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I páste' reinante' no A célehre"hérança do Co- 5 de �ulhó O sr, Theodoreto AviIa, pre- campeonabtooxmundial de. .

.

·d ·d·
-.

F
•

C·' Como será comemorada sidente da Associacão Co-

interior
..

do; municipio meo a .Df 3UStroU arrea
n�v!i�ci�n:l:. mercial de floriauopo- fO�':::!el'��\;o, e�1�os1O':;�;� d: �:n::r ve'::;�':"delos, fi round ter-

,«Q)!iStado» . publicou O se- tis, colocou O car- t ��;!��:�o�u��� �����a�u�� J� No quarto round

Continua grassando com' guínte: . ..
Rio - Continuam. os pre- go a disposição sabado. Este assalto começou por uma

intensidade verdsdeframenta «Já por diversas vezes, o· paratívos para. as 'éoinemo,
.

.

O inicio da peleja violenta troca de esquerdos e di-
.

tadc ·é t «Estado» tem divulgado no- rações do dia 5 de Julho, d' "A Pátria reitos. Sharkf\y e atingido no ros-

�Bsu�aa ...ra, a .� .. � �, .

que n.o ticias a proposito da heran- proximo.
.

'.. Madison Square Garden (via ae- to e redobra em ataques com. os

Interior do mUlllClplO vem dI- . d
.

.

da 1 d d A L
. - C"··

.

5'· d J '. . rea) - O primeiro round começou. dois punhos. A assístencía manües-
zímando O gado dos colonos ç<-t e.lxa a p� o come?- a or egrao ivrca

. ..
e u- Tendo o Jornal "A Patria. Ambos os lutadores usam luvas ta-se contra Carnera. Os lutadores

sem '. e.fi.co.n.tra.. 'l" um dique qué. Fal!Sti.no cor.rea, íalecído, ha lho, promotora de�sas ho
....

�e- de Plorlanopolls, tratando �o I' pretas e agem cuidadosamente, es- vão corpo a corpo e Primo atin_ge
Ponha prd i tã tr· t

mais ou menos cmcoenta a- nagens, tem recebido muitas caso do Imposto de 3 pOI'mil
tudando o Jogo um do outro. Em o campaao com a� costas da mao.

.

.

.
ara .erro a ao IS e

nos deixando uma fortuna adesões a todas as solenída- to r ··d·d líb d d' poucos segundos, entram em cho- Este round é ainda favoravel a
estado . de cousas. ;. I' I d ..

.

.

I
.

desnroí t d
.

. pOS o em UVI a a I er a e que, tendo Sharkey aplicado um di- Sharkey.
:. As vacinas empregadas pe-

ca cu a a. em a gumas cente- es proje a a� .... de ação do Presidente da As- reíto cu�to, o qu� provocou o prí- Quinto e penultimo
·

.. 108 veterínaríos nenhum re- d�!l de milhares de contos de Comparecerão á alvorad�, socíação Comercial por ser melro clínehe, Primo Oarnera ataca assalto

sultado têm dad�' até o re-
reis.
..

no proprio local onde caril- m e m b r. o do direto- as �os�elas do �eu adversario com O campeão inicia combatendo pe-
sente momento·

pre. . Os seus herdeíros, em gran- ram os bravos de Oonacaba- rio do Partído Liberal omes
a direlt�. SharK�Y CO�dUZ d luta la direita Varloa golpes no esto-

Os vet e·· fl"nar·o·s que nos te
. 'de número, já se habilita- na, as guarnições desse For- mo ,. em� �árta que e�cre��ri pC�� ��pa� a:nq���'o a ;��oo 3��= maf5<? C��era recebe sem .alterar:I . m
raro 'para receber . t te e do de Vigia devidamen .. .

'

,a físíonomía sendo que varias vo-

vísítado. não conseguirem i- .

.

a par e ..' ; .

-

aquele [ornal, eomprometea. ner�, aplicando punch e mel� punho, zes teve neste round á íace atín-
de t'!'

"..... .·1 .' to.. A- .. q.u....
e

lhes. tocará. Outros con- te íucorporadas, bem como se a renun

..

ciar acuele canro I obriga Sharkey a recorrer a

guar-j gidan 1 rcar a mo es la. S opi- tl h' bílít 1'_ • b d d J' .ta b _.. 'i. b , da Junto ás cordas. Atacando, o· _

niões sâq todas divergentes.
inuam a. a 1 I ar se para o a� as e c arma e m o SI um só, �os assocíados d.e- campeão perde o equilíbrio do cor- O round d� v!to..�a d-? cam-

Ontf:m recebemos um pe- me�mo rIm.
. reB.;-

.

.

_ clarasse nao merecer maIS, po .. Sharkey i�ve?te novamente, peao Ita...an�íi '..

did
..

"A C'd d-'''l
Sao calculados em mJlha- Serao entoadasas Cançoes de a mesma confiança de- aplicandouma direita. a corpo. OI Nesta fase, o campeao deIxa

�
O para �lue I a e an; res os seus' .he�deiros, re si- do fort� e do.Set?f de Léste. po�itada por ocasião e� Que

restante do primeiro round passou transparecer o seu enfr-aquecimen-
ye um a� O ao govern? es dentes a matorla deles no Fat'-se�ao OUVIr dIversos ora- f l.t·

� em. troca de socos �om certa vul- to, pOlS, após 'g<?lpear o. �stomagotadoal &flm de conspgmf do R· 'G� d. d
. SI' '. _

rI •

I'· .

.

\1 L _ orB; e e: o. . gandade. p�ra termlll.ar por u?! pe- do CarnerR. aplica·lhe alUua um es-

mesmo uma. orovideneia. .10 tau e
.

o u e na Vi u?!es, .lU.C USIve um pc �
..

e Cldadao aCIma de qualquer rigoso dIreIto de PrImo aplIcado, querdo na lace, porém abre li guaI'
: Esteve em� nossa redação

zwha Republrca 'do Ur�guaí. glao Clvwa ? de_ Julho, �'ou- suspeita, a carta do Sr, Theo. justamente .na oc.asião em .qu� o da da esquerd�, o que lhe fazeair

U
.

,,- • d·
.

1· d
Em pequeno numero, eXIstem, tro pela Collgaçao polItiCa e doreto Avila causou otima gong anunCIa o fmal do prlmerro 8ob�e um dos .Joelhos. L!'vama·se

.'
ma c�mIssao e co onos, e tambem na Argentina e em Revolucionaria do Distrit.. l'ml'.. l'(:!ssa-o.

round. rapIdamente e mveste, poren�, pa-
Hamoma, que nos espôz o

.

,. '.. . .
. F I A

. '. .

'
.

1" rece ter a cabeça pesada. RegIstra-
seguinte: vapos E�tados brasIleIrDs, e�era.

'"

romarIa ;&0 ceml- Os associados, unicos jui- Inicia-sa o segt:.lndo round se uma ligeira troca de punclls, du-
N . 1. d· t it . ·ã lt alem do RlO Grande do Sul, terlO de Sê:l.O FranCISCO .Xa- zes no caso, dt:claram que rante os quais Shakey vai sendo

adque(;O .1S. I',: 0, J u. ra.pas alg.uns interessados naquela vier ta.mbcm está despertan- o S1". Treodoreto .,inda lhes
Jack Sharkey leva Primo Caruei- abatido lentamente a�é o momento

sa �?V �.numero de rezes grande herança. do inumeras manifestações
f.1 a.l ��t<�se�qO��:dO :gli���:!�hg� u::\�:= em que Carnera aplica-lhe o «up-

perdidas, e ISSO no curto es- A ·pr·OpOSl··tO· da vultu·osa "o de a·pol·o e sol'idar'ledade
merece a int�il'a confiança. pe� cut�. qu� o leva ao tablado.

Paço de 4 mezes. .

.' .... .

.

.

1 �- ,;-
.

..

.

•

.

çando-o pela esquerda, usando os
apos dOIS mmutos e 27. segundos.

A:mol�s!ias.e manUést9" pelo ��n�o��ê��l:��d!���o �����= l1F���:s, a:g6d(ct��se:\�in�: Ministerio do Tra- ����sf�:ed��i��ta,P;��ge �:��:��: �:��r���;sb��i�r:eJ:s ����:;arkevendureclmentodosmenbrosdalsentado, no Teatro 18 de Ju- e seis) delegações revolucio- :e�����ô��a����,I��� ���1�;:�� F�rmldavelS aclamayoes pe uma

f.ez e por uma forte gOIDJ. eon- lho -de M.ontev.· léo' ca ·.t I narias e de classes a oficia-I balho para Sharkev. asslsteneia. de ?O.OOO p�ssoas. CG-
tIda no estrume A rez uma '." ICl.' pI a

.

