':' annullatorjn o ,1J;los ?OS eleitores

.. �m ES_PI- í da . Liga Jnternacionol dos I e pagou, dando-lhe o seu amor
por vossa conta, fabricando ar- naux, índustríal em Brusque.

plel�o realísado em Santa Ca-' rito 8!iut� a oPP?s;çao batida -I' Auiadores,
com.séde em Paris. e seu n�m�e! Estava d� azar tigos e preparados de uso dia-tharína.

; ..'. .
.. _

na prlme!ra eleição apos a Oonsiderando á importan_lness� día l
. . rio. faoeis de vender .ern qual-A gente' barrlga verde, con- annullação voltou mais con. cia do «rald- 'Roma Brasil () Jogador e o sympathíco quer parte. Resultados garan-

Dr. OLIVEIRA E SILVA
fiante .:ri� inte�ridade dos. [uí- tíante ás urnas, conseguindo ettectuaâo: por nquelie brl Clark Gahle e, ess� que «em- tidos para homens diligentes. Transcorre, na proxíma
zes queiyompoeD?- aquell�. s�- eleger dOIS candidatos seus. lhante aviador, pilotando o brulhou-o» e e !l Iínda C3:roI� Muitos estão ganhando ti. vida, sexta-feira, a data anniversa
prema corte. de Justlçtt ja se Em Matto Grosso, o�d.e o «Juhú», a Ligu. .resoioeu. coti Lombard as �gura� pnnci- trabalhondo em sua propria ca- )'ia do DT. Francisco de Ou
hav}a.capamt!ldo de que esse

I
mesmo facto se v�l'lflCOU. terir-tbe diploma e medalha paes

_

da Super-Maxíma-Pro- sa com essas formas que não veira e Silva, advogado em

.

vt:l'edlctum na� lhe seria des-. segundo o que .l�latam os de honra, elegendo-o seu cam- I ducyao «Casar por Azar» que exigem apparelhamentos espe- nosso íõro.
�3:voDliveL An.es m��mo �o Jorn�es, a opposiçao �alve:z peão aviador âa secção bra- o Çmema Busc,h apresentará ciaes, Só luta com difficuldades

.

Intelectual de grandes me
lillga�ento, o povo Ja _haV:1a \ consiga ele.gel' a mal�rla. SI· sileira.

. .. . hoje aos seus íreguezes. quem quer. Enviae 5$000 em ritos, espírito brilhante e

proÍer�do a condemnaç�o }f-lnao a totalidade dos repre- Tantoo dip�oma como a
. Com? complementos vere- carta registrada e recebereis as caracter recto, o Dr. Fran-

reço.rl'lvel .
que o Tribunal sentantes.

. medalha foram entregues ao mos ainda UM JORNAL e formulas :maravílhosas.:. Sõ at- cisco de Oliveira e Silva tem
��0r.a: confirma. ..

.' Desde que o pov� veja qu.e I destemido aviador, por inter- ,<A �u�a das Horas» --: com tenderemos a cartas registradas. se imposto á estima de quan-
Devem?s_regosllar-nos com os seus_ díreítos sao. :r!;lspel� media da -interventor'ia pau- bellíssímos trechos musrcaes Endereço: V. FEUX CRUZ tos o conhecem.

essa. deelsa? Elia vem err- �dos nao se arreeeia d� at- Iisia. .
' ..

. Curityba _ Posta restante. «Cidade» felicita.o eUusi-
cor.alar os tímoratos que, em rumar as suas pref�renelas, O diploma, em finoperga-' vamente.
znaro, receosos dos olhares

I
Em Sa�t� Catharína, onde minho, veiuacompanhadode c GENERAL YORK AGRAD ....Clu ....NTO

I

governamentaes, v�taram con- a -

.opposlÇao arreglI;nentou um. curtü» do sr. cutto-a Bur- L lHL I JOSE' MEDEIROStra os seus desejos, Desta: mais d.a.metade do el�Itorad(}, lcp I-Ia1'mon, presidente da Habituado tanto a obede-
Guilherme Goertz, filhos, genro,vez os que aSSim se alarma"j que. fOI que consegu111 .. e11a ? I referida Lig'a. ; .'. cer quanto a mandar, sym- irmã,)s, cunhados e demais paren-

