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r*�tl.�n·:;:m��*�*�f·:!>a'�1��t:*�;:*��!UH:��:�S��*��ªl O desfecho das eleições de 3 de Dezembro Que golpe é
�" .. " .11 ly,JiJ 1· '.. Ú, u rl . I ti M ...�; .

;

Apurândo o pleito. Rio, 8 _:_ Diz o «Jornal do ,Manoel Pedro, trabalhando pe-
�. '1).' ,_ • Brasil». �e hoje: ,'la annullação do pleito.:{. A apuracão dá eierçao de ,,;1 de Dezembro» está � � 1U:�ilLIU1.O . nE. ULTIMA uoo..

A

. !I! ,«Em política eXiBotem os g�l-. A nós mesmos' S

..
8. torne-

�. chegando-<aD fim. ,H neste Iim é que a maravilhosa es- � I m:.\HJ dm u u n UH i pes mais varíados e que sao I ceu documentos, que na oe-
�. trelia da legenda Por Santa Iküharina perdeu um pou- �! I v. t -'

P tid
.

. empregados, quasi sempre, ás i casião divulgamos, provando:t co de seu brilhode todos esses dias de enthuslasmo. }&- ii �. .....Ji. "'5
O açao ar 1 ana p., vésperas dos pleitos eleito-I' a pressão exercida pelo. inter-� '" .lIi.1.tlS .ayí.ctoria da legeodaesui manrfesta, mais r.ue �'I' . a,.egen�a .

.

Iraes, quando o adversarlo l veutor Aristíliano Ramos, no� .• ,,�..;
,

Til' I' turno I 2' turno

I«IP,iUlh...t--<>g!. nesta avalanche df' eleitores Que fi, soube- "1 não tem mais tempo para i primeiro pleito.
.

.:l. ral1;i.e!Jl9�ar bem.atto no conceito do pensamento livre �. [inutiliza
los.

.

I Obtida a annullação das e-

� da m�lorla dos csthurinenses.
.. .

.
�: Entre os golpes mais habí] Ieíções, procuraarm os politi-

:i
' Aqm em ,Blumen?lu estamos em .casa <:; podemos fM- �! POR SANTA CATHARINA 9.291 tuaes ha o da «desístencía» CDS opposícíonístas de Santa

« lar :_�e�l �U1dados subalternos. .....
.

l: I r
do adversarío, que é e-spalha- Catharina entabolar uma

�. .

Está Iirmad», pelo enthusiasmo que este pleito le- ;., I da com certa segurançe ; a.! «frente-unica das opposíçõess
.� vanrou entre nós, a necessidade de constituir-se cada :. PARTIDO LIBERAL

II 10.5721 B I falta de garantias no dia das: para concorrer ao pleito sob
+\ blumenauense num. soldado 'do voto. D'agura em dian )ti K i eleições; a alliança dos dois 1 a legenda «Por Santa Catha-

..

� te_ a nec�s�t-óade desta realidade vae ser uma obriga- ;t
1- __o

.

.

_
I j Irreconeílíaveís adversaríos," rína Unida». O sr. José Muel-

'f' çao. Todos Iremos 'trabalhar para que o futuro não nos ;. I
mandada espalhar com o in- ler era dos mais enthusíastas

: encoutre desarmados. FOl'lllaremos regiméntos e até �
I NOTA: Os resultados. estão de accordo com o serviço que I tuíto

de irritar os cabos eleí- da a.liança.

�. b.. l.'ig.adoa.
S

.<1.-.C.. e.
Ie

...Ít.'JI'.t.
s

arrnad,)S..
da vi ctu.· riOS.a arma do s:

I
mantemos na Capíta

..

1 do

Esta.
de

....
0 toraes de ambos, e muit s . E em Floríanopolís realiza-

ii voto secreto. E então esperaremcs confiantemente o s: _.

. outros que seria fastidioso ram-se varias «demarchess e

oQ( desenrolar dos acontecimentos. )to. .

. enumerar. Entretanto, o gol- dellas resultou apenas o con-

� A legenda Por Santa. Cathariaa levantou a moral � I ,le que acaba de ser applí- I graçamento do Partido Repu-
>Q( �onl'iante da força catharíneuse. Mosn-ou' que nada é �' O .AI!!·. ,I �..l� I � C tfH I,� cado pelo Sr. José MueIler, blicano Catharinense e da

� Impossivel s�niio... U. diriulção..
d

..

O proprio jmpOS&iVe�...
� : sn�cnl �I·o··..·r··�.' .. , a ou S riu�niD politico no m�nicipi(l. cathari- Legíão �epubli�ana. 9s e-

� Um pequeno trabalho deu um resultado magOlflCo:' t, i.8Ü lU I· � 11th � .;.ij !leOHe de Itajahy, e desses" VOlUCIOnIstas nao aceítaram
« apezar do pessimismo que não deixava de reinar em � ._=-�. ,.:.. .... " ..����

1
que ainda Dão toram cataloga-

I
as condições e resolveram.

::t muitos. E agora estes mesmos sentem não terem da- )&. dos pela sua g-:,mde e extra-' apresentar chapa completa
� �o .tambem o seu esforço para a campanha da. reintt'- ;: ���!jciO de Medeirós \'agaLte originalidade. : no pleito de domingo. Nessa

J� gralizaçào cathal'ineuse. Sentem profundamente por-)to' O sr.José i\llueller é, incon- chapa figurava o nome do sr.

� que viram que á victoria material Dão foi completa pe- l:: Rio, (U B I) De milll!ll bafl- 'ludo 'sso ali se traduz (:'ill testavelmente, um cheie de, José Mueller,
� la ausencia na Iucta de muitos prestimosos cathari- � cada 111:1. impr'('llí'1l. fui Ohik}'- eOildl':��lla ..:õe.s a assumptos pl'estigiJ no pequBno munjci. Fere-se, porém, a grande

� �:�s6�m��d�ãináirl����ti�r:;:.Vhdn� j:X:��ed:o:��\�';� � ��í� �\r�lo��ti�t����de!;:�P��t Ih������s�lãgl�I�)SSS� ��t j;;�;II\�- h�Y�a.EA��S�!s��S�i��� s8�Jg�� b�g�:r;r�h�����ta� ;�vI:�l��
� .para o proxim,o pleito já .tem�8 uma.}dea p:'e9once- � fu�ij(J, d:- qU�i n l'�Sll!taúo I

�leuto es;,,;encialmente lio,i- 80 tio, o eminente Lau�o qu� àli for� derrotado a 3 do
'lí bldaqueganharaioI'Os devICtorlOsa. E esta ldea que", S8iá a YletorHld) ailte·pro� tI00. J\lueller, e tambem o seu lI-I MalO, agora obtem 1.094votos
� vae ser outra legenda é: «nínguem ialte ás urnas» nin- � jecl_,j �fhPr;ia!ih�jJlI1I.

...

Condemna 'leio-o.", FC:'ve ·se lustre pai. Alli é o Sr . .1084 contra 924 obtidos pela allian-

� �uem falte ásurnas oU ninguem ��i�e de ser �lejtor,: No 1l1t�io ,ja bala, ciIculaudo � g'uvel'_!H'. qlJI-\ Ilh.: quer ser Mu�l1_e� jornalista combl;l.tivo ça opposic�onista. ..

4(

.•. e. e.ste o re

..

sumo tO.dO.. da<g.rande. llQêW que dC1XOU o

�'I de .. oane.ada em uanCÚ"hi o '

....
lmerpeliado sobre o Ut;O qu,� e politico nas horas vagas. E o PartIdo EvoluclOmsta,

�. palpiT.unte pleito de 3 de Dezembro. � Ministro leor/er .. '..
'

. !Jaz da libl:rü, de cio::,; brasilt'j- Ten� sel!s am!go!., tem suas do qual e::,a candidato o chefe

��q.:jp9.-;;.'."'.".. �:.;g;....:0;.90••.".'I';f; ••q;.9•.•�';f;••��;p.g."H;PiJi:'f9".;P� SU;I IH·t'hul!çli.all. e.unl f;ym.� ros, numa

..
hora

..
f'ID que f:on-ldedICaçoes.. Nao .lvesse o S.r. loca!?

..'.

'.
.

..
'" .... 11'

.

.

bOjo... Em IS!I! os Ministros! tintia a iJaver uma ceilsura do José Müller um udversarlO Este nada consegUlu. O sr.
,

.