-. J roam o feliz mato do felto gLorIOSO
.

tp d
.

t·
' da vlzmha Republica,. uma lIdade de terra e mar e aI·.

'

. S e se te e- o nd de Primo Carnera que, entusiasmo,vez a <Lca a, eon mu�. no fln- comedia intitulada «La He- magnifica banda do l' regi- Pede-nos? AUX•.�lscal d& &ÇjIlJl - o rc li' rou
carrega nos hombros os seus «se-

tanto a eom�r perfe�tamente rarreia de Don Faustino», ori. mento de cavalaria. Uaarão! 11. I!lSpetorl� Regwual do Sharkey, nesta ·parte da luta é gund,?s». '.
mesmo depOIS

..
de del�.:::da. . {""inal do escritor Raul de da paluvra diversos orado-l Trabalho, Joao Chaves Netto, atingido por violentos punchs de �pos trocarem ('.umprtmento� os

Pelo exame feItQ, verm�ou�se ê res.
" I paI'a conhecimento dos inte- Carnera, que atua com mais vio- dou; .lutadores fora!ll carregados

Cllle a rez .m.ort.a pele mole'S'
astro.

- I .

d bl·
-

d
lenda. Varios golpes são trocados, em trlU.mo pela multIdão.

� .

.

.: .. .. ... _. '.

� SESSAO CIVICA ressa os, a pu lCaçaO o se-

�a'A fICa c?m o p�lmao como O «GlObo», publica o apa- guinte:
----

81 fora COZIdo e o fel tome pro- recimento ,de mais uma her� A sessão solene, no Tea.tro Estando em pleno Vigor os

J;lorções. assustadoras, pelo deira dos milhões deixados Munic�al, começará ás 16 decretos 21. 166, que rl!gula
tamanho. ·pelo comendador Faustino horas e para ela já é ínten" o horario do trabalhei do co.
Ate- hoje os veterinarios nada Correa. 80 o interesse do povo. Den- mercio, e 21.364, que dispõe

·tem conseguido. tro em breve será�pub1icado sobre o, borario do tr{!balho
Pede-nos a comissão que

Diz que além do atual o respetivo programa. na industria, aos s1's. comer.
nos, procurou que façamos presidente Terra do Urngaai, ORAÇÕES PELO RADIO ciantes e industriais é con- A proposito de uma noticia

.

1 IC I .0 sr. Flores da CUlJha, inter- 1·e� s�� nome, um ap.e o aOe e Os di ,'etores do Radio Club cedido o prazo de trinta dias transmittida de FlorianopoAls
Arlstillano Ramop, dIgno Inter- ventar no Rw Grande e ou-

do Brasil e da Radio -Socie- para satisfazerem as exigen- para a imprensa do Rio, em
ventor do Estado em quem,

tras famílias das margens do dade GUanabara colocaram, cias dos citados decretos. que se dava conta de esta·
sabem o seu apolo encontra· riu da Prata, apareceu Lau- . I

rpm sendo angariados dona-
.

'
:

.

. �. .

.,

reana Oliveira Pereira, que patrioticamente as 8U(1S pos

I'
.

C
. .

rá é�(J, POIS nmguem melhor
afirmou se-r herdeira. santes estações de 'radio á _,omerCIO tivos para a ereção, em !ta-

que �. Exa. c.on�1ese o esta.d(' disposição da Legião Giv_ica Decreto 21.186, de 22 de jai, da estatua de Lauro Mül-
a que podera fIcar red�zldo 5 de Julho para .que sejam I Marco,:je 1932 ler, o Oiario Carioca permi-
.0 reban.h·o dos.colonos, SI uma· dI·'. d . .

u.

tI·u-se dar povo catarl'nense o
·d ..

. � . "'A '
• '.

d.
1 No's adI·antamos que aqUI· ocupa �8 p.e o s. ora ores ArtIgo 12 - Os empregado-prOVI encm naQ tor toma 8, _ '. . revolUClOnarlOS :- b' d�. seguinte conselho, alegando

-afim de inpedir que' a ::_)éste em Blumenau, eXistem tam·
. , res sao o rIga O::>.. que nos paizes da Europa não

o elimine por completo.
.

bem, pessõas consideradas .

a) - a.�anter afixa?�, em
está mais em moda a ereção

Adiantou-nos a 'CoIÍllssão, que heHrd�iras do cor�endadorp. A. lancha subiu na ��I�:I!l�lS��I�"i�n:�J�r�� h�o de estatuas a vultos notaveis:
o sr Prefeito Municipal tem a pouco seguro para oro

d
.

.

,"" ,- «Arrecadem o cobre, vE'iam Apareceu. no RI"O, ma·l·sli"' ... '.. . t Al
...

t . pe· ra ras de descanço e o dIa de .

.J

LeIto. o que está no seu alca-
.

o
_ egre, um negoclan e, re-

. ..
. ... 1

.

&1 o governo entra com algun um diario, :sob a direção do
nse para auxilia los. '. �idente ne�ta cidade, que Ioi

Domingo', pelas··20. hora
..
s, reb)�sOt���?-��' de e

.

t e façam edificar uma esplen conbecido jornalista André
,

Confiamos, :!;wrtanto nas aqueh capItal estudar o ca- .

·f·
l:I. v ld 1

8 . r gIsdro, I dida escola moderna f'm cuja Carrazoni. O novo diario in.
·d

. ... '. d t subia o rio Itajaí à lanchh con orme mo e os aprova os . ...'

prOVI enCl�8 q�e estaI?o.s.cer- 170 e per o. «Eta» 'da Companhia Paul, pelo ;Ministerio do Trabalho !acheda flgl!re ° nom.e do titula-se «A Hora» e tem ti-
tOS, tomara. oveI. ArlstIllano quando, logo após a volt� do Industria e Comercio, nos llus�re estadIsta répubhcan? rado diariamente duas edi-

::mo�l dIgno. Interventor Mater dolorosa porto, pouco anteS da varan- quais serão anotadoiol, acerca E fiquem ceT"�?s, de .q,!-e,. VJ- ções..
der .

da do Bôa, . Vista, partI·u-se· o de ..cada. empregado, as inter- vo'. �auro _ Mulle� f�mssImo
t h t a entre A Palonia bateu no mes-

macaco do qu.adrál do leme rupções do trabalho e respe- espIrl o, nao eSI ar!
. 0'

S bli f· d lh o boneco e a es"'ola mo dia. 3 r<JHrds de avmçao:
.

u
.

me 19ura ..e mu· er e a erribarcação subiu na «pe- tiva causa, ó numero de ho- ".)'

vôo em linha réta em aviãoe a que Wynn.... Glbson de- dra da volta}). ras .perdidas e turJas aIS ·pro-
-,,"�,�,�--------

T d I sem motor, o de altura e du�
sentIa �II? {( � o eúntra e. a)" O nosso representante es- �oga?ões concedidas, na con- I Fernando Caldeira in- ração de VÔD sem aterrar.
o magnIfICO film 9ue o Cllle� teve a bordo da erubarcação Iormldade deste decretD, com
:UH; Busch nos vaI apre�ent�r e colheu do seu, p&trão. as II �mporta�cia das remune- gressou no profishOJe. Por uma <;ruel lr?ma informações que darp.os aci- raçoes deVIdas.
aa sorte, a Justiça -_- aIuda ma, ju�tamente no momento

•

I.·smodesta vez céga - a�ra�ca� em que principiavam as pro- . Industria S10na

lhe. dos ,braços l:ma filhmba videllcias para o seu safa- Arf.,igo 10 _ Os empregado, S. Paulo, 3 - No J'ogo !.!a-------------- que era toda, a sua adora- lliento
'

-

-

S· d td' res farão afixar, em lugar vi- vido ontem nesta capital en�
çao.

. egrega-a o res o o A ·lancha que ficou eom a sivel, o hurario do trabalho tre o Palestra (:: Bomsuceso: do
; �und? Fal-a sOIl'er anos a prôa completamente,em cÍlna e terão, devidamente rubri-I Rio, estreou na meia direita,

1 dI fio, VlVendo apenas pela es- da pedra no' e.ntanto alemVim passar, a o cor, \ p d·
.. ,

. , cados, .livros para matricula o sportam catarinense Fer-
rente ti séu: 1··0· ·am··verSilrÍO i' t erdança.

e t8e.. ·drelUtrmrd lllEaIS do enc{tlhe .nada sofreu. d 'd
.

t· d d C ld
.