Faz annos nó sabbado vin
raro poderão Rem coação, fraccionada, repartida, não A medalha -t1'az uma le- bOlO perfeito dç militar cons- tes ainda acabrunhados com a mor- douro, o sr. Pharmaceutico
ex�rcer o direito que lheS

i conseguiu eleger. um só de-'genda em trancez: «Liga ln� c�o dos �el!b dbver�s, York te de sua sempre lembrada mulher, José Cassio Medeiros queast:Hste sem temer que se "putado, bpezar do elevado ternacional dos Aviadores � nao ndmlttIa a trahlção nem mãe, sogra, irmão t: cunhada conta com vasto circulo de
d�scubra?1 a� suas preferen�

,

coefiíciente
�
que attestava a Elege R'lbei1'o de: Burros como mes�o quando o justificasse ISABEL DOS ANJOS GOERTZ antizades neste municipio.

elas partIdar!as: _

sua gran�e IB'rça.. o seu campeão aviador dai um ldeal ale.v�ntado. E, no Cumprimentamol-o .

. Contr.a -as mSlDuaço.es e. as App.rmamad.os co.mo. se an-I secção brasileim, 19.32. Meda';1 en.t.anto,. a tIbIeza de Frede- occorrida segunda feira, vêm por
1 d h tá • tid G Ih 3 b meio deste expressar a todas asameaçhs ve a as ales a nunCla os varlOs.par os que lha de I-Ionra».··· . rICO UI erme

"

a sua o e-
pessoas que a acompanharam á sua

. justiça prompta a defender e compõem a opposição em
. .' I tinação doentia em se unir ultima morada, enviaram flores e fALLECIMENTOSa. resguardar o.SigiIIo d.ovo.to- 'I San�a Catharina., facU lhes

.

.

'

.

.

:.j áN.apO.leão para .conquistar cartões, bem como ãs irmãs do
Por culpa ou nao do

par�j
sera alcançar um resultado "S I A

· II
-

" a RUSSH\ e os effeltos desas- Hospital Santa Isabel pelo carinho
Victima de uma syncopet'd

..

I' lt ih
.

U merlca t d t h com que a trataram durante sua en-loque consegUIU e eger In que consu e me or as aspl- '.' .

.

rosos es a caillpan a para fel'midade, seu profundo agradeci- cerebral, falleceu. a 22 detegralmente a -chapa ora an- rações e o nivel intellectual
" as armas prussianas, fizeram mento, e convidam todos os paren- outubro, ultimo, no distrÍctonuJlada, o iactó é que o elei- e politico da nossa terra. Eu, r.t�azxo ass'lgnG:do, tor- que o caracter intE'iriço de tes e pessoas amigas para assistir do Rodeio, o sr. Angelo Fag-

to.r. não se convenceu do si- '1 .

Assim. pensan.do,
convenci- no

pu.blU'.O ter p.er
..

d,:dr;: a.
a- York resvalaE'se afinal para a missa do setimo dia, que em in-

giani, agricultor am resi-gillo do votu. E o Tribunal do o povo de que somente a pohce n. 676:896, em'ltt'lda.pe- a tràhição ao pro_prio sobe- tenção à sua alma, mandam rezar
dente.la Companh a S l ,Im c na igreja matriz, sabbado, ás 7acata. de dar-lh_e razão nas união do.s tres partidos q_ue I. "

� «.U .t:1 en a» rano. Werner KI'auss reve- horas. Bom coração, trabalhador,sUspeItas que ahment�va. monopohsaram o verdadf-H_O I ��bre a "!,z'J'}h_amd.a, pelo lJue la-se nesse papel de general honesto, o extincto gozavadeConvem,' agora, que o pevo liberalismo. wmente essaUlll- \..la !ne d�r:'lgt a essa Comp.a- atormentado por proí'undo ------------, geraes simpathias, tendo sidorecolha na sua experiencia, ão poderá dar-lhe uma reprp- ! n.hw sOl'lCztan_d? segunda vw, conHicto moral e magico da sua morte muito sentiila.Ii UÇã.ü que vem de ser

... da�a'l senta.vão. COnd�gn.a á altura I f'lCando a OTlf{ln_al. nullapa- e.xpre:ssão. A sua m�séara A C Deixa viuva e varias n-compare
..

cen

..

do, sem receIO,. dO.s seus deseJo�, reso.lvera.m. I ra tortos os effe�tos.. .. soberba

cerno.. que amm.a o maIO fi a s S I lhos menores.ao proximo pleito, convencido os seus chefes, cQnsultandu o Walter Se'lferl. mm de uma luz extranha, • '. i

d.e. que as garantias com que:! eleit.orado formar u.QJa frel1te I .