- -

•

������

tomal"l-J:n..) aS:'J;-lJW lU.! Cousti� pellsaú,81to escúptu! ! aa tempera dto Marcos Kon-I
José Mueller extranhamente

[18 l'n.uíl D.rO...D1.Dffll\ll O r.�n. UDrr:;liO tra' tuinlt:', lllil"i forral·arrusl:._ de .. Nem síquer os e::dútes de! der e, pGr certo seria (I �h(:,le se derrota, dando sua votação
[. I 11uJíB D JJ ii , lU !h6r �Ih I. um mandato popuhu'. �eus Gascognf', os teuentlstas. que i supremo do peto, quemno e, 80 governo...

n()ilit.,."t.O.'.. ii.tll.·.RU.ÍhJ.gad.(}s D

..
0.�
•.

8

..

�'.•..í'.. I.O:l.eriam I.CoI.U.. I'. e.olll. s,.')ur<.'Hi-I ..tf.adiC!Onal muni�iPiO.... 1.° golpe é dessesq
..

ue

..
e.n-onu·· u···ma· V··I·,f� ta VI.'Z I;reOU't;(� a inell.'gíbHi- c�Tia e ,,;em nel!t1nHl f(;spr;í!o I Mas nem por ISSO deIxa S� tontecem.

!lU.. 'UI· .' ··'hl dacl� dus Mi'ülstrns.
. '.' pehl tr;idíQão, lém pÜt>tcJ ü

I
S. de contar grande numero( Procuramos catalogá-lo en-

�"Íi:t:<t ;i_"oi,i 'l, €'StH�I.'kcf'Íl·SÜ ,. Hlif'IZ Clu ió a. de votos. desses seus amigos tre os muitos já applicados
No. dia 7, á tarde, a pe... Julgam todos que Helga eS�<1. i g çil." iH�.:-t:u'(ja Ij' E- Váo:,;;e I.i:',ei ando suave-iDOS dIas d?-� eleições: I (> conhecidos, mas nada con-

quena Nova Bremen, foi! 8o!freu uma caimbl'a e per" xecutivo. com . Lt'gislacivo mente aos costumes que eU-I .

Esse polltICO, qu� e um dos I S(j�UlI�IOS. . 'L'

theatro de uma tristissim;;, 1 dendo a calma fosse envol- Constituinte.
..

'.

contraram na Casa, de onde I dlre?tor.e8 do PartIdo EVOI.U.! Sera o raho de arraIa poIl,l-
ocurrencia que impressio- j vída pela correnteza da' A que titulo ali está Q Mi- expulsaram, com furia, os an-I

ciomsta, andou por esta Ca- co?
nou profundamente a suai aguas.

.

nistro ?
.

tigos deputados, para tomar, pital, em companhia do sr.' Talyez... »

pJj)ulaçà.o.
.

.

I Este facto provocou pro- Os que defendem o ponto lhes todos os defeitos. . . I ....
C\r<?a d�s 18 hOfE\S 11 sra.. funda consternação em toda de vista <10 G.o.v.eI'.no., enten I ASSi.m, não tenho a

menor!d ..Lldla F:�ger .esposa.do ge- população de Nova Bremen dem que a Cunstilujnt<ôl tem 1 duvida.

O P L h O Cl f d G
. ,

rente da �llH..t aa SOCIedade onde os paes da vitima são �s suas f�lncç?e� }imita�las: Dominar'á dentro da Cons-' artido iueral li le � AO t�verno lra

CoopBratJVa Bansa naqueHa muito b(>mquistos fazer li Lon::.;llLulÇêW lOn:aI' tit.uíote o que o gOV�I'!10 qui- \ I' a rgen ma

localidade e a senhorita 'a� e lutas l1'1 r,x.u;uI1VO, Jul- zer, embora pessoa!mp.Dte' O SP[1 CI"rinoUHelg'ó, lKottmann .foraru ba- ga_r s :us ar o' e eíegel'. o cada qnl-ll dos deputados tel;ha
.

o j ()
Buenos Ayres, 11 Os

nhar-se no Rio Hercilio. prImel!'O .Pl'e:"j �nte CGl.lstltu- suas ideas diUerentes do gu- jornàes annunciam qne t) Sl'�

Lid.ia Finger� bô.a ú'ida�o-I Comercio do Brasil Ci(' ,,-tl da H.1epubllca. , .' .
VeI'fH.. e gostasse muito de O Partido' Liberal dev�, Getulio Vhrge.s retribuirá em

ra 101 para o rnRlO do. rIO.! Ne lhlml Ü'.'s,es act')8' JustJ-. poder fazeI-as triumphar. a esta hora, estar agradecI- maio proximo a visita do
Quando se voltou para a, com os ESJl.larlOl' !j�(j. a P!'('� �'nY,� de um ,mem-! D

..

omina, ali dentro, a mes- �is.simo. ao. seu novo corre- Presidente Justo.
margem notou que Helga se I '. ) li t) bIO �o ..

Q,.verno .eDIl � os ma COVl.u.diá das coHeetivi., llglOnarlO sr. José Muner, a A imprensa portenha ao-
debatia com o braço de Íóra I Un,'dns const�tum.tes, "

.

;�' a,:X:Im� com Idades. soIerines, do tempo do J .cujo auxilio .Pl'ec.'ioso d�.:"e o
c.emua a proposi.to que a vi-

das aguas, como �e suppli- U fU��ÇOL'S de lea(Ít rança.
. .• falleCldo Congresso. ! que está obtendo a maIo so sita do sr. GetulIO Vargas oÍ-

c:aSSB por anxilio, desa�pa-I t:)l fosse, cumo os lIern�lS,I. bre a legenda POR S�NTA •.ferece magnifica opportuni-recendo e surgindo alnda I l,m deput�dL)
..

eleltr\ mUlto
I

, CATHARINA, embor.a seJa ex- dade do governo e do povo.duas vezes até desap!Jarecer! S. Pa.ulo (U. J. B.) - Se- b�m. �las lillpoSt.O por, com- .. t�anho quo l!m partIdo.�ove1'- argentino �orresponderem ás
completamente. '.

I gundo informações da' Em- bI��çoes post�rl�res 3; re-I ExperImente msta necesslü:' .de a�xIllOs de homenagens prest3.das 1)el0D. Lídia voltou immediata- ! baixada do Brasil em Was- umao da. Con�tltlnllte, e um e não quererá outra chefe de outro· partIdo... . Brasil' ao presidente JUAto
mente em soccorro, mas es- !hingtoo. no

.

quadro relativo disp.�rate. .' _. ,�SUPER TINTA INDELEVEL _Os observadores mais"o.pti- dando eloquente. testemunhe:fava mu.
ito .afasta

..
d.a da. Yi.ti-.l aos me. l.hore.. s .

freguezes· dO.S d'
D�sp�r�te d�o'Cnao't't�ntul.ua Distribuidor: mIstas davam á chapa .1Ibe- de seus sentimentos de con-

ma e quando tocou á mar- E. Unidos, no l' s�mestre de lmlllUlçao a ons I UI .... e.
R b t G b' .} ral desta vez er� ItaJaby fratern.idade

gem griteu por soccorro, não 11933, ° Brasil figura em 13' O Ministro é quem orienta o er o rossen ar wr dll�entos a tre�en-tos votos:
.

_

sendo, contudo, immediaia- 'logar, logo após a Argenti- as votações. Não será demais reeol'dar que
mentp- atteqdida pois .. nin-I na e acima de Cllba. As ex- Para .e11e se volta oolhar'. a 3 de MaiQ, a cha�a liberal, O sr. Juarez Ta\'ora quer

gUe.ID.... sab.ia do que se
.

t

..

r

..

a

..
ta.'.-II.portaçõe.s americanas para o do Presldente, sempre que ha UMA FE·CHADURA DETECTIVE I em Itajahy, soiI'(:>u o su!ragio '" .

va.
.

..'
. Brasil foram $12. 980,000, isto qualquer requeriment�· de .

.

.

! magrissimo de setenta e um ver o caso mmeuo decIdldo
Hómente minutos depois,! é, 1,9'/. do total.

.

um deputado, � saber SI deve eieitores, emquanto o Partido
é qu� diversos homen.s.· co.· - ! No quadro dos forne.cBdo- ou não conSIderar appro- Londres (U, J. B.) - Po Republicano quasi atingia a

f I vado. de-se yêr actualmente na O dmeçarm a procurar a ln e lZ Ires, no mesmo periodo, o casa dos mil. . . ra, ten o,

moça,
.

mergulhando repeti-IBrasíl colloca�se, entretanto O interressante é que li exposição desta capital, in-
a 3 de Dezembro, ultrapassa-

damente.em tod�s os rez:t�n- em 5' Iogar, bem perto do sua presença estabelece uma numeras invenções uteis, en- do a chapa libaral a casa dos
sos do 1'10; Cahlu a nOlte, Reino Dnido e acima da coacção de ordem moral tão tre os quaes uma fechadura mil, no berço de Lauro Mül
senno furtados todos os es- Allemanha. As importaç5es grande, que mesmo os depu- de t"egurança que indica se ler. imagine-se em que si.tua
fercos dos mergulhadores> 'americanas fio Brasil attin- tados, que ali entraram pelo algupm entrou no quarto ou ção estaria, a esta hora, o

Abi can�a8 começaram. a I giram a somma de. . . .' voto das opposições, ou de sahiu e a que momento. Es- Partido Liberal, batido pela
cr.uzar o 1'10 sendo a busca �38,377,00o, on sejam 5,5.t grandes lorças politicas in- se detective me�anico tem a legenda por Santa Catharina
feIta com varas e ganchQ5, do total. teiramente independentes do apparencia de uma Iechadu- em doze municipios, inclusive
mas tambem inutilmente, v.".