1. •. •.•.....

bli
'ar e ao.. en e '1 o a a o. s- O seu safamento só f.oi cou-

o emprega os e regIs 1'0 e nan o a eIra, que fAve OU-

0,<0 pt.iba) que se pu. ca em sa esperança dissipa-se por ás 16 horas do di� seguinte. hoEras extraordinbari,as. se um jogador de qualidade.
01'1 1 a.

. _.... ...•.. .. I um decreto desatinado da Lei ' para que c egue ao 00- Fernando é considerado a-

;E.m. edrçaP.. ·. ,€..•..
8

...
p

.......• ".""...
c

....

raI,

CO.fi I' que perciste na. su.a. ..·
..
cegu.eira.. I Ilhe.Cimento de. tod�g faz-se qui o pano de amostra dos

.otima e artlstica. capa] sau- Urna vez mais, são vedada'! á Aça-O C t' I· I a presente pubhcaçao. catarinenses, e já se estão Sob o titulo acima, pubIi-
dou o p.ovo do Parana com infeliz as alegrias a que. a.

.

a o lCa I voltando as vistas dos cario- cou a nossa confreíra «Re-

aS,segmntes p.a1ll.v!"as em ne-\maternidade .lhe dá direito. I' cas e paulistas para a terra publica»:
grIto, n� capa.

. '. E alucinfida, a desgraçada re- Dia � de
�
Julho, co�emo- "Moulin Rouge" barriga-verde, que ainda ha «Nas vesperas da eleição

«(O pIa», �o completar? isolve fazer justiça por suas rando:... a boa soluça0 da poucos dias, tambem no 'i'e- de 3 de maio, um dos parti-
1�.. amver�arlO de s.l.1�:publl, I

mãos. ,9,uest�o romana, hayerá,. no Recebemos o n. 1 do ele- mo, mostrou que possue es- dos politicos deste Estado
Cidade, sanda ,? pOV-Q Pftra-! . , v.oleglO �anto Antomo, nesta i gante e moderno semanario, portistas completos. publicou que o general Góes
n��n?e e reafIrma o�< �eus!. «Tudo. contra ela» e o ara- c��ade, as 5 horas, uma re�-I que em JoinvHle

.

se publica Monteiro era o seu delegadü
oUJetIvos pela exalt:;tça?; pe- ma pungente de uma.mulher nm,) .dos membros da a�'ao 1 sob a direção competente de D C ded R ··ljunto á União Civica. '.

.

progresso_e pela cIViliSi:tç�ol qu,�. teve a c�r�g3m de sa- catolIca, cujo�assuntos s�rão i Pel'cy Luis Wandler. r. ao I o amos· Chegando-lhe ao conheci-

d� Pa�ana) dentro. d� !?:rrtll-! <,:l'lIlCar á fellC1��de de s;-ua trat�dos em lingua �lem� I GI'atos pela visita que nos I mento essa notícia: aquele
la. «Nao temas a InJusulça:. oiJ11I:a. o seu amOI de ma�. A �_8 horas l'epetIr�Be.a a fez, almejamos-lhe uma dura- Florianopolts, 3 -. Seguio general, segundo telegrama

.

(

..

1.c
..
stCl'ro.,

..

a

TI.
1

..

orte; tem, Sl�

..

l

..

,

..

: l _

..

pa

.. i.Plta
no e.n

..t.r_:_echo
a maIS I'eu.ma�

..

8 os_mesm

..

os assur!.�

I
d
..ou.r.a.

e proi'icua exi.stencía. hoje para a Capital Federa! dirigido Pé}!' um amigo áo Rio
medo ao medo).

.

! torte das emoçoes humanas tos serao, entao, tratados em .'
o dr. Candido de Oliveira �o dr. Nereu �amQS, desm�n-

«A Cidade;) felicita o bri�i!.:.,c.o amor dematerno.--E' um lingua portugueza.� •
. tm «ter recebido ou aceIto

lbante confrade, almej?-udo-!�ilm rico de ;::enti��.ento,. e ri- Espera-se o com�lrecimen- t Para anunclos pro- Ram.os,. �eputad� eleIto pelo. delegação de qualquer par-
l1).e uma prolongada eXIsten- t co �.� ....

uma magmfIca mter- to �e tod?s. os meri}bros da I
.

.•.

"A' C.d d. ,.
Partufo LIberal a Assemblea i tido que não apuie o Inter·

ela.
.

pretação. Açao CatolIca. l l cure I a e Constituiu"e. ! ventor».

I

Dllla estatu� � Laura Múller Noticias Diversas
e D Dfano Carioca

Telegramas dos E. E. U. U.
nos con.tam do falecimento em.

Nova York, vitima de um a

taque cardíaco, do conhecido
ator e!nematografico Roscoo
Arbuckle, o popularissímo
«C!lico Boia»:

Consta que o governo uru

glJaio assinará mui br�ve
mente um decreto conceden
do anistia ampla a todos os

preso� políticos e desterra
dos.

DIA,.)

o novo Procurador da

Republica no Paraná
TUo, 2 - Foi nomead� inte

rinamente para o cargo de
Procurador 'da Republica, no

Paraná, o dr. Benjamin: Lins.

Reuniu se ontem, pela pri
meira vez, o grande Conse
lho Fascista.
E8tão marcapas tainda mais

duas reimiõs desse üonsMho.
uma para amanhã e �utra
para o dia 12.' 'i:

o general -Góes Mon.
teiro e politica Ca

tarinense

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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��. Dr. rnd. Francisco Kuebel �� �� Dr. Edgar Barreto �
H

MEDI.CO
00 HOSPiTAL MUNICIPAL,

:i �: A o V o G A....O.:0.. ·.=I···�: OELEGADO DE HY01EN'S: :: • • :

�E - CLINIGA GERAL - L � RUAl15 DE NOVEMBRÓ. 37 r
f: Consultas, no Hospital Mu- :I �!

.' ;"

t: nicípal nos dias uteís das9-12:;
.

2. ANDAR �{
,: .' horas da manhã, nos domino:: . .�
�L,.g.os ,das 9 .. tühoras

..

·

..é.- '�na:'$ 'ou- :l' :�,:;;'!.
••••

*......
'

.. :;.••..:.:.•• :.:..�....�.:!�!! ••�
�: .

tras horas na sua re,sidencia:' ,. .
.

>: em Itoupava-Secf:)a. Pode ser: ��
': chamado a qualquer hora 'do :� .: ;�.

ki.:..�._�.��:.::.� ....: ....:;x:; ..::j ��. T. B R A G A �!
í: A O V O G A O O

:ji��D��x�.....·A
..

�.·B·:
..

-:-.·E
..

·��T:·� f�.: RLlA 15 DE NOVEMBRO -.�
tE H. • H.

:5 t; 8 L U M E NAU :
':

M E O I C O H ,: :
}- Doenças Internas, molestias :) I��!!:;:;.:;.:;��
'; de creanças, molestías ve- .)

% . P neraes, e da }.IeIe. :i
�

'" f: CONSULTORIO: :� ����.�

>
.J II ua Bom Retiro no. 8; das 9 �l!i DR. mo REBELLO IItampadas.PHILIPS protegem: s.eus olhos; e sua bolsa! .L ........��.�.�..�.���.�..��.�.........L i�

.

ADVOGADO �
.

'.
. ----------��: : Rua 15 de Novembro :-;.-;------- ........

-----_.".-----�-_.-:---.--.
....

.

.

;

"';

...•...
' �":':':':.__x:��..":. ••�::� : (Alto da Pharmaoía «Gloría») :}r.rPh�;•.�·•.

·

.•D��ÂN,··jC·O��"t: II Dr. �:��: !;.I�ape !l! L ....

�
.... :::.����..:�:.::: .....""l

�: :"�. o �� E�pecialista para mol.es- ! '·f;;-:;;x';·..�'..�'C�::· ..=s

: PD"OP� G- EUinog&w a r

"'SU'I'
:

..DO S' .RAS I L � ,}� tlaSodu�l�daorBgaentoal'hnOasrl�. � tE. Mario Tavares da Cunha·!
: Rua 15 de Novembro. 44 Telephone 2 í

D
.

f � III II :

; a LU M E NAU _. ..

'.'
�'" .•.. .

..