.

prodigiosa qual se a propria IIa lei cercou a manifestação I unica afim _de combater a 1 '. .' .. i alma de York, com as suas Convido de ordem do Em sua residencia, á Rua.
d�,sna vo

.. nta.deSObe!arta, se-,'olygarChia que se ensaia emlNOTICIA t�POR·TiVA;paixõ�s
..

·recal<:adase os.seus Sr. Presidente, os Srs. !Goyaz, fallecm ante·hontem,
rao desta vez respeItadas. nossa terra.

. LU i H dest:'spe�a(!os Impetos de re· Socios, para aAssemtléa

I.
a exma .. sma. D. Izabel

Desta vez n:!.nguem poderá Blumenau que tem sido no tJeldià� tivesse sido, elIa mes- Ordinaria que se reali- Goertz.
.eôrulecer o voto, porque' as actual governo, o S. Paulo Realizou-se, domingo pal'>� ma, focalizada peja «c�Llr.el·a». zará Sexta Feira, dia 3 A extincta era irmã dos

sobrecartas não serão mais eatharinense, Blumenau a sado no stadio do Amazonas Este film merece ser visto, do COU., as 20 ht>ras da sra. FeUcio, José e Manoel.

transpH.re��s. O voto não I quem se tem negado_ tudo, S. C., na Garcia, o enconk por quantos saibam enxergar � noite, na séde Socia:, dos Anjos e gozava, em nos·
será mais conhecido pelo ex-: Blumenau que tem visto os tro amistoso entre as prin� ,HO Cinema outra finalidade afim de eleger a nova sos meios s�cJaes, de grande

.' terior, podendo o·' eleHor Iseris direitos menos prez�dos cipuf"s equipes do Amazo-I que 3 de superUcial diversão. Directoria. estima pelas suas virtudes de
desta, vez votar tranquilla.: que se viuimmobilizado den- nas e do Victoria V. C�, darA "UFA», realizando· o, ele esposa e mãe dedicada.
mentp. em quem bem lbe pa- tro da sua propria casa, es- Velha,. vou o fim historico ás altu- Constantino Setragni

)' «Cidade» envia sinceras
recer, porque a ninguem se- \�arnecido. vilipendiado peJOs! O quadro do Amazonas

I
ras de um e�pectac.ulo digno 1'. Secretario condolencias ás familias eh-rá -dado couheçer o conteudo que aqui, á nossa custa, vie· que estava treinadissirno, ISR- de figurar entre as maiores lutadas.do envt3lfoppe. I r�m da_r-nos 1içõ�s de admi- h�u v�ncedoi' pela brilhante I creações. �e engenho humano

, A -maioria do eleitor.ado llllõtraç�o e �orallda.:de a quem VIctoria de 6xl. nos dommlos da arte.
catharinense que expressl�7a- I dellas JamaIS preCISOU, Blu-
mente se �grupou na oppo- menau saberá demonstrar 1!__......_IIl.. """"''''''_......'''''''''...,..,......_...._'''''''''__="'�

sição em maio ,ultimo, não aos inimigos tradicionaes

te.v.
e â sua V0.J?tade, resp. e1

..·.-1 dest� communa.
que o espirito

tada; pois a mmoria repl'e- hero;_co dos seus antepâ,ssa-
sentada pelo partido do go- dos aind&. subsiste nos ac

verno conseguiu eleger inte� I tuaes habitantes.
.

gralmente' a chapa apresen-/ O voto de Blumenau será a

tada.
'

expressão desta repulsa.

BlumenauJ l' de Novembro de 1933.

CLINICA MEDICO OIRURGICA
Dou t o f P i r a g i b e A r a II j o, doutor em Medi

cina, diplomado pela Fa.culdade de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro, com long() tirocinio clinico e pratico
no HOf?pital da Santa Casa de Misf>ricordia do Rio de
Janeiro Hospital Prõ-Matre e Maternidade das Larangei-

, raso Clínicas Obstetrica e Gynecologica (Partos e Mo
lestias de Senhoras), - avisa o povo desta cidade onde
fixou resjdenc1ft que montou seu Consultoria medico á
Rua Goyaz n. 17 (Velha), tendo alli o prazer de atten
der a distincta população de Blumenau, attendendo,
tambem, por preçoS modicos �hamados para os arra
baldes e Rio do Sul.

Edital de 1a. praça, de venda

arrematacão
- ,

e
Dr. Piragibe Araujo.

O Doutor Amadeu felippe da Luz, Juiz de Díreito da Co-
w�!i.:marta de Blumenau, Estado de Salitll: Catarina lia forma dn. .lei, etc. ! ·"'II""... -""""'....,,-.........-..�-::"".