.., Governo. como 8. bancada de 1'e commum; esconde, entre-
o da Capital ...

por que a vitima nãofoi éu:-. .• erl�lca:se; aS�lm, que, so São Paulo: gostam, estimam, tanto, no interior, um mínus-
..

contraia.
.

.

.

nos prImeIros seIS mezes do
p�ezam. mo�trar uma done c!.!lo rolo: de papel que re-

.

Os hberals. que tanto con-
.

Os trabalhos de busca c.o.n� corrente an�, o sald? do 1108· obediencia, por ora sub-linha- �iRtra automaticamente cada denaram a alIança do Repu
tinuaram apezar de tudo' 13

BO commerclO �xterlOr. com da apenas de sorrjsos e de abertura e
.

fechamento da I blicano com a Legião, deven; Use uma vez e usará sem-

no dia. 8 pela manhã é qU'e a os
...

Estados UnIdos. fOI, de salamaleques, mas que, pelo porta. Toda pessaa que qui- a�?ra, promover o sr. �o.se pre
infeliz vitima foi .encontrada. $2a�351,ooO dollares. E de plano inclina.do em que vae, zer entrar na peça deve ter Muller, seu novo correhglO-
A infeliz Helga é filha '. do nptar, �comtudo,

.. �ue houve muito br43ve se transfol'marà chave. pessoal, para prúvar nario, �� soldado a tenente SUPER TINTA I;jDELEVEL

sr. Roberto. Kottmann, pro� alll�a forte d�clmlO, ..

em re-
na mais estreita sohdaridade. sm:. identidii.de. A porta não ou caplta� ... Deve s�r du- Distribuidor:

prietario de açougue e la_Il�çao ao !)f'rIodo e.m. ques� Tem-se, ent!'H nós, por ha- seabre quando. as janellas I r�, ve�atorw.. sem ?uvlda,. a Roberto Grossenbache'1'
brica de carameUos em No .. lt�� de 1932,. !leste mtercam- bilidade politica, occultar as e�tão abertas o que constitue sltuaça� .de um partIdo apoIa-

_.__
_ , _ " "

,

va Bremen. Contava
..
16 anos I bIO commerclal.

suas tendencias, não. deixar uma salvaguarda contra os do, .. au�lhado. pelo poder, que
Foi canonisado Bernadett

de idade etinha mãe já '.fa-Ij". ....
.

t1"anspal'ecer os seus senti- ladrões. .' neceSSIta da esmola de um

lecida.. A· t. t ·d ...., t mentos, fazer mesuras em Ha, igualmente, na mesma·extranho .
que, ha pon_co tem- Loubirous

O pae de Helga não se Em-)
.n. In a 1 eW. para cane as phrases dogmaticas e repas- exposição, uma machina pa- po. repelIa do seu sem ...

contrava no dia do aceidente tintéiro sadas de conservatorismo, ra '. riscar, encher e assignar Mas a esse extranho deve Vaticano, 11 - Realizou.se
em Nova Bremen, Achava- .SUPER TINTA INDELEVEL para adquirir um aspecto ex..; os cheques que 05 bancos a. sua aalvação, a dolorosa a canonisação do veneraveI
se em lqdayal donde regreS-I D- t 'b"'(1, .

terior <ie hom€m grave e tenham approvados; essa ma- sa.lv_ação de que não se redi-\ Bern�rde�te. Loubiraus. O ac- .

sou dia 8 recebendo então 1
'iS 1"'l U'l O�·.

..... .. .
.

susceptivel
.

de arcar coro as china é munida de um syste- mIra .... Triste sinal dos tem- I to fOI assistldo
. por todo &

profundo golde.
. Roberto G-rossenbaehel' responsabilidades de governo.' ma de ·fechaduras. pos . ..

.

.

! corpo diplomatico.

este?

Rio, 11 - O sr. Ministro
da Agricultura dirigio um
memorial pedindo immediata
nomeação do interventor de
Minas, fazendo votos que Re

ja escolhido para o cargo um
mineiro competente e digno>
capaz de realisar os eleva
dos objectivos de reconstruc
ção economica financeira e

politica tão nec6ssarias ao Es
tado e á propria NaçãO,

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



.

•... . o doutor Amadeo Felipe da Luz, Juiz de Direito da I .

cOIn�rça de Blumenau, estado de Santa Catarina, na. íér- '1'ma da lei, etc. . ..•...
.

."

,I, Fioriavurpulís > l.}ilJdsio Damiani.
s, ;. .Faz saber. aos que o presente edital, com o prazo. dej'dez (10) dias virem, interessar ,possa, ou dele noticia tive- �� E:...i.t ",'ito - t\ ndré !\Iaícote,
rem, que, no dia quinze (15) do

.

corrente mes de" dezem- �l '

bro.� ás; on.zé horas, no . edi�icio.,. da' .P�efei!ura
. M1miCiPal,lri Polhoçt: - GeJ'l!wno Berkenjirock. " " !

onde- runcíonam as andíencías deste JUlZO, o porteíro dos l Iiajai _ Amadeu' Ar giolete: ;.
. 'I'aúdltorlos; ou quem suas vezes fizer, trará a publico pre-

III'
. ��;

gão de venda e arrematação. a quem mais dér e maior BTnsq"c· Otto SC!laeUC'1' �c::;q 'r'O� e

lance oferecer, além da avalíaçãe.:o seguinte: «O LOTE
BI 1 'f'; _ ()" .a· Rid('O'uPl'

DA f �
DE TERRA,S sob numero setecentos e quarenta e um I

umen ..1... .e l' .,." I
(741), sito no legar Griesebach, distrito na Hamonia, desta " _�.:!���!!,."", ... _�,""pwn;'Va;,.,.�:,!,

comarca, contendo aãrea d� noventa e seis mil (96.000) e-,,-�__._--------------------
metros. quadrados. sem bemíeítorlas, extremando pela
frente eom o Rio Hereílío, pelos fundos e de um lado com

"Iltflrras de Plácido Trentini ei doutro lado com quem de di-
reito, avaliado por um conto' e duzentos e cincoenta

milll·�-
'

r�is .(1:250$000),. bem .esse que se acha em poder do 9.epO-1 ! Ph.r;"l·macia
sítatío deste JUIzo, �ldadão ,Jacy Campos, e que foi. pe� I """l ' _,

nhorado a Walter Míchels e sua mulher, na açao executí i.��,.A:t�Lrr.A� . i
v� qu.e, por este Juizo, lhes move Antonj? Candido de

.

1/0 Pl-!c.\H;\lACEUTICO
Pígueíredo, E para que chegue au conhecímento de to-

<

•

t: -c " -:
�

INGERdos, mandou passar este edital que, na fórma da lei, será �i ,d;1 rLILB ELL
.

,.!a.Hxado no logar do costume' e publícado pela imprensa.
.

r-oru 40 a[1'108 de prati-
por três vezes, de acordo com o estabelecido no artigo ca �(l Allt'l11fl.nha e

1.763, do Codigo Judiciario do Estado. Dado e passado nu BrASIl
nesta cidade .de Blumenau, aos. quatro dias do mês de de- /I. maior probidHde

prOHs-IIzembro de mil novecentos e trinta e tres. Eu, Alfredo 'sloll:J1 no Heceituario
Campos, escrivão do civil e oommercío, o datilografei. nrX';1E;�AU _ R.ua 15 de No·

" (a.)· Amadeo Felipe da Luz, sobre uma estampilha es· \ �ll�bro N, 44· Ao ludo do

;.,

'.' t.ad.ua.l ....
�
.....

O

.... valor.,
de dOIS

m.u
rê

..iS,.
e u.ma out�� fe

..der,al,. de

..

' .-'. RO. te] .Büa
Vista

I'.

EduC.aça.o � ?aude, do. v.
alor ,d� duz,�ntos reIs. Esta, .cnn- 11' ..

,., I b p N 901 .

. fo:rme o orIgInal; do que dou fe�. .

.. II '., I. e p o D '. ..-

••. ....' ..' O �scr��ão: Alfrfdo Campos.
'. '.