'

.

.

� t" f� Blumenau - Rua Piauhy �� f� me O •

:
--�, .. �. o

C�PITAL: 4.ooc:boo$ooo o ����

I:
Tabelião do 2. Oflclo

; Recei�S ����;:::��i:��E��� 1:11 tO Succursal e:é;�b����J�E���a PosMN.·5 f r=i"'�11 s:::��na :
. . reza. l', Paga juros, em conta-'. o.rrel1te� até 7 0/0 .0. ir; Situado no 'melhor �lj ����:;'�.""':�
I: .;::}'

. . ao anno o : : ,

. ::�.'.� Medicamentos Allophatícos �. • '.
_ 'i .: ponto da cidade : ���.�� �

.' ., :;::��::cos ii I :;;��: �:;' 2o��g8S;\�. ;��to�:�:;'; :ae::d� t.?· '�f! Qua:�ss.·.. c.l:n�::':i�:a:OSi� Iii· !I Dr. Max Amaral ····l!fi:::::=
.. '.

:� juros de'
. .

o: nha de 1. ordem. !�:' ó

Orande'SórWnento de' artela�tos de. borra- ,

. Ê Absoluta .moralíd8;de e ma- 1 �� ADVOGADO :
'; ..

'

'

......•..........•...... ��;ê;r��f.í�� de hygíene 6 %

t lL�����_�E�"���:=���:J L =.::.'.��::�., '"..J.,
f.�.:: ..;'.

'

Exa.m.e'.;' d;.e. Ur
.. i.n.a fyO�.. o. relato.riO.

da ana: . :�::�!}.. :,.,. capita.IizidOs semestralmente ---��-�:"�.�------ -- -- ,- " '"��,

� } F'a,s todas operações Bancarias
,

�=��.';=�.���;" "'�""'--:--'o---�"O ".,�
.. --�-�{\ . ,'., o o.:. o o... o () o. . o

.1t!! "'I:<
..

:ia '"' -"'.. 'li
�

j

________� �.___�_�__� '�_'--_I
..

I
,

.
. .

;Desç�E.fiai re.:j:(eçusai,as tampadas "baràtas"

Desvantagem das

tampadas "baratas"

. �; Devoradcra de Corrente
.:: Lnz Ruim,

Vida Curta
'Recla��çÕes Constantes.

lJantagens' das

1000/0 luz

Vida, media de 1000 horas

'oa-
Propr.:,\VALTER SEIFERT -Rua 15 i;;.,3R�42

E" () melhor Hotel e com usnlelhores acommo

dações! Os srs. viajantes encontrarão
o maior asseio e a maior

.

Moralitlade e Presteza
.

quentes e frios..
.

.

"

.....
.' . Quartos de 1. Ordem.'

ARMAZEM DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se
tnansportes de cargas para todos

, os pontos do Município.

AGENTE' DA COMP. AEREO SIND� CONDOR
Presta informações sobre. a vinda e ida dos ca

minhões para qualquer parte do. Estado

eharmacia Central
NÃo sómente contra as enxaquecas,
como contra,' as dôres de dentes e ouvido,'
dôres rheumaticas, etc., não ha"nada que '

:.:.
se comp:ll'e a

A Pharma�ill.· OENTRAL que tem seguido de. pertb os

progressQs:: ip.p�ssantes do chiruica pharmaeeutica,'
possuind{},. pe.rlIlanente «st�)cb da que ha dra mais
moderno em medicina, sempre' teve poi'. lemmll. a

maior hOlle�tiQâde e probidade profissjonal na mani·
,

Dulação. dos .1llê.d�camentos... '

. .' .'.

No receituari(('st1ó,· empregadas .as substanúias.Jle. ab
soluta pureza.'A Pha!'. Central não sllbstitue medica-

.

mentos, e, tem cOl:Q.O .. 3;uxiliares profissionaes' c�mpe
tentes e ídoneus, lIlJ.mten(Ío assim intacta a re:puta
ção adquirida:no. ,coll.e-eitodo. publico. em geral, pela
pratica de mais de quarenta annos de seu prop�ieta
rio, justificando se. por,Js�o. a .

prefer�ncia. e co.nfian-
ça com que te� Sl�O distl11gpida pelo p�vo: '

Applicam-se Í'DJecçoes hypode.rmicas e mtraJnu$CU-
lares, gratuit�ment�, em domiciP-?s. .

•
."

.' Examede urllla. cum o relatortp ,.da nnalyse.
. .'

Considerando. ..se . que a arte<Ph�'i$la'Ceutica d�ve es

.lar acimá. do mercantilismo, o.sP.l'�ç,os da PHARMA-.
elA CENTRAL·são razoaveis e:. ·�S:tão.. de accordo
com ajlllr:eia e legitimidade dos".'.'.'li�oductos chiwi-
cos e especialidades;; .'.

>' :;<. '

..

. Tral�do�se de saude, muitas 'Vez��ra economia
é pr�jUdicial;. e o barato. sempre sae

Ci\ F'IA.SPIRINA
O· re1ne,li�·;· de Confiança

-: :,.�,���':.:<';:.\'.. �

Para" annU'lJCIOS profure a

"A �GlDADE,4

Pequenos�nl1uncios
Annuncios nesta secção: 4 publicações, aos aabbados, at� �.

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

.

Malburg & Cia.
ITAJARY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportcôoree ôe maoeiros
e Cereoes

Secçãa fluvial

I' R"presentontes ao momHO IH6LEZ

f;:!"c';',"�'&N;rt;;lfi Rua quinze, 28 Phone 28
.

{�
��
f�
��'

'.

f�
·lE Agentes Geraes da: iif. Sul America Terr. Marit. e AcciJ.

f� Sul AmeriCa VIda n
fi '

..

" ....
Comp:mhia Nacionai de: Seguros n

�:':V··':;'�;":"··'::=:':'·�:;"·""::��

fabrica' de Gelo

i
...
l.
...

·' ....
..
-,t

Sul Amarica ·Terrestres,
.. . .

Mariiimos e AC:4:ldenles
trabalha em seguros de:

Fogo, Mal"itimo. e .A<=�identes
. ! ':'.•

Receita Geral tio armo de 1932

Rs.: 15.002;541$430
AgentciJ geral em. Blumenau

COLIN &. NEITZEL
Rua quinze no. 28

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

Onde está a felicidade
das senhoras A grandeza da nossa Patrí«

. . I crepende da cultura moral ln-:
......�-"'"""'�""""'�-="�=--""""'......_-'.. ..�

.

'.
.

, '.. '. ',teletual de seus filhos, A g'l'an

..'.p.... O.'m'.·a:..

.'

··d.
"a M

.. '. 1-"nanc.. o
.

ra'
.

I'
Em pO�S'Ulren!. dO�8 '.

[ardíns deza e felici?a Ie ;de� cada nu;dgados entre SI, o uO Amor I deles depende da. boa ou ma
dentr� d.e c.asa;:o �a8 F.loreSj' eSCOla.' patel'ilâqÜc.

'viram com I. no .qumt.al. � _prImeIrO' sym- O!'l olhos e beberam com li in.
.

.

(.Nome e marca Registi�ada) bolísa a Felícídade; o segun- telígencía. A boa escola é: mo
, -.

Do pharmaeeutieo E. A. Gonçalves Joinville - S, Càtha,' docomnl ta de t d
diUi. Diplomado pela Faculdade de Medícma do. Rio de "o. omp e, -a en �o o c.0n- ralidade, instrução, justiça.

J lort? materlal.1,ll0rahdade, Ido- hygíene e economia, Seja e-
.

aneíro e Uníversídade de Coimbra Iatrla pelos filhos, esposo e conomíco compre só o índis'

"', O ideal
é

o grandioso pa- a sande. pensavel na vida, mas artif.!{Y,trímonío legado a tnerapeutí- " 1 I P ís b
"

Iea dermatologica apõs a- ' Faltando esta, tudo se trans. ��. va af, l'e� .• �IS em; as-

nos de acueados estudos. Cu- imma em sonho e martyl"lo 181m. os <1en.8S e o cor-'I
.