""....... w...
-

__""..............w__..u::_.....""""...."

_

Faz saber aos qu� o presente edItaI, d� la. ,pra9ú, com l) praso i
1lI:Ill!lIíl'1i§!I'l'ml.!'!'l.Li!i'!lii&ilif1::!!!._iiB'Im_" IElI1I !!RIl_D!III !!llillllll1iS!!

��vf�t�2��v�
..

�t;�re:
.. i��cfo�r�Iãsco.�!1.h.z�Cl�0���� ��.�;��� �L;.fll�� I! L fADnl� A Dl' TEtU I. S' Fil IUIl[.S iSpaI da Prefeitura Mumcrpal. nesta cidade, ? portell:o dos au.dl- DO UH [. . OH IIIUnll. Mp

to rioS deste Juizo, ou quem suas vezes fl�er trara a. pubhco I .

pregão; de venda e arrematação,. a quem malS �el e maior lauço I

Oie
..

reCêr.,
...

a

'.c.
im

..

a do preço da avali�ção, os seg?lI1ie� b.�ns= uma.j
"

area de tertas sita no logar Oammho das AreIas, DIstnto de 1n-

daiaI, nesta C�marca, adql1erido por compra 'ia viuva Ana Ha�.
nisch, conforme mulo registrado no Registro Geral de Imovels'
desta Comarca, no livro No. 3 f sob No. 28.286, �ontendo a

area de 96.800 m2" �onfrontarldo com 100 metros de frente com_;
terràs de Reinoldo Hahnemall11, e nos fundos e de um lado com I

t.erras de

Re�Ílo.l.d.. ·.O.·....•.....Ii.
ah

•.

"

.. en.lan.n
e no ou�ro

..

illdo
C').�

terras

d. e./1Pedro Faustmo dos Santos tendo cada 1mha de funa�s 96R me-

tros de comprimento, e m�is a servidão de um caminho até a

estrada pu,.lica, avaliado p,or seiscentos mil reis (Rs. 6uoo$000). i
Uma 'pc:quena. casá de- ,morada, consfruida .de t,aboas, cob",rta I
com folha de ZlllCO, avalIada por sessenta mIl reiS (Rs. 60$000)·1.

Bens esLs pertel\centes· ao espoHo de �Iaria Faustino do S�n·
tos e que se acham em poder do inventariante João Fausitu()

dos Santos, a cujo requerimento. serão vendidos para pagamen
to das dividas passivas do �spoHo e custas do arrolamento ..

E

para que chegue :lO c<;:mhecn;nenfo de todos, mandou expedIr o

pnsente edital que sera pub!Icado no Io�ar de costume eoutro
d� igual teor para ser p�bl1cado p.ela JmprenS2, n.a forma da
lat Dado passado nesta Cldad� de Blumellau, aos vn�te d� .ou
tubro de mil novecentos e trmta e freso Eu, Fredenco I(lhan.
'!!§ci:ivão que o escrevÍ: (assinad?) ��adeu :Felippe da L?z. ES-I' Pa�hoça - Germano Berkenbrock.

;';".: 1���:i1 d�OJ��3�� ;:i�ld:n���:: :reU�I!l���a�e Ud�ie���smfe]i�����á ItaJaí - Amadeu Àngiolete.
, .•... :co�,fotme .. o original. I Brusque - Otto Schaeffer, "

'Bl�i1lenau> em 20 de outubro de 1933."
.•

\ Blumenau - Oscar Rideguer
,

'.'

O Escrivão: FREDERICO KILIAN 1 mJl!UlrAWiI_I'!I!I!ItII_I!:I!m.II5I!lIlIl 1UIIIlE1IIiií

PEDRO IEULAL.IO ANDRIANI

TUUCAS -:- S_ CATARIN}L
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLGENCIA DE

A G U A S A L G ADA..

,\tendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Representant�s:
F'lorianopolis "Dionisio Damiani.

Estndto - André Maicote.

. ·,-i'
::,,' .. :.::, ........

.. :..._ ... _,_�i_ :�_ ----_....:.';_

+

----------------------------------------.---.-----

CLUB NAUTICO "AMERICA"
Sabado, 4 de Novembro 1933.

ÁS 20 HORAS

GRANDE "SABATI NA"
Inauguração da EIectrola - CHURRASCO

Domingo, i) de �ovembrü ce 1933
ás 17 ho:;:-as

DOMINGUEIRA
com electrola

Pelo que se convida todos os socios e Ex. farriilias.
AVISO � Só é permitido a entrada aos soeios e sI fani.

A COMMISSÃO.
--------------------------------------------------

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