.' ..�:ií.m!tii1&>DM,*W€!MfA4 - j

:;,.

Desejando vestir-Be"b�rií'·
E por POUCQ. diri�eiro

.'Deverá,usar sómente

coh.fe6$6es ::eennex···'
SQb m�ili(i��f·:.previas e preços da fabrica· ,

Tem sObretudos e ternos feitos em stock

DEEKE
Rua 15 de Novembro, 120

rrelephone Nr. 47

".i:

A1lopancos, Homeopaficos
e Biochimicos.

'de artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes, artí
gosde hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado
Importação directa, por isto

.

Preços baratíssimos

Serviço nocturno permanente

Edital de primeira praça

e exportaàores de madeiras
,

12: rereaes·

BLUMENAU LONTRA'

, 5ecção fluvial

"
.

Repre5fmtOótês: ôq, mOInHO IH6LEZ

lIii Me. E IIMfi\i8id

Para
.

annuncios ,'procure c
esta fol�a ','

==4

CIDADE DE BLUMENAU
_:;;;W;:: 'e. nft't't'...

.

VINHO "CRUZEIR'O"
Grande Marca Nacional

'YlA'HLE TYPOGRAPHIA

.

•.
•

Artigos religiosos
- . .

-

Rua 1:; de N�vembro, 90 � Telephone, 17 .• BLUMENAU

Offetéce as seguintes NOV1DÁDES:
Roquette.Pintô,. Ensaios de Anthropologia

Bra.Siliana .

'

.'. . Rs,
Monteiro Lobato, Na Antevespera .

Henry Ford, Minha vida e minha obra
Mirkine As Novas 'I'endencías de Direi-

to . Constitucional '.'

Affonso Várzea, O Estado Soqialista do
Pacifico

Araujo Líma, Amazonia, A Terra e o

Homem
..

Oscar Fontemel!e, Palestras e Conselhos
Medicos

Nene Macaggi, Agua Parada.
Ridder Haggard, A Filha tia Tempestade
Ooncordía Merrei, Adão e algumas Evas
Elinor Glyn, Cegueira de Amor .

Dr . Havelock Ellís, A Educação Sexual ,.

Ma:rio Sette, Seu Candinbo da Pharmaeia "

Cornelio Pires, Conversas ao Pé do Fogo
Rudyard Kellman, English and Portuguese

Commercial Correspondence
Orestes Rosolia, Marília, a Noiva do In-

confidencia "

AntonioFigueiredo,Memórias de um Jornalista "
Cooper, Os Píonelros "

"

,.

"

"

"

"

,.

"

"

"

FABRICA· DE TELHAS fRANCESAS

. Para as festas de natal e Anno Novo offerece
os afamados Vinhos «O r u z e i r o.. da Adega Sta.
'I'hereza de Luiz Michielon.& Cia., Caxias, Rio Gran
de do Sul:

Vinho Velhu S. O. P. (Typo PortO), Mos

catel, Rheno, Barbera, Clarete, Sueco de Uva,
(Grande Vinho.) Cognac, Bagaceira (Aguarden
te de uvas) Champagne - Grande Espumante
Michielon, secco, doce e meio doce.

Roberto Grossenbacher

PEDRO EULALIO ANDRIANa

TijUCAS -:- S. CATARINA

MATERIAL DE PlllMEIRA

QUA1..IDADE E 'ISENTO DA·

INFLUENCIA DE

AGUA SALGADA.

Atendem�se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO.
Representantes: .

BOA SAUDE... VIDA LONGA •••
OBTEM-SE USANDO o

mLlXJIlI DEl NOeU�IB4
Empregado com real Tan

tagem nos seguintes casos:

�beumltism, em geral, Racbitlsmo, Manchas
da pelle, Espinhas, Ulceras, 6onorrbéu,

Barthroi, Flstalas, Sarnas.

{ANTI
- SYPHIUTICO

'

PODEROSO: ANfl· RHEUMATICO
ANTI- ESCHOPHULOSO

GUA\"DE DEPURATiVO DO SANGUE

Ylnho Creosotado
-�

JOÃo DA SILVA
SILVEIRA

�!!!lII.'. Poderoso Tonlco
e Fortificante

�� PARA ViAGEM E ESCRIPTORIOS

�� Venda em prestações

� Carlos Hoepcke
t� B L U �1 E NAU

��:;"••A.••..:.::.;...���::.:.;:;.:.;.o •..:;::..:;.:::��!:;.:;:,:...::..�

,

Bonito!
nnsnn.... MlI:I!I!SIRRS�l!Hr;IV:J!S!i!!lfK:;liiX'ht'-w: * iwm""w=-

.

.,......,""'=".,_......±""'iííri?""'....- �""'.·fI'l_""'__

é qualquer artigo da minha

Secça-O �e l\J ego C i o que sempre díspõe de varia,dissimo s�)r
'ii 1 \,; .

I, tllnento em AR.TIGOS DE A DORr;O,
QUAD tOS. ES?FLHOS e OBJECTOS ARTIPICIAES com en�eites de BOR·
BOLETA; 'PRODUTOS DE COUHO DE CORRA

é q�alquer serviço executado na

S·ec'"a-o .,.:Qe V � d r a r; a que sempre está munida do maior I'tock
.

.

'i' . U· ll. li ,em _j.:í.OLDURAS DE PAINEL, VIDROS,
ESPELHOS etc.

.

é qualquer retrato tirado na

Se.CC'·a-o de fofo($rag;a que é mode�nissi��amej)te instlil]ada e

_"

.

b li, provida dos NOVIS;:;IMOS APPARELFlOS
e UTENSILIOS. Todos 08 .ARTIGOS FOTOGRAFICOS. Serviços para FOTO
AMADORES.

FRITZ SCHJVIURR, Rua Quinze l}�o. 60

I_Y'-'-J��;� ".
. i

..

DoutJf .riragihe AraUJO II
,

Clidca Medk� Cirurgica !!
I Diplomado p.�la .r;'aCllldade de f i·
',' Medicina e Ch'ürgia .da Univer· i
, sidade do Rio d� Janeiro. com

,. 'longo tirocini�
.

clinico e pratico
110 Hospital da Santa Casa de

I :àlisericordia do Rio Qí:l Janeiro,
I Hospital Pro-Matre, Maternidade

I
das Larangeiras, Clinicas Obste-

j I
,triúa e Gynecologica (Partos e

I! i Moiestias de Senhoras). e Glinica l

li
de crianças; acceita chamados

para todo oMunicípio e Ióra deUe. �

�ua Ooyaz n.15 - BLUMENAU.'
t

f (' o
Torrado dós'
rneihores cafés

do Brasil

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

'l! Jall, g,�hgrn�(',Ãcia Ce�ãt��l; ti
. � i: ('�;t{t F(lO fi (lire{;�:1ó fio TllJarn1!l{'Cutícn ":O\ÕO �e;-· 11

I.'. � ;

Ê de.ãros, que eiJnt�:('maísrJó 40 til)!;liS G� pdliicil. f;

f ':j)l'ünr,;�in:; �! I :
. ;\la,;ipH13ÇJli} Qsnlt��:;'da ,�d:(�r'llpU[O;:;ll. .1 .,' ',Nüü St' substirue rnedicanH"IltO$

('1"·;t1,ill,·(·I<"1 _l.tt •

�
�I ,'- •

Especial dadvs h�f!ltiHHlsj.
dO 1·iS'�t.1lG<tnO bt;1lr��O,

que. Hl.O ítas ll)�ef:. .é imitu cã».
. - ,

.

.

EDITAI_
De ordem do ,<;r. Exator dás Ren:13S Estaduais des1a Cida-:

!(" íamo publico, p3í::t eonhecirne nto dos interessados, O doere'
do n, :?8, datado de 2(i do l!llent>J.

DECRETO N. 28
o Coronel ArisWia!1o Ramos. Interventor F.>def:'.! no E5

tado de Santa C'tlhario3, 1Ío l!ZO das sun= atríbuicoes c, consi- i
der.indo que subsistem as dif.culdades que detenuinaram o De-I
ereto II. 2, de 13 de fevereiro do corrente ano; ;,

DECRETA: IArti)!.'o 1 - Fi:rt!n relevados de qualquar
:

multas "111 que
te;lham i�lCOrl'jdo, Pí_?f atrazo no pagamento de imp�,stos os de-Iv�dores [L fazen?a Estadu�� q�re pn�.1rern suas àivl.�3S. ,até 0Idia 31 de dezembro de 19,J,), inclusive aquelas que ]<1, eSflveref1l1aju izadas. _

Artivo 2 - As ações executivas em andamento, para as

cobranças de impostos estaduais, ficarão sustadas a é aq ue'a
data, cuuiprindo, porem, ao executado que quize r liquidar 11

sua divida, pngllr o imposto devi-lo e multas, que não perten
cem á Fazer-de em que já tiverem incorrido, e custas já ven
cidas.