.. - '.

po, a cabeça e cabelo tam-]ra toda a qualidade de ferÍ- Como pois, garantir a POB- bem precísam hygíene e M-das novas e veUuts, tanto hn- se de tão precioso LUMEM. seio constante.
manas COIDG de anímaes e de-tão gr.tlP.de BEM? indo di-
muitas doenças da pele e da reíto em busca de ,,:rvllilorvi� Para isso use a «Petrolina
cabeça: Ulceras, Queimadu'_ na» que é um precioso espe- \1inancoral>, que é um teníoo
I'IllS, Inleçõe:s. Empigens, Sar- cinco feito pelo autor da ara- capilar; ideal microbicida, es I

,

nas; Tinha., Avol' e.Tonsuran- mada Mlnan00ra que durante tel:Hizante d? COtU'O cabelUdolté 'r Ulceras g.yphiliücas.e al- .dez annos tern-eurado. ínnu- eV1La. a querm dOF- cabelos;
�um.a.s canC�rOB1l.s. f,r\êras, mcrassenhcras evitando (as destroe comPleta.mente a cas"1S,uor_es d(}s.l?,es,Sa�li,,:P.�nos vezesjoperações e sOfi'rlIDttD pa::gordura e comíchão do po
do rosto ,e�e> lnd��,Pe.n'Save] tos velhos do utero e óvárío, rtcraneo.Algúmas semanas de I

, ..

'
.•.•.

aoo _f'�tebolistas, e as damas possuíndo attestados, magnlfí- uso tornam ü cabelo forte, on-
R�!:'a: 2,db.el'I.f o Pó de arroz, esterüísar a p.�le. A pharm, coso Um negociante do alto deado.vígoroso brilhante e pre
�rtiz, Avare.. Bstad� de S. P. curou uma ferida ulcera que commeroío de JÓinvil1e. es- toevitando as caspas e o em

uem e 914 co�ç:mu curar.
.... .

. gotando .quasi a' pàcie�cia e bl1.t!lquecimento »rematnro,
CUl"Ü marevflhosas pOE toda a parte: Aonde a «Minan esperançá, curou-se de hemor sêm. tintura. Cada rraaco tem

'3!.)J,"a,» V116 chegando, todas 3S pomadas vão desaparec{'\n�o rhoídas" com 6 frascos! Todos todas as instruções' para fazer
dp merc8.�o, as cuyas,. a reputação c a sua procura VU? .05 íncommodos' causados de o cabelo lustroso �f\CCO ou hu

aJIgTIlent�nao, dia, a d1:=t. Quando todos a cün�ecerem� fl�ru .eregras» irregulares, hemor- mído. Vende-se Da Phar. Mi-

� remetllO. de."�al(�r;.trlUmpho em todo o BrasIl; �. Carolína rhagiás,. ouram-se: sé são cu. naneora Joinvile: em todas
I. alhares de JOlUnlle; curou com uma «só caíxíaha» uma t'RVAisi lt0m R. Mtnervina. pharm., i.rogarias perfuma
renda de 9 anos. 'rias dest t cidade.

.

Temos «centenas» de curas semelhantes!
.'

Ad.otada já em muitas casas de sáude e gra.nde cU
nlc-I! medica.. Licenciada em 31-5-915. sob nr. 97

. '. -' - .

-. ;" . ,� "

�V:tSO

Preços ba.ratissimos EID Familia

CAFE' COR

RI O MAIS SABOROSO, DE
UIA DELICIA INSUPERAVELJ

Montem, HOje e Sempre

RAD!O "AGO"

I : Aos' 1008 paes

communtca aos seus Ireguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada a primeira seríe do SUPER"OUPLO
cujo formid2.vel· colossal succeESO, já está no domínio pu
blico apresentará, em breve. aos iniel'essados a segunda
serie da qual, ainda lestam, avulsos, alguns apparelbos_

: LEITURAS PARA A MOCIDADE
Outrosim, communica igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao

alcance de todos, o Rvdio AGO resolveu lançar 'no mer

cado. antes da serie acima, a primeira serie do novo e ma.,.
ravilho80 typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da
serie dourada e de construcção semelhante ao inegualavel
SUPER DUPLO, de preç< muitu razo8vel, proporcionando uIn
rendiIJJento extraordiwuio f' prompto para competir e su

perar outros apparelhos de ql...Ialquer marca, sendo algumas
de suas principaes características:

lia quem diga mal de um remedio de fama universal, E' �atur�I., que a vossa f_eHci- Des,1e i:odo!> os tempos, todos
(ás veZ�8 tão habilmente que o fregllez nem' percebe) só dada depenou oe VOSSOS f1lh(!)s 08 grandes flagelios que muito

:ã.:;.àra vender outro sem valor cientUicG, mas que lhe dá e dtlc? deren,de quas! da. Sau- contribue para.) �nfraq uecimen
maior lucro. E' uma arté de lha caç&.r o seu dinheiro, pre�- 'ie; eesta depende, qm.l.sl ex� todas raças hUf11'was, é a .dl3ca

'1'Úl!l-se COn1.ra ela. cIasivàmente ue lhe dardes de dencia da força vital, precisa
.

A Pomada Mina.llcora não tem igual no mundo. QUã..U'. 3 em 3meze�, mn frasco da. ment� qusndo mais falta faz

co 8, des0jar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o afamada:. .

.

t 1l0hOmctll ?,..1 n [ll·:! r, como

'ilie é bom é invejado e guerreado_ Vende:'se em toda pa.rte •
comperrs:v;aocla �aturl:za,p�rll

fi1' .

d b I
.

_

com um &0 vidro 10 !lemerlio rvn- LOMBRrGUEI�r. MINA�CORA �ür:s a�arg�set:lst.esas daVIda

QUra va em flaguBz nancora contra embriaguez. N' h
.

.

I ·U.
. '.

n"

1_ .ont� pOIs,d este flD:gello
.

'. o· •• . , • .

• •
o a egua ..

' ma . cre..,.n",a! C9iUE'ça pela da IDOCJelaC'trem dado alegna e· l.ehCldade a mllhares df' !amilias de. 11 meze.s �\tac:acm de d.esin- á �
. , '. t'. '-' -

d 1 t " t·
'. .' -' S qUaes na prlmelravez em

1ue vlvdem eUla fiDaNlOfdemSlSedfelaSCP&aUnIsa. a ])3eOo 5' n9s1'�' VblC10'8�': reila perdeu 543 verme� 'de 3 assim importanciti qW'lndoalias
n.p:rov� o p a .". , ..•. .

o em - - D,80, n. 'qualidades testemunhado por ......., . "-' d
'.' 'Dao-se 2.000$000 a quem com 'provas denuncmr os '. '.� �.- "d"

.

'.

I • _ m!llt.tSSlma, po� que !'Iau
.

t

".; '.'
. .

.

.' ...." .... . seIs p�s_oa!'!l I oaeas f;lrn f'lpe orlaem de lllUltas desgraçasiaLsificadores ou cOIj.traventores, a E. A. Gonçalves. em Jo:- riú Mbniclpio d, f� S. franciseo ,b d' d 'd
.

-

vill (S t C t
.

a) Ph
.

li fi h'
"

.'
'. quer no eCUrso a VI a quer

���.� ed. &0 a aaaqfullle'm" aSRdrem9aCjld
. I J.lancora. invlrun�s(". do Sql filha doSr: Carios· .1. sobre tudo na velhice. As

�U;·!.i:!.S e preços . e ar.
. Neuremberg. professor. Cada .

ti
.

'.', t
. ,

Venda em todas &.8 drogarias e Pha.rmacias fr·
..

:..t' :'. d" T' .... _. d
VIC mas, geraLme.i e llleXperl-

.

.

.' .' . ascO' o uma "se. om", se e entes fazem uso de cOIsas de
.---......----- ---__�------......----.! uma .yez em·, (_!af-é t,

COai le�te. P<?UC� ou nenhum valor ex· tu.�o montado em.moveI de luxe e de custtll total inferior D-

I
Depo$ d.,o efeIto não preClsa, plle�das por quem na "erdade U01S contos de reIS.
dieÜl pem purgante... j !lada sabe de fundo sdentHko.

lVe:tde.·s� .) 4 nUIDi:rOS (I, 2 Vulgarmente chamam-se: I Queiram VV. SS. prevenir�se encommenda.ndo, !tnt;�i-
13 e 4)·· confo!!"me a edaáe em

.' ". '.

I
padfullllnte, nm SUP�R-DUPLO ou um S.U�ER-DUP�O".l'<'-

l.f
d

.

'.'
.

'. .

..•....

'

'. ..'
•

..

1 eO.NORRHEAS BLENORRHA- NIDR antes que estejam eSGotadas as referIdas 8e1'1"S em° OS .�s nt'!g�clos nas larm?;- elAS, CORRIMENTOS! etc. Si: cQnstrucção�
b

.
.

'.L>

das.
.

Qesta Cld.ade. e droga!!- o leitor fôr uma das victimas. .

as e na ParmaClat Mm:meora. não ande por caminhos tôrtos _

.

• .... qUê lhe mnbttm o dinheiro a Procure referpnclas de adaptadores p.ara ondas curtas.
NOTA: Se qUlze� PO�Par voS� ,alegriA da v-ida e a. sande sex�al construcções e concertos de spparelhos e material, yahu-

I �a saude e vos�.> �nhelro con:�,' que é ainda um grande bem las e peças para Radio na Casa
aoença deSçOnlleC!da o remedlO.· .'

.'
.

- •

I.ê,habitu.1!I.i-.VOSt1.ocor..teco de...quat-. ,'lr:.cont-est.aveimente. u� dOS. ml�

quer cloeuÇ1'J ao deitaT. >

dar um
dlca.mentos que podeIS usar; t

,bom suador e de ma.nhã' eeoo! I;l. INjECÇAO «IDEAL" HMI_

u� purgante de (ombrigueinlj NANCORA".
MmlailCóra.. f () fMlhor de aJ'!
., . .

I
dos qua,ntos existem. -e. de efei- , -.-......_--.- .......----

.to ra j�df) ,e suave. I ..r.:"""''''''''''''-''''''��=O='''''''''' " �'"
, I �·7�'(V'i�'[Iv1,:r��"'1\ .

.

�

.Muit2S diarheas inf&n.tis são li As TO$ses,. ,gr�nchi- I

C lusa·í as Só pdos verme.s e den� I �t':
. tes, cons

.. tlPaç.oas e
..
,

D
'. •. . ....

'

.... 'tl; CatarrOtlls pulmonares �
1tesd·. epOts procuraI' Q vosso I & desapparl;c.em com

0l�
BlUMENAUme 100. i jf: VtlilHO ü,REOSDTAOO ._..-_"" ...._�-=-_,.,....,--=""'-'

Vende·se > na
.

fanllacia Mi-! 1 J :t' f'húm. Ch!�l.. P
..

nancora. em JúJnvi.Ue e em I ''''.:
\.. JlJhO DA S!LVA. SI!:n.iRA

. ara anrUU1CHOS procure· a
• 'b'

.

,
.' I ,,,; ,I

. VE.i'lOAOEIRO TON1CO -
.

���.�'�(�e�S (Ias farm!.efas clt'5h, �"� ,.,.::";:*,"�;.-"'3i;�..,����;S�'K:� I 6'A CIADE·�

8 Super·\ralvulu:"
Tonalidade pprfeita garantida por Z

2 alto fallantes dynamicos
.

4 faixas de ondas controladas por chaves
e illuminação a dmerE'ntes cores; .

Controles de Fading automatico
Relais reductivo estatica

RA D 10
1. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Cathurirw

de Alfredo GossweHer
,

Rua 15 de Novembro N. 74

������

\

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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, Berlim, 4 - Von Papen foí
hoje ,muito cumprimentado
pelo bom termo que deu ao

tfata,do de qu�Jôta encarre

gado. por parte da Alemâ·
nha;' de concluir com a San-
ta �é.

. .

o .,' diploma do Cel� [' A Pedido As azas Italianas Mais uma no Perú EXPEDIENTE DA PRE� f

..•�:�!�U�� !��?::�, SCHLAGETER Pros.egue com brilhantismo o ReQ!;�:s�"m:' !'�!�!�: de fEITURA .MUNICIPAL
.

,i,-der;> recorrido para o Supe- avanço d"l esquaddlha de dcminon O rnovim to
' Enorme foi a aíluencía do

i'ior Tribunal de Ju.stiça Eléi- Os Irancêses têm .muítoln- Balbo Requerimentos des .. I povo ás anunciadas regatas
toral, da decisão do Tri]:)unal tecesse em disfarçar o que ha '

- ...'. Lima, 3 - O governo co- pachados f de domingo passado.
Regional, deste Estado; que de verdade em redor de Seh- Londonderry, 3 -'- HOJe ao munícou oficialmente qu.e a- i A 's 15 horas em ponto, roi
diplomou, ' em guarta e .ultl- lageter, cuja execução foi meio dia chegou a esquadrt- motinou-se a guarnição de N. 55 _ Sociedaâe D.rama- i CcOenITdiodO.o pur!maei�o p81:eo. ven�.
mo lugar, o CeI.. Fontoura comemorada ultimamente na' lha comandada por Balbo. Quitos. chefiada .pelo tenen- I a g ap rapasiada do

,

1 d P tl O
.

d f tice MUEicdl «(F1'o!lsinn)) - .

L >J

BOr'g�s .do AIIl�r�.
. o ar 1- Alemanha por toda a popula- s. arroja os ases D}'3ID en- te 'I'ojeda, O movimento foi D' t d

.

f-I I Ameríca. .

do Liberal. Catarmense, o dr. ção, ,tuslasÍlcamente re�e:'11dos pe- imediatamente sufocado e pre-
ian e as m ormaeoes, an- i Np 20. pareo, coube a vi

Nereq Ramos, procuradot des-
. Propositalmente, as agên- .Ia numerosa nmlt�dao q.ue os sos 08 seus Inieíadnras. R _ ce-soe '? teatro por 17?$ouo e 1 teria ao Cachoeira. O 3('., pa

se candidato defendeu o seu cías telegráficas francesas aguardava. Apar!lda fOI mar- na em todo o paíz completa
o PIedío da rua QUInze de.I reo de honra foi' Ievanu d .

diploma' deste.. perante aque propagaram noticias as mais cada para amanha �s 6 horas, calma. NO�'e�b:o .p.0� 180$000._ I pelo' Amarica'e no 40., bU�'D�
te TribilllaL ,falsas. quando a esquadrílha ruma.

(

No _7
.

J 'luva 4n.ton �o I a dois, coube o primeiro lu-

;; «:ltepública». publica, _na Nós abaixo assinados que, rã para ",
a Islandía, or;trle se

p
, Bngenheíro MUDIClpal para gar ao Ipíranga

tntegra, .

as brilhantes razoes como Se hlageter tambêm, to- �prestara para amam .arro-, ro creanças pob�es aprovaçao da planta a de- b •

apresentadas pelo Dr. NeI'ell mámos parte na. Grande Guer- [ada �tapa,� a traves�ur do maNr.c5a8ç�OcdaOrloalsinshcahmroeendte�:_
Ramos;

,

ra' vemos na descrição que Atlantíco - rumo a Chícag«. Domingo - 23 de Julho I

.

f ê f
'

na Séde' do C'· N � . Ao Engenlielrc Municipal pa-
OS ranç ses azeUl do suce- '" . �., .. � . ..ó.merlC8.

dido, Injuriosa para 0··
..8.oldado

ra provícíar a respeito.
O ORAf ZEPELLlN EM Barraquinhas de café, doces, bebi- x, 59 - Alcides Garcia -

Ed· Ialemão, uma difamação e avíl- .

; '. , das, roda da íórtuna Diante dos documentos apre.

.

lia
tacão :la virtude milítar e RECifE' Assístencía do Jazz Ahi... Hein? sentados > Como requer. I) ._

napclon. .

declaramosxn
..

RecI'''e,4 _ Chegou hoje o 'Domin�"e.ira N. 60 - Walter Dorner - I elo pre8e�te edital, convi.
or ISSO ec aramos que, 1 v v Ao Fiscal Lançador para que d� aos abaixo nomeados, a

Sehlageter foi um dos maiores Graí Zêpellín. trazendo 14 O publico em geral fica convidado. dê as necessarías providen- virem DO praso de 60 dlas,
herois germãnícos da atualí passageiros, cuja VIagem atê para!auxiilar os pobres de Blumenau, cías, pagar, os impostos devidos a
dade. Durante (I tempo da ocu- aqui correu maravílhosamen- �esteios promovidos pela N. 61 _ lrfax Hufsehmiti ;_ Fazenda Munícipal, sob pena
pação ilegal depois da guerra, te bem. .

. ,.,
.