\.'" Artigo:; ,_ ·No caso do artigo 2, o pagamento será feito 1
]1 �i Exatoria, mediante guia em duplieata, pussada pelo respetiv(,1
;� escrivão, e. ia.nta de selos, custas de Juizo. send,),. das CUst3S I

t1e8conta�2s as. .que 1.Jerte(tçam á Fazenda Estadual e cobradas Ins do .1 tlIZO, pela terça parte. .

PAR,,,ORAfO UNICO:� Em um elos exemplares da gnÍa,!averbará o. Exator o respeüvo pagamento, e a devolverá á car-
tono para que seja rrnediararnente junta /iOS autos e considera I

- -

,

._-

da extinta a execução; independente de despacho ou sentença! V� ''&' •• -

que assim tt declare.' l5he em meu negocIo a expostçaoArt go 4 - 1\s omitas extrao rdinarias perdidas pelos pr')-�_
motores, em beneftcie: dv Tesouro, ex vi do § I do art. 10 da

����-������-���

��<t�('(.,�4l+�C!+!HI�Gi1;�_�N���::2<!*aC���l;i:'.t.h,r.1><!lW4I*�Lei 1.710. de 11 de outubro de 1930, por lião terem iniciado a $
.

Iaeão executiva 110 prazo. estabelecido, Serão descontadas em fa- >l

U"ill. I �
·

-

,vOi do executado, que satisfaze, a sua d vida no prazo marca- :iii "�nl� UDrg n elr� 'S'8n�açaO •
do ti{�:��ol�jt'SleLdoe;Je�Oje enf,:'c em vigo:, o pns"'1te decrdo. i -' Ihu �Gi! í1 I fJ �J

• 5
os promotores fanto e::ltreg� irnediata aos exatorl s de todas as � Scertidúes de di,Tida fisc.:':'s em seu poder, mediante' lecibo, e os � 1illtil lTh,c1. ftt. rQl!fNAS �;eX.lto;'cs, sem tardança; inandai'il0 afixar, na séde das comarcas I : ...,_ 'iUl'U' vAFi.�lll,iji ;dos municípios e dos distrItos; editais ,em que será transcrito o I : ' '

•
':;'

presente decrete, para qClt chegue ao conhecimento de íod':ls 'Íi m ooernÍssimds a ,25.000 reIs *
os devedores. t *
§ 1 - Findo o prazo de .. ise'I<;ii.o, .Que não será prorogado � éà'da uma· �

seriâo as certíd5e�, cilj,ts as imporJandas não forem pagas, de- ; Não perca tempo ,.'
�

vqlvidas incontinentí aos promot,)res rara os fins legais, deven' � !
do () Governo providenniar para que novos dispositivos 'tornem ;s;: Vesite a eXIJ.osição da 'l\
mais rigorusas e sU.i'ic:ierít�s as execuçôes fíSCaef'� . I �

. *
§ 2 - O Prazo de que. trata o § unko da Lei 1710 de 11 � DL t1. A' d *de outubro de J9�O, ficará interrompido eom a entrega das eer-j! r0010'" . ma.

.

or >'1l1

:: �.';Jidões aos·exat�res
..

e s:rá contirn�ada da_ d.at.a em. que. fore� I.�. �
'''''Wlovamcnte l'esflfudos a Prorr:otona Publtca. I· R 15 d N b 44 '+'

. �4f Artigo fi - incorre .em multa. de. 200$000 a. 500$000, o 1 ua
.

e ovem ro, �
promotor que não C?rnpr,lr o determm3do nO art. 5, deste re� t . (Ao laào õo note! Boa Vista) *
ereto. ' A multa ser<l. aphçada pelo ProcurJdor Geral do Esta$.'. .. :
d'l mediante represemação documenü da feita peio respetivõ E- '�WH:������t,;t������f.��Et"�3>� i:��C�����!i$K1,ii
xaíor, e por intermedio da Seerdaria; da Fazenda; ,.

�' .Artigo 7 - ficam tam;)em, relevados das mult"ls em que
inconeram, por falta de dec:1!,lrações para o Iançamen10 dos con-
tribuintes do impostà terrHOrial.

.

Artigo. 8 � O presente decreto, entrará em vigor na data
d!! ��r:! !)!1bUcação;

Artig 09 - Revogam-se as disposições em contrario.
Palado do Governo em florianopolis. 20 denovembro de 1933.

ass, .. ATistili:::no Ramos
asso José da Costa Moellmann

,�,;o;iu, .06 ;:,üi 5. ,,:vHlfil,üiJiltt; �m atrazos com seus' impos
toS, para com o Estado, aprovt'ilandn os fav'Jres. do presente
decreto, são convidados a saldarem seus dt:bitos dentro do pra
zo acima estipulado - até 31 de dezembro de lf!3:J.

Cqletoria de Rr.ndas Estaduais de Blumenau, em 22 de
novembro de 1933.

asso ELPIDIO LIMA

ou

Marcenaria Mueller
FORNECE

CAIXOES DE .DUUNTO
DE TODOS PREÇOS

N. 1 8Palmeiras

Hotel -Centràl
,Rua das

Escrivão

End. téIegr. eG:ropp' _.Codigo: <Ribeiro:>

Iu,}nst.'ias de DJ.ade�i,'�§
Fabricação de

Caixinhas de cedro,
baguassú e pinho

A!'sohlho
em frizos e tacos
forros, rodapé

Madeiras desfolhadas
de cedro,., imbuia. pinho,

louro, carvalho,
cangerana etc.

Compensados de cedro
e' ,pinho.

"::.-'.

á preces excépcíénaes
W�tfH?�ado· sortimento

BARATOS

,���- .

in .

ii"' MATERIAL PARA INSTALlAGÕES
'

ELECTRICAS .

i ti· GRMHJE SORTIMENTO EM iAMP�OAS E LUSTRES

:1'
TODAS PECAS PARA CONSTRUCCAO DE
APPARElHOS PARA RADIO

,
'

i
�
ª
"

�
�

:ill
j�
i�R .

����-m;m:'?A'�.

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

lIC-;IT�=&N"�Ttz-;n
$1 Rua quinze, 28 _. Pho�e: 28

.

l�
fabrfica' de Gelo �i

De�:���:�o�r�: Catharlnense e ��
União Mercantil. Brasileira S. A. ��

Agentes Geraes da:
(Moinho de trigo)

!l
Sul América Terr. Marit. e AcciJ. ;.�5Sul América Vida S

..

Companhia Nacional de S�guros �i
...........................................................................................................
.-�,��._"._,._".._,_,.._,._",_._.,._,_,._�����

,
"

,:
'.

.:.:
,.
I'

�;1'g�"""""""".",....,.,AA4A'§"M,·C·
'

•

.Aereo.1. SANGUE! SANGUE! ÚNGUI:! Irl _uorretO ,

I SANGUENOt IIIA m!�r�e�e�s��:, na
I � ,

(Formula Allemã) • . !' , O' '. C
.

.
Unico !f�e evih o iUBERCUlOSf'

,

: rlbenCl<t do arreIO
C�l11 C seu us� no fim de 20 dias. nata· se 'I'

Pal"a o

S.ui. 1.0 - Levantamento geral l'" ás sextas-feiras
das forças e volta tmmedíata

"

'registradas _ ás 10 horas.� do appetite.
.

.:
2.0 - Desappareclniento por simples - ás 11 horas.

� completo das dôres de cabe- PAI' P 1 t
.

� ça, ínsomnía e nervosírmo ;
. para: .' egrB, e o as.

� 3.0 - Combate radical da Río Grande. Uruguai, Argentí-
.. tl

depressão

ner.
vosa e do em- • lua Chile, Perú e'Bolívía,

rI
I rnagrecÍillcnto de ambos se- Para o No:rtê
i, ).:os:

b

'1'"
.. :4.0 - Augmento de peso va- aos sab ados

. I riando de 1 a 3 kilos. i'egistradas - ás 10 horas

I .. O CANCER pode,se evihr porque si�ples � ás II horas
li 'produzido p�la acculilulação . do 'potaaso'

I em delerminado logar de oranismn' . "para: Sa.ntos, 8. Pàulo. Rio�
J

.

O Caleio disSBlve a potaSS!B. O Sangul- Vitoria, Caravelas. Bata,
...

: iíol contam Caleje e assim sendó eyita Q Maceió, Recife'� Natal, Africa,! Caml. ,.'.

.

I E A
.

. IbSanguinol é uma urantle G8StOb!lta
; urona e Sla.

cieatifica. - Opinião do Dr. Manoel SDa- I .

Á

•
•

•

�)

eras de Ca&ho.· . Qualquer outl'a informação,
!#I!Mí#I\\lJ!5R;;:'"",,,"M'.a;;ttt =,.1_." r I forne<?erá O sr. Agente do

I CorreIO.
... .. '

--------------------------

Edital de' Alistamento," Militar
Classe d� 1912

Wirletm Wackerhage f. Hermann e Anna; Wilhelm
Klitzke f. Hermann e Berta; Wilhelm Westphal f. Johann e

..
MtI.

!"ia; WiHi Manske f. Oustav e Berta; .. Willi Hac�barth f�. tler
mann e Helena; Wendelin Maus f. frans e Matdde; Wuhelm
Boehme f. Fritz e Mina; Walter Picrítz f. Bernhard e Augustini;
Wilhelm L3.ch f. Hermano

.

e Berta; Waldemar Odebrecht f.
Waldemar e Alma; Wilhelm Wolter f.Oto e Ema; Walter Sehei·
demanfeI f. Leopold e Una; WlJli Hansen f. Hermann e Alber
tine; Wil1y Hausmann f. Francisco e Beria; Walter Hausmann
f. ÁuO'ust e Mina' Waldemar Imthurm f. Bernardo e Emeren
ciana�Walter Albert JVUranda f. Manoel cAna; Alberto Quentin
f. Alberto e Ida Quentin; Adolfo Kraft f. Eduard' e Berfa Kraft.
Alwht KroeninO' f. Erdreich e Margaret· )lroening; Arthur Bor·
chardt f. Augu'St e Wi!helmine Borc.hardt; Adolfo Passold f
Oto e Luísa Passold; Alwiu Weise f. hanz e Minna Weise;
Artur W. H. Jahnke f. Carl e. Betta jahnke; Alwin ferdinand
Thurow f. Roberto Thurow e Augusta Raduenz; Alfred f. Au"
crus! Ewald; AIfred J. K. ThufOW f. Wilhelm e· Ana Thurow;
Bruno Blodoru f. Gustavo e Wilhelmine BIodorn.

I
I
I
\

I
1
I

LA C fiO CO N I���"*"_,,,�,,,,��,,,,A�-""'L-AJ-XO"""'-""'C-""'HO"'C·"""'O-LA-T-E""" � FARMAGIA �
'e __O._N__C_K_·_E_N_.. I� CRUZEIRO DO SUL e
II : Telefone N. 15 5t

, :! Rua 15 de Novembro, 32 ?:
O � Atende rapidamente �

� S
�

C Vende�8e em todas 't( erve com esmero s:Farmacias e Drogarias t SERV IÇO NOTURNO s:
: PERMANENTE )to

� ..

'

�

���9��999��9.��9��99���
o

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



LIST� DE SUBSCRITORES DE ;tiOIICiA ESPORTIVA o batalhão da I SOCIAES
AÇOES DO RADIO CLUB .

.

' VIAJANTES
DE BLUMENAU SI! Conforme noticiamos realí- Morte � ORLANDO MEDEIROS.'

.

. _ zou-se, domingo ultimo, IC�l't �;_rlf,g 30�acçoe�;.�a� no campo do Ameríca F� C •.
, Os films de guerra ... ah, - �ncontra·s(' !lesta cída-

He!'mg ss: (.i�nI'.a.co Bals:Dl1�0, em Itoup�va.Nol te o TürnelO! os ítlms de guerra. Dizem por de, víndo da Capítal do EsLUIZ �e Freízas .Mel!o �,Joao de F�tebol, promovido por I ahi, que o publico já está tar- t�dc, o sr. Orlando Medeiros,Medeíros �ol'. 4rHem.r19� Ro- est� clube,
.

_ I to delles e qu.e os exhíbítío- !�lhO .do S!. Desembargador
c�stro� 10, ��se

. �errella. da No Jogo da manha, da CI2S- res já não os querem nas su- Medeiros FIlho.
SIlva 5, FI'. j{lli_un 6, Dr� Alron- se. B. entre os seguintes clu-] as programmações, .

so Rabe 3;. Joao. Mede�ros Sr. 1 bes : Garciense, Liberdade, I E' verdade, mas isso se re-
3! Ourt P-!,ayo� 3, Fr. Níetsche Itoüpa�a Central e Ameríca Ilaciona com as pequenas no-

. Da 'PUblicidade Oientitiea. do Labo- 2, �ng. �leJ; 2,. AIf�edo Goss� III, sahíu vence�or o Itoupaya vellas que descrevem epíso- Dr. OSWALDO NEVES
ratorio Raul Leite

wetler 2, BIC.gmg 1, �clgar Fe-I Centr�l. conquístando aSSIm díos mais ou menos romantí ESPINDULA
, rr�z 1; Otto. Abry 1, Werner uma linda taça. ' os, passados nos campos da _ Encontra-se nesta cíds-

O 1····; ···t·
.

t d' "C' I h F.I'lllmann 3,
- Wa�ter Werner, A. tarde na classe A, _!la França durante o período da d 'h d d H

.

,

,.,.," [.. a.'. a m e n o a.
.

oque .U· ··e e 2, .Gropp Irmão 5, Dr. H. Pap� quar t(lmar.am parte: .0 Vw· grande conflagração europea.
e, ospe a o no otel Ho-

. 10, �oberto .Gro��enb�cher 6, torm, Braaíl, Bom Retiro, A- Por isso convem irisar, con-
letz, o sr. dr. Oswaldo Neves

......

.

....
'

. , .
Mathías Fablan ..., Joao Ker- mazonas, Blumenauense e vem explicar que "Batalhão ESI!ind1!.Ia, Inspector da Fís-

A ,.?').q.. �eluc�e e um� das! t}'et�nto, apos demoradas
ex-, sanach 2; Verguinand Wander- America roi o seguinte o re- d M t"

. '1 ca�lzaçao �e Produc�os de
molestías ínleecíosas mais co- pertmentações, chegou a uma lei t: Arão RebelIo 5' Eurico'sultado .'

a ortI e �ma pa. avra n?- Origem Anímal com sede em
muns re.tt�;()rjanças e na gran-! eonclusão iavor�yel a este W. Germer 1; Boehru' & Cía. .

: va em 1 ms e guerra, pois Blume�au. . . .

de 'maioria das vezes se re- metodo terapeuüeo e disso 2'MA' 1 t: Rud' KI
.

_ .

I jogo
. . �Ila representa um dos mais I S. S. esta provídencíando

vestfd (le forma extremamente fez referencia na 4a. ed�ção n� 2�xG, ���ur' Koe�ler e�; VlCt?r�a 1 x América O íntensamente empolgantes e-I atIl!Í a r�forma ,dessa Inspec-
grave.. .

.

da sua tradução do Iívro Fritz Schmur t: MbX Hauíe 5' II Jogo PlsodlÇ!S dessa guerra oruen- ,torJa regional, Em nosso pro-

,.IU.$t.·.ifica.se, portanto, ple- «Gula 'Pratico das perturba. Delfino Miguei� 1; Hugo Re� ,mumenauense3xAmazonasl nta, nao passada nos

camposlximo numero iremos ouvir o

namellte a angustia que se ções Morbídas do Lactente» golí 1; Ernesto Sehwertleger 1; �n' jogo de França, mas nos. Alpes, c�mpetent.e e .anto!izado tec-
anodera das mães, ao eons-: do Prof. Wdter Birck e que FI' Husadel 2' Hermano He- Brasil 3 x Bom Retiro O tOnde sderbaterdam,herOlCta!llen- DICO da Fiscalização de Pro-
t �t t !'lh' h t .'

-
-'
..

e na e eza a sua pa fIa, os duct dO' A' I
. adaredill e!;l ar 0.1 In. o fi a- abaixo transcrevemos: rmg 1, Joao Mano�l �orb� 2,

. 1\(' Jogo austriacos e os italianos. São
os de . flgemt mmal. quecap. e toss� qUlI1tosa.

. «}iodernami'ntej entretanto" Germano Beduscl11 1, Wa!ter VICtoria 2 x Blumenauense O e isodios ineditos da Grande �os po era pres ar va 10SOS

�.mcubaçao s� processa vem sendo gabadas na Ale- Puetter 1; Ruth �oepcke �o; V' jogo G�erra, que "BataUrão daMor-
mformes sob.r� a reforma 9ue

rapl�an1t:;nte, varullldo entre maoha vacinas altamente con. Otto �obkobl lo, Arlhur .8t8- Brasil 2 x Victoria 1 te", vem revelIar ao nosso s.e t.e� em v�s ..a �aqu;lla ms-
4 a 12 dIaS.