Pia, União das Pílhaa de Maria Diante da informação _ Dele- �e . �e proceder a cobrança
do terrítorio do Ruhr, foi ele rido. JudICIaL
quem auxiliou a organlsar a �WIJ!m.W

N. 62 _ Sociedade das Se- Guilherme Feilaeher, Ricar�
A .oRA. BERTHA LUTZ 'resisteucía passiva" do povo .�.111'l1li11..' Na,'JI�il4f"ln A�A'merl-o!t1l�,) I nh01'asEvangclistds _ Em se do Kuncb, Alfredu Koesteke,
APRESENTA. RECURSO 'alemão contra essas medidas '" lJl.UB ,1.1..�u ....'io IVUl tratando de uma festa de ca- Gustavo Gramkow, Germano

. france8as que esbofetearam o
. BABADO _ 8 de Julho de 1933 _ SABADO ridade _ Como requer. Stecker,Guilherme KJink, Curt

Rio, 3 - A dra. Maria Lui- direito das nações e dos po- Kraemer, Ezechiel Salvador
za Bittencourt apresentou re· vos. Por traição Schltgeter (Na séde social. às 20,30 horas) Maebado, José Q�isinsky.
curso. verbal, como procura- caiu nas mãos dos franceses,

.

, fi R' .·A N D E,
,.

B À I L E S O C I A·'L Decreto no. 14 Blumenau,4 de Julho de 1933,
dora da dr. Bertha Lutz C&n- f·I·" b b t

. li.

dldata do Partido Autonomis- que o UZl aram ar arumen e. Vergniaud Wanderley.

ta; O Tribunal Superior de
Schlageter Ioium dos mais dedicado aos valorosos defenso;es das cores deste Club O cidadão Jacob Alexandre Promotor Publico.

eminentes propugnadores pelo Schmitt, Prefeito Provisorio
Justiça'Eleitoral resolverá o dI·!·eI-to. e pe'la liberta�ão dai AVISO Serviráde in<rbresso pura os sodos o talão n., 6, O 80- ·]I,f'

"

d Bl' .... ar) ... llDIClplO e umenau,
recUrso. Alemanha, e o seu nome si- cio ou sua familia não pode trazer em sua. companhia no uso das suas atribuições,

gnifica nara todo bom pat.ri- I pessoa residente r.esta cidade a titulo de hospede ou
1;' . parente. Só é permitido o lingresso de pessoa extranha

ota, de qualquernacionalidade, ao Club, e lião residente nesta Cidade, quando acompa-
Decreta:

um exemplo resplandecente. nhada de socio ou munida de convite. Os COllV.tes Ise
MAX SCHLERET I

acham a.c;lrgo do Sr; Carlos Souto

KURT PRAYON .

.
.

A DillE'I'ORIA.

�<\i!N1Iii\íiMtMiJ!Wfuill!Wi!iiitM�iífi!!i4.iiiíIi

As regatas de
.

domineo
'.

b

Plornoforia Publica
A lNDEPENDfNCIA DOS ES-

. .

TADOS UNIDOS
:

.: .'
.

';

Nova' York, 5 -r-e- Poi sole
nemente .lestejada a data de
ontem, que' assinalou a data
da, passagem do aniversario
dGHildependericia dos Esta
dos, Unidos.

o doutor Amadeu fçlipe da Luz, juiz de Direito da Co
marca de Blume1l3u, estado de Santa Cetarína, na forma da lei, etc.

fAZ ;::;aber aos que o presente edital vírem, interessar pos
sa, ou dele noticia tiverem, que, por parte do advogado AI ão
Rtbello, como piocurádor da viuva Eugen Currlin, foi diril2;ida
a este Ju:zo a pelição do twr seguinte:- «E�mo. Sr. Dr_ Juil
de Direito da Comarcn de Biumena�l. A Viuva EUf!eH Curti in,
por se,!;l procllradcr, afirma ser credora, pela promissorja junta
de jOAO TILEMANN da imponanc:ia de, 2:020$OCO (dois con

tos e vinte mil ífis). Aconte, porém, que o devedor, com re

quintada má fé, tem se negado efetuar o pagamento do titulo,
pelp que, requér a V. Ex. se digne ordenar a expedicão do man-

O'. Amadeu Felipe dri Luz, Juiz de Direito da Comare dad0 executivo contra o devedor, para que, em Pão 'paaando in-
de BluID(máu, estado de Santa Catàrina, na iórma lei, etc. con1inenti, se proceda á penhora em tantOS bens do

b

devedor
FAZ sabei' que o presente edital virem, interessar possa quantos bn�tem p:lra o pagamentódo principal" juros da móra f

ou dele noticia tiverem, que, por e ..., te Juizo, s" processa uma ação cUstas, fic'l!1do o devedor inlimado para todos os iermos da
orelínaria de usocapião, mIja p:;tição inicia.l é do teôr seguinte: ação, sob pena de revelia, (Com um dCCumen�o) Biumenau, 14
� «Exmo. Sr. Dr, Juiz de Dire.íto da Comar" fi de Blumenau, õe fevereiro dé' 1933. 14-2· 33, (assinado) Arão Rebello, sobre uma

.'

Dizem ADÃO SABE.L e �;uamuiber ROSA SABEL, lavradores, estampilha e ,fadual do valor dt'" dois mil réis e uma outra fedp·

r�sldentes .I1J lugar denominado ARRAIAL, di,trit.o (1e GAS- ral do valor de duzentos réis.}) Em cuja petição foi exarado o

PAI�., que vêm perante V. E:x� imen!a. es:'a ação dt' usocapião, seguintt" despacho: «A. Como requer, pago o dt'vido imposto.
de valor 500$000, na qual se propô' provai: - Que, ha mais 81. 14-2-1933. (aSSinado) A. da Luz», Cenificando o uficial de
de 30 ano.;, sem Íliterrupção, nem op03ição,. po%uem,. como justiça encarregado da diligencia não ter sido el�contrado nesta

seu, um krreno sito no lugar·. denomína'Jo Arraial, distrito cidade o devedor João Tilemann, foi da dlada certidão notifica
de Gaspar, com 150 mts.de frente, com 1300 mts de fundos, do o advogado da Exequentt', tendo o mesmo apresentado uma

confrontando ao norte corri terras de Reynaldo BoeUger, ao, segunda petição, que é do t,'ôr seguinte:. «Exmo Sr. Dr. Juiz
•
'sul com ditas de José Spengler, ao oeste com tenas dos n:-que- de Direito da Comarca ce B!umenau, Diz a Viuva Eugen Currlin.
rentes é a leste com ditas dB Martim Nimpha. de Oliveira. por seu procurador, na ação executiva cambiaria que move con

Nestes termos, e para que seja declarado o domínio dos S!1' tra João TiJemann que não tendo sido encontrado o devedor o
, plkal;ltes'por selitença deste juizo, a qual sirva

.'

de titulos pa- qüal, evidentemente de m;á fê, procuróu fugir á citação (expe,:,
ra transcrição no registro de, imoveis, nos termos do artigo dieníe de que se tem valido para fraudar o comercio honesto e

: 550 'dô>Codigo Civil, requer�in à V� Ex. se digne mandar ci- zombar da jus!iça) reuqer a V. Ex. se digne, com fundamento no O Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito na Comarca
. tar p�essoalmente o Dr. Promotor. Publico da Comarca e por disposto no artig-o 1245 do COdigo judiciario do Estado de San- de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei, eic.

edU�i�1 com: o prazo legal, ,os Interessad05 desconhecidos, e in- ta, Catarina e deante da certidão do oficia! de justiça de não o Faz saber aos que o presente edital, com o prazo de dez (lO)
certÓ�;·para, na primeira audiencia após o decurso do praso te:r encbn1rado. UQstificação bastanie) mandar proceder o seques., dias virem, interessar possa, ou dele nOficia tiverem, que, no dia

doS',edita�s, verem se propõ('a açãG e assignar o praso da lei �re e deposito dos bens de devedor para o fim de, afinal, ser quatorze, (14) de corrente mêz de julho, ás onze horas, nó

para �Ô�testarem, querendo, e para fodos os ma,is termos da convertido em penhora, para o. pagam�nto do prkcipaJ, juros e edificio da Prefeitura �íunieípal. onde funcionam as audienCiaH
cau!ia :até final. Para efeitos fiscais, dá-se e presente causa o 'custas da ação proposla, depols d� CItado o devedor por adi- de5te juizo, o porleito dos auditorios, ou qUélll suas veze.s f\zer,
valor de ;500$000. N. T. iJede 'deferimento, Blumenau, ·14 de tais com o prazo da lei. N. T. pede deferimento. BJumenau, 28 trará a publico pregão de venda e llrrematação. a

.