. centradas As vacinas dão r mer 5 E. Rechenberg 2, E- bl' h.b'
_ tItmçao de flscalIzaçao .

.... A moléstia se chracterisa sIdo t. t
e waldo' K. Muellel' 2' Eduardo l' logar Brasil F. IJ. pu. lCO eOIl} sua ex � Iça0 I O sr. dr. Oswaldo Neves

inicialmente por elevação ter- t��:iS �ed�ne��r���J!� q���: NeÍlzel 1; Léo Collin 2; Ris-12' )} Victoria S. C. I �ol,eh n�d tela .

do ?�emêl. Espindula veio acomp:mhado
mica, corisa, tosse frequente, das a m'anut"'nça-o qua'l'cons chbieter & Gestwjckí 2' Adol-13' }) Blumenauense F. C.12

Ut;C
_

ou � s5era pa88saho em I de sua Exma. esposa.
,.

t d·· d I d v.'.. '

A {! • '. sessoes: as e as 30 oras.exan ema o veo ?'pa a a�, tante ao ar livre. Entre nós pho poethlg lo; Chr. Gude ,2;! .lest� termmou com am-
f '! __ :__

passando em segUId.a a Crl- co1hemos 'bons resultados DommgosManoel de B?l'b.a 1: m�do baIle que se ,prolúngou I "

a�9a atacada ao .pe:rlOdo das
c,om o QUINTOVACIN, do C�rlos WaIhe lo;.dr. Ohven'ael ate alta hora da noltb, d�t'a�- B b FnSTAS

qmnt,as, que v�l'lam em nu- Laboratorio Raul Leiíe, de SIrva 5; Ingo HeJ'ID� 5; Erbar-! te .0 _qual teve l�gar a dlstrl- ar earia Oarrozzi
Quinta-feira, ásm�ro e mtensIdade, depen- elevaôa concentra� ão (pagi� d Brnck 2; Dr. Jose Lochard bmçao dos premws.

realizar.se-á no :2Iãgor��dendo da gravidade do caso, na 428) '. Rodrigues i; Heinz Schraderi A Barbearia Garrozzi,1Ica-sendo frequentes os vomitos ..' , l; Victor Hering 5; Leopoldol ba de instalar em seu salão
America uma soirée 'promo-

a ulceração do freio da língua.. QUINTOVACIN,. e �pres"en- Olinger 1; Otto Jenrich 3; A- SUPPLF-MENT'O' ILLUCTR1DO duas confortaveis «cadeiras
vida pelas complementaris-

As complicações não. são tado. em duas serIes. Fraca Honso Sauder 2; AlfredoBau-I!J
U fi

americanas» no intuito de
tas diplomadas de 1933, do

raras, principalmente nils cri-
e m�xta, em que ao B. Per·

mgarten 3; Curt von Hertwig Com o presl.'nte numero melhor servir a sua distin- Grupo Escolar Luiz Delfino.
anças até 2 anhos de idade. tUSSlS respon�avel p.�la �o- 2; Franz von Knoblauch 2;1 distIíbuimQs aos h08S0S lei- cta rreguezia.

A's 18 horas haverá a en

A mais grave é a bronco- queluche estao a�soclad{)s os Uustavo 'l'bomsen2;Hacke 1;1 tores do municipjo, o Sap- Com este melhoi'amento a
trega dos diplomas no Gru-

pneum
..

onia
..

' lrD,eumoC?COb (TIpDS .1. 11" Felix Kieser 1; Pe�ef Zie-Iplemento be1llêllial Illllstruúo «Barbearia Gal'rozzi» ficou po Escolar'.
A coqlleluche é .unia moles· .1,) e outros germens lsola�o mendorrer 1; fiar;}' Hacrtel () numero u. 38:). sendo o mais bem montado ------ _

tia extremamente contagiosa;, de �<:cos de �J'ODcopneu�om_a. 1; ]\fax RaeHel 1; ,João de I salão da cidade.
processando,se .

o contagio I Real!z_a. aSSlm a vacmaçao Albuquerque BeJlo; ,Frenz E nós que olhamos com .( tinta ideal para canetas
pelo apáreUlO respiratorio. esp;ClfI.ca. da �oq:ueIuche e Weber :; Henríque Scbmidt' prazer para iodo o passo
Torna-se� portanto, indispen- pr.eY8I!_Ílvn, das-p�mC1paescom- 1; Dr. oscar bcbmidt 2. que é dado á. frente env ia-

savel o isolamento do doen- pllCaçoes que 60 eTI?- acompa- Observação - Falta ainda mos os nossos parnbens aos SUPEH TINTA INDELEVEL
tinho do convivio de outr'as nhar essa molest18. F?rte ser preenchido o numero de srs. Atí.:idus e Olimpio G<lr-
crianças. .'

pura encerran�o !"xc_lus�va. ações rlestinadas para a ro%zi, proprietarios daquelle
Distribuidor:

A terapeutica é variavel; mente o B. PerlU?S�S, mdICa·
Emprpza Força e Luz Santa salão. Roberto Grossenbacher

dada a resÍstencia da moles' da C?IDO proventlvx d� co- Catnaü:::a, Carlos Boepd:e
tia:.A soroterapja tentada. porl �u:�U���a��nf:�lis��r��fe�: S/A, E�preza !tldustrial Gaí"
varlas vezes, nao tem propor- f

..
.

.

�. 'd cla, Cmxa Agl'lCoh rle Blu IcionadO. qualquer I'e8ult�do. r J�iSn:�O�rlallçaa malOre::. e
HtpnlW ';:fA, l'iJnC I NêlCicwi11 I

.. '. A vainoterapia constitue,. ..... d(. Commt')'cjn, Er:1It o f.:u:. i1(, I
hoje inegayelmente um dos Além des�as Driginalidades I BL'p.sil (:' .l� }!:'OCibÇàti CUlii i

reéursos mais poderosos no qUA a fazem preferida e da Inpj'{'inL .. 1tratamente da coqueluche. eHcacia garantida. atende o B!,:n;enau, 11 de dezembro
Até ha pouco tempo a grau- QDINTOVACIN áf'l novas con- de H::,n: I

de maioria do"! pediatras, se ce_nçõ.ts a que chegaram na A DIHETORL\
I

mostravam inteiramente C0� Amenca do Norte e na Ale
tjcos da vacinoterapia da co· manha os experimentadores "'.'''''''.'
queluche e isso devido· aos do tratamento,da coqueluche: EXpel'lmenW
constantes fracassos ocorri-I doses elevadas ria

.

micro-or- .

não quererá outra
dós -dapratiea. !Sanismos especificosque ati�, ',sUPER TI1\TA INDELEVEL
Mas o ·fracasso era jUStifi-16em n,a serIe forte a 6 !:}J- I

.
", .. , .. i' ," "

cado, :pois só se empregava lhões de germens.
Dl,�". lOL'LdfJI,

vacinas de baixa'concentra-I São osses �8 motivos dos .Rüberln GlosFlnbru:ller
çlá de germens. 'I resultados Ot10108 que tem

Com as vacinas 'de €1e\"a· proporcionado essa vacina,
da concentração; os resulta- fazen;:!o adeptos. do metodo
das são admiraveis. terapeutico nump.rosos clini,

.

O professor Martinho da cos, desl,rente�, setic?s do, E a melhor
Rocha,. pediatra dos mais a- tratamento vacllloterap1co da I
catadc.s era tambem ha bem. coqueluche, porque recor- i e não e a

p�lIco. tempo d.e�(:r(:!nte. da. riam a .:yacina;.:. de bai:,.� con-!".ehcama das vacmas no tI a, centraçao, hOJe verülcadas
mais caratamento da coquelucbe. En· completamente inativas. I

teiros São convidados os srs. Acionistas a realizarem a eu

-I I· !rada de 5.0,( do capital subscrito, devendo as
. r(>spetiv�"

CftJb..aTlTiC' i Distribuidor: Importan:;1I1S EiM entregues á CAIXA AGRIGOLA DE BLU-
ur� ? .l!.I.L , Hoberto Grossenbacher I MENAD. em conta do RADIO CLUB.

di:I�::'''a''Jg_!er:lee�t�l,s�� lliii��c.h"'&"Ci'���." Em Liquida.Çã.O ,j
Biu:neuau. 11 de 1eri����i��<\ t.g3n.

I

Grupo Escolar Luiz Del-

Ifino convidam as exmas.,
4' ·l';ac; sOf'ias do Arn" Comunicamo,..; a quem Interessar possa que_ de acordola'm� � � v' ....