quem mais
Fevereiro dé 1933. 14-2-33. (assinado) Arão Rebelo, sobre uma de' Fevereiro de 1933, (assinado) Arão RebeIJo, sobre uma es· dé!' e maior lançe oferecer, <llam da avaIiaçã, os seguintts bens:
estari1pilh� 'estadual do valor de dois mil réis e uma outra fe- tampilha estadual do valor de dois mil réis e uma outra fede- "Um Terreno situado no logar Dol1marm, distrito. de Hainonia,\
deral do v1l1cif:..d� duzentos réis�. "Em cuja petição foi exarado rai" de Educação e Saúde, do valor .de duzentos réis». Em cuja desta comarca, sob numero mil setecentos eldez E1.71O),conten-·\
o despacho. ;s�guinte: - "R. Hoje. A. Oomo requerem, pago o petição exarou-se o despacho sel!U1nte: «J. Como requer. 81., do a áerea de trezento,s e trinta mil (330.000) metros quadrados.
devido lmpOsl{i;;'Bl. 22:5-933. (assinado) A. da Luz". Em virtu- 28-2,933. (assin�do) A. da Luz». Tendo-se procedido, como efe· extremando pela frente. com 1erraf-: de Pedro Fuziu-ato, peles
de do que () e�ci;!vão respetivo passou o presente edHaI, com tivamente se '!ll'ocedeu, ao sequestro .dos bens do devedor João fundos com terras da Companhia Col.::misadora Hanseatica, dUln
o teôr do quaI\:·Onama e cita a todos os interessados ausentes, Tilemann, pelo' presente o chama e cIta para vir á primeira au- lado com terras de Mansueto IsoIani·e.d' outro lado com ditas
incertos e desc:<),iihecidos, para, na primeira audiencia desteJui- dienda deste>juizo, que se seguir ao decurso do prazo de trin- de Francisco Ferrari, avaliado por Dois ConJos e Qui:shento",
zo, após o d�êuri.ó.·_do .. praso de trinta (�O) dias. a, co�ta� da ta dias dest� edital, vêr�se-lhe acu?ar a Cn3�ão e bem as�jm o Mil Réis. (2:500$0:;0);
data da publtcaÇã� ..@®te, V(�reID·se píOpor a áção ordmana de sequestro feltoi �equesho que sera �onvert!do em penhora de- Uma' pequer!a casa, feita de madeira e. coberta com

usocapião de que f�tâ à ;petição acima transcrita e assinar o pois de preenchlcas todas as formahdades legais, e assinar os taboinh33, que serve para moradia, e t:m rancho feito de madei.

praso da lei para',.Céí�stação, sob pena de revelia, na forma da dias da lei para defeza, por via de embargos, sob pena de Te- ra, e tambem coberto com taboinhas, avaliada juptos por Tre

lei, citados, outros.im, d�sde, 100'0, para todos os demais termos velia, ficando, desde logo, citado, para todos os demais termos senios Mil :Rfis (300$000), bens esses que se acham em poder
e átos do processo, atê;:f,in:al �entença. Otifro<;:m, faz saber que e âtos da execução. até fina) sentença, fica ainda o suplicadO do depositaria deste Júizo, cidadão Jacy Campos; e que foranl
as audiencias deste Juiiô;s�:r�alizam aos sabados

.

ou rio dia cientificado de que as audiencias deste Juizo são dadas aos saba- penhorados a Claudino HilarIo de Oliveira e Sua Mulher mi
anterior, quando 8quele:;c�rr<�em feriado ou esliver impedido, <ás dos, ou no dia anterior, quando aquele cair em feriado ou estiA ação executiva que, por este Jl!lzo, lhes move Firmo Cyprlano.

·

dez horas, no edifício dáJ:ii�íéitura Municipal, nesta
..

cida(lé. E, ver impedido, ás 10 horás, no edificío da Prefeitura Municipal, E, para. que cheque ,do conbe�lme�(o .de todos, màndou passar

pa.rá que chegue ao conheCim;ento de todos, mandou 'passar nesta cidade. E, para que' chegue ao conhecimento' de' todos, eate edItal que, na forma da leI sera aflXadQ no logar do costume

este edital, que será afixado' �p'logar do costume e publicado mandou p::ssar este �dital, -que será afixado no 199ar do costu- e publicado pela imprensa, por ires vezes; de acôrdo com o

pelá: imprensa. Dado epassa{lq'�esta cidàde de Blumenau, aos me e publicado pela Imprensa. Dado e passado nesta'cidade de estabelecido no artigo 1.763, do Codigo.Judiciario do Estado,
trin{â dias do mez de junho d� W'il novecentos e trinta e/Íres. Blumenau. aostrínta dias .do mes de Junho de mil novecentos Dado e passado nesta cidade de Blumenau aos' tres dias do

Eu, AJifeQo Campas, escrivão'do êi\'H�c;�, comercio, o datilogrn- e trinta e tres. Eu, Alfredo ·Oampos, escrivão do civeleí:omercio, mes de Julho de mil novecentos e trinta e' tres. Eu Alfredo
· feL) (assinado) Amadeu Felipe da l;u)z�)'�l:sobre uma estampilha o datilografei. (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma es- Campos, escrivã� do Civil e Comercio, e datilografei. (assina�
estadÚàl do valor de dois mil reis e :uinà\!'otitra federal, de Edu:' tampilha estadual do valor de dois mil reis e uma outra federal do) Amadeu Fehpe da Luz. sobre Unia estampilha estadual do

.'. caçai> e Sal1Qe, do valor de duzenlo rei�.:'Éstá ,coilforme o origi- de Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está conforme valor de dois mil reis e uma ontra federal do valor de duzentos
naJ, ,do que dou fé, .:'" o OIigina', do que dou fé. rêis. Está conforme o original, do que dou fB.

O Escrivão: ALfREDO'CA�1POS O Escrivão: ALFREDO CAMPOS. O Escrivâo: Afledo Campos.

',' Pede a' Coietoria Federal,
desta cidade, tornemos publi

.
co, que a selagem dos esto
ques foi proI'ogada por mf;!;is
30 dias.·

.

Buenos'Aires. 3 - Faleceu
hoje. ás 19 e 25 horas, o ex

PJ'esidente da Republica, sr.

HipoUto Irigúycn) cujo esta
do de saúde tinha-se agra
vado bastante nestes ultimas
dias.

Art. I - Os Estabelecimen
tos comerciais situados na
zona urbana e suburbana !i-
carão &ujeitos ao seguinte Re·.soluçrio no. ��.horario: abertura às 8 horas ..... ...."....,
e fechamenta ás 18 horas, nos
dias uteis, sendo nroibida a O Cidadão Jacob Alexan
sua aberturB. aos dfJmingos a dre Schmitt, Prefeito Provi·
dias feriados federais, esta- stH'io do }lunicipio de Blume
doajs e munjcipais. nau, no uso das suas atribui·

§ I - �ão excetuados os ções, resolve:
hoteis, pensões, restaurantes, exoneIar o cidadão Emiiio

hospedarias, padarias, confei- Wru�k, do cargo de' Inspetor
tarias, hars, cafés, açougues, de Caminho, de Ribeirão Fi
bilhares, engraxarias e 801'- d�li� � nome,ar �m sua sub-
veterias. stItmçao o cldadao Germano·

§ II - As farmacias orga- r
Glatz.

.

nizarão uma esc�la de modo Prefeitura�u�icipal de BIu
que semSlre haJa uma dé

J
menau, em v oe Julho de

plantão. 1933.,
Art. II - As barbearias 1)0. Ja�ob Alexondre ScTtmitt

derão abrir ás 7 horas e "fe- Jmrne Arruda Ramos

char ás 20 horas. �-- -_.•

ArL III - Os empl'egado- l'eincidencias.
re� estabelecerão a entrada Art. V - Este 'Decreto en
e saida de seus empregados, trará em vigôr no dia 10 de
de maneiras que os mesmos! de JuLo de 1933,
não ultrapal:'sem .as quaren- Art. VI - Ficam revoga
ta e oito (4.8) horas de traba- das todas as disposições em
lho semanais, de acôrdo com contrario.

.

o Decreto Federal n·· 21.18.6, I p.refeitUra Municipal de BIu-.de 22 de :Março de 1932. menau, em 3 de Abril de
Art. IV - Os infratores 11933.

desta. Le. i serão punidos com. II Jacob Alexandre Schmitt.
a mults 50$ e o dobro nas Jaime A1TZtda Ramos.

VENDE-SE
uma maquina de escrever

marca Ideal
Preço razoavel

Rua 15 Novembro, 39
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