-

(.'(IIll '1'" '!I'vr()S .d� Rio'sch & Gla, em liquidação, ,> docunH"n- A partir de segunda-fej1'3, 1 I <l.o corrente mÔF. li hora do
rica e paes das

diPloma-I
vO. "

das a compa1"(;'ecrem a tus apr·,>sentados, o passjvo ela Iirma liquidauda é (I s"guin- expediente dos institut(ls bal'caT'ios abaixo será a sE'guinte:
soirée que realiza.rão a-

'.
te: A, F. RI'UE'1.;gemann, POi·to Ah-gre, 1'8: 490$4no; Egtiert

manhã, quinta-feira no HínEüh, Biunwu3u. 1'a. 28:488$597; ,RllàoH von' Rivé. Hlume,
Salão do America, ás 20 nau. 1'1'. 1:G87$f)on; A. P. ,silva Medeü'os, Laguna, I'::;, ,Sooo:
horas . i G; A, Koebler. BlumenalJ. 9.:!$lQ'J; Cia lVleizler Lttin. Porto
Ál 18 horas será a en- e AÍI'O'!'(', rR. 647$2oü; Germano Gundlach & Cia, rR. 417$/::00;

trega dos diplomas no � T\Llllmrg & Cia, ltajaí. 1'8. CSooo; Ho.::;ier Cia, fAda, H,ceife,

.
G.Tupi; Escolar Luiz Del-

1'.
J'3. H8$70ü; Compa bia Patd, ltajaí, rs. ::$000; Banco t\tcmilo
Transatlantico, Rio de Janeiro. 600 l'S.; Ernesto Lohmann,hno.
'Pará, 1's. f)3$800; Drogaria Unicum S. A_, Rio Grandp, l'S.

2iJ$000: RicB,rdõ Hinsch. Blumenau, rs. 19:153$90;); Bermunn ' __ ,_ �__ , ' _

5�Hnrl'er, Blumenau. 1'8. 2l$600: O AlbO}', Laguna, 1'8. 180$000;!
'

W. Marten8, Rio de Janeiro, 1'8.· :'):oo2$:ino; A Patria, FloriH· &ti$3@38J�'3;S:' 0':b\;;:':�c:;�fS;:':::;'�)QG,:F:�&.ç';:;'W;z:r7Y3çr.:::ç-st:fB
llODOHi'i, 2$000; Breith::illpt Cia,· .TaI'flguá, 1'8. 116$Hoo; Cor, '�:D .

E
� ',,! ' �J'-"·_-.)v��<.J--'{.. !"'''_�l{)V .. u..) ��. "-� J��

Flsêà1izaçã,o do trabalho eefn do Povo, Porto Ategrt', rs.. 1:574$800; Fr. G. S.:.J1mid�, � tf1J q �.. J
P 'd - os a Iuspector'ilne'"'l'on�l do Trnb�lllo a pnb1i(a�iíú do seO'uinte:' Candelari<!, 1'8. 22<1$200; 'EIliPPi-;Sa ür'áliea Sa_nla CrUZt.'n�e t<,.E)o' t ij �"i'�.�'.0i ln ��'1l � n� � r(,��.• ff� H� 'F� S"lleen

.. ',n.,... u uu. ,.
c'

'"
C'� v�· Co t'C. '''l$r 'HI H' .... PI'ffi' .\.12 _ .... i!�tf,i��(lU,i"��'4 Ua"����"R.;l�,· ......

A Inspectoria Reglonal ]9o,Tr.ahaJho, neste,Estado. prenne aos ".,r�, « oIk"tlmme», ",ao (·t lUZ. _D
• ?_OO, .L e _ena �nSCll.,'!. C '<]:;I. t:�����mhlfd� r�� 1i.'N�Ui!iS<U!jJinteressados qu� estão em plena,execução os segumtes decretos sobre a Ie- mm,200 fS., : Der Kompftss, Cm'üwll. rIS. (2$50o, Paul� f'hlllS. � ..

gislação trabalhIsta;
'. '. M"

.' .'
'. 'smann, r8. 1{lo$ooo; Antonio Wresk, rs. 300�oou GuIlh"rins , ..

21.il64, sobre o trabalho l!làustrtal; 22.O,JO. s�hre o trnbalho no com·
PI .

'" 11$000' Boehm & Cia Joinville rs. 146$800' B"f W Passas� fh!os. nozeS'7 avelãs e
mercio; 22.042, sobre o trabalho dos menores; �l,4;H A, ?obreo trabalho das - oegL.".' ", .'. : \XT<' Bl : i 116

7 � ,

mulheres; .22.979, sobre o trabalho na� barbean{j.s; 23.084, Robre o trab�lho l'inger CHi, Manaus, IS .. 120$000, Garl 'vahle, uIl:el�alJ, r�, �* amendoas
nas pharmacías;

.

23.103. sobre as fenas ,d.os e.tp..p.r.
e

..
,gad.o

..

�"n.. �. _,
commerell) e 3$000; R.otermund .

& Cra, S, Leo.POI [lo, 1'8. 120$000, U. A. \.\ illeasus bancarias; 2éU?4, 5?bre 0O}!rab:lho nas padarIas: �".h:.., !;ohre 0. ifiJ' Ralem, Bremen. Alemanha, 1's. 212$800; Cu!'los Mueler, Blu- ue:;
bulho nas casas de dlversoes e wi).32�. sobre o trabalho nus bancos e casas

.

.

!<f.l"'$ooo· COIDI}31'hI'a '.1etz'er Ltda PO'r-to Aleare �
, .' , .

, " menau, rs, t:w,) ,
,., JV,. I. " "', !,.bMl:ru:,as.... '

f' t s serão applieadas as pémÍlida{les r6; 80$000' Krahe & Cia. Porto Alegre, r8. 1:40$000: Oe1'1ru,. m. ."lOS ln rae ore .
,

B' I
.

1 2 "$4' l' + 'I - .,,�. $('0(' . �
dtis decretos. des Hofmann, umenau, : 1:::'

.

00. o�a .. :Jg.u/(.) I ,.. ro
Blumeaau, 7 de Dezembro de 1933 !, Iha. 1;) de Novembro, m.83

'd t n _I :C'c),G,�c.'-''',-Q�G!:�ç,c,:2::.6.'v(2Jz:;n çf=,6Y>'�;f!::c.ÇJ:l.:):0,.:.C0�'.GY..lLiqm a:l e. a x rtFZj2tô,Y,j:jV:=CO::i"'J-..Id"í-c51CO,li'}:J '<.,I"Q}::J.;_)··'U-v::"l.,] '"","W 0é;i'i)_)

tinteiro

Industria

Mlstique"I Homenagem a Santos
Do Consulado Geral do .Ja- nUmO"tpão, em Sãl) Paulo, recebe- U .'

II
mos uma artiE'tica f ncader-

! nação
(<Le .Japnn Mistique», M1ê'XICO (D. ,J. B,) - Um

puhli.cada pelo Minislerio dos
'I g�upo �e jornalistas desta ca·

i Canunllos de Ferro do Esta- pital, lDteressado� no desen
I do JapoDPz, que contem um i volviniento da aviação sem

I valioso e cO!r:p!eto nlappa do; motor. �waha de fundar npsta
Japão e a descripção dos I cidade o Clube Aereo 6San
mais bellos sentimentos japo-1 tos Dumont»; Dome adoptado
nezes - festas, paissagens, em homenagem ao Pat' da A-
maravilhosas, monumentos: viação.
historieoR e outras inte:r(:'s-! O novo clube tratará dc'
sante notas de viagens enec i �opularisar os .vôos em pIa-

I,
tuados nos caminhos de fer- I nadores e deslIsadores, com

. 1.- '''' ,
1'0 japonezes. lo intuito de formar um corpo�dO at,H.", as, Os nossos agradecimentus.' de pilotos habilitados.

pennasen8o!-· .. " ........ "" .... " .. "", .. ", ....

,:',
...... " ......·_, .... , .. ",,," , .. ", ,,' " .... " .. '

Radio Club de

I

"Le Japon

:1

forma depo- Blumenau

Chama�a de Capitalsito nos tin-

o) SRS. PROFESSORES PU- i.
. BLlCOS PODERÃO RECEBER .\

. OS SEUS VENCIMENTOS t

A Collectoria Estadual, des-llttt cidade pede.nos para com·

muni�r que os srs. PraXes-I
s,Ores publicos poderão reee-Ibel' o.s seus vencimentos do
mez de Dezembro, já no
dia 15. de Dezembro em di-
ante_

i
usará s(m� n

Aos sahbados não. havf'rá expediente depois do meio dia

das 9,i30 ás ,12 horas
e das 13,30 ás 1,1.30 horas.

BANCO NACIONAL DO rOMERCIO,. CAIXA At}RICOLA DE
BLtifiIENAU'l S. A., BANCO SUL DO BRPiSIL

e Commercio

Roberto Orossenbacher
vende por pr�ço barato

:Francisco de Oliveira e Si'tva,

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


