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A eterna questão d'a IOs : exilados
Interventoria Paulista lerão anistia

I ' Ri�, 6 - Sabe-se de fontes
Um véspertíno de São pau-I'oficIosas que o presidente

lo publica as seguintes pala. 'Getulio Vargas já remeteu ao
. . , . , Londres, 6 _ O redator es.

xras que ouviu do secreta-/ sr. Antunes Maci,el, ministro De «A N"otwia», de �om�l'l v.Iam Sl�0 tomadas em con-
pecialisado em assuntos fi-

rio da lntereentorla de São da Justiça uI11:a lista com os le, d�stacamos o seguinte : slderB;çao,. l nanc eíros do jornal «The Star»Paulo sr' Ulisses Lima, a pro-] nomes dos exilados que po- «Amda. está na memoria .de . Alvlçar�lramente, d�L a? In�- insere hoje um editorial sob o
posito de uma entrevista con,l derão regressar ao Brasil. todos a viagem empreendida t�tut(l d,o .lI'Iate! ?e .Ioínvile a I titulo "O' Brasil vence suas
cedida pelo dr. Benedito I D sr. Getulio teria também ao Rio de Janeiro pelos srs. Iisongeíra notícia

..
pelo �el�- I

dificuldades», no qual examí-
�fonte_nogro, ao «Correío da I o�dena,do fossem tomadas pr?- Hans ,Jordn e Bernardo St�n:m, gl'a�o:\a q�e abaixo trans-] na a situação desse paiz e
Jfanha».

.. � I vide�cJ�,s para que o Lloíd �elega dos de Sa�ta Catarina erev emos: I comenta. os acordos recent�-
, {(A, entrevlst� em

.. questão ! Brasileiro fornece_:'ise passa- indo ao Cate te entregar ao
Instituto do Mate I mente concluídos para a 1I-

Já fOI desmentida oíícialmen-] ge�s aos que nao tenham s�r. Çhefe do G.overno Pro-

. II quidação
dos

Creditas.
congc-

te pelo Palacio do Catete.j meIOS para regressar. visorio o memorial para a de- J01NVILE lados. I

que espera do dr. Montene-] 'I'arnbem resolveu o pre- lesa do mate. Tomou parte
F li O. 'I'" t d Diz o articulista que a aI-I. .

tit d
I
id t t d f' alíente nessas "demarches" po �s. - Sr.. H uns ro a.

, .gro Identlca a I u e.

I
SI eu e que o os 08 uncio-SI.

" J' , .. 7' . p t l >'1'
ta acentuada e verificada nas

Aliás - continuou - é pu- naríos demitidos sem outros o snr. Manoel Ribas, ínterve. 1�s�u:a co��w�;'Cta �ll; edc cotações dos títulos brasilei-
blico e n otorio que o gene- motivos polítíces, regressem ntor do Paraná, que presente .�� (l/�l� a� �rd 1-'1 C[UlllOr _ t? I r08 refletem a satisfação que
raI Valdomiro Lima já por II aos seus postos e que os mi- á audiencia do Palacio das A- J.)dw d 1 an 'te .o U

b
no

SClldt-, causaram no mercado. de va-
� d l' . f d ' . '. 't tilou aos de o .e em, ar a co Tanca a '. -tres vezes depoz em maos _01 Itar8s. re orma ?s petas mes� guias, mur os auxi -

t b ' tologica dr?"a '0 ;'_Ilores os pla nos adotados pa-
governo o seu cargo e nao mas ctrcunstanctas vol vam a legados.

, daTa 7 ama

dido de te o�Je;' ra a translereucla de parte
como se referiu ao assunto o atividade profissional. Não lhe fICOU no r�sto o ° csom da PC;. t

) S;',Pt u: -I das cambial';': em atrazo, e
.

U -�' .

dí t o so ínterventor Catarinense no, au ,açucs, (a -'lllS u.ca- ,dr Montenegro m orgao OllCIOSO ar I.an a n s .• L o

. R 1. t t I acrescenta : «A Jllelhol'lêl. re-'. . ".

.,'
.. .

,,'
.

no amos - n erven 01'. . •

Tudo quanto se ventilar] que e�.s� ,é o meio c;;ns;jg'I'�- �a mais nua tempe:�, PU,S,.,U,1 r-,' ',,' gistrada nos titulus cio Esta.
além disso deve ser tido CO· I' �o delinitivamente pel�l )"('1,:- aor de l!ma. capacl�adt: (�e! v e's,e, ��?IS ,que .��)I COI o�:do I do tendo a p"oduzir uma l'(�
mo boatoporquanro o sr,Ge- tlca generosa do sr. G<'tulIO tr'ib.alho �nveJavel, nao !Ugl�ldO maI,s Y:,dllC:) e,\.lto ,0. t�a'iação ravorav,l ás ações deitulio que eE.tá fa7.en�o as Var,gas. �o lmpenoso deve� qlh:; ��e I ���h� )l.��a�?, dos I�ltel�,e�l..o'l empre8udiment',s illdlistrill:t:S
,,�em�r?hes» no caso e o �- E esperada de�ltI'o U, oou· lmpunha, de, tambem sallt,n II t b, jl,e� V(�t,(:lI os e ma�e, elr�� I e comquanU, d"va; ,L�sar am-)illCO JUlZ de sua oportulll- cas semanas, con.fo:-,Ille a P, (j- ta,s_e. nesta ,campanha, e!_ll b?'1 par���enscs ,8 1 cata�lQ.en8eH, I da a:gu� tempo ant�s de que

['dada" j messa do general l'luI't's da nCllcLO do Estado que tao sa, E'; d�Eka C!:LmpaDn� suülIme do i o mecamsrno industrw.l volLe
Ao desembarcar na Esta- Cunha, o dec.'eto de anistia biamente vem dirigindo .e ora dlrmto e ?a. ,JU�tlÇa. cnnU,llll! de novo a funcionar livre-

ção do NOl'te, de regresso, o I ampla. telegrafando,. �onferencIa.ndo hosanas o;,; Jornaes que t�n,�- ! mente, as manobr'lls dos es.1
professor Montenegro estava1_ ou m.esmo eXlgmdo o que 1:1'a ram aos hombros a tarefa ela! peculadores mOl';tram-se in,
otimista e nos declarou todo ," preciso, poudel" colher 08 lru- defesa do ma�e.,. .

1 clin�dos a encer'ral' o pel'io-
satisfeito que o Chefe do Go- Os filhos naturaes tos ha tanto esperados. Estamos satIsfeItos, pOl' que I do dos p!'ecos baixos dos va-
verno Pro';isorio .resolverá I não poderão rnais

.

J�o�' .isso S. Exda, o sr. ceI, os eSf,orços qU�." tCl.nO� fe�to, Ilores indu�t!;iais brasileiros
nor estes dias mais proximos '.' AnstllHUlo Ramos, vendo pue em prol dos hel\- atemo,ti loram i até á volta de I110lhores tem-
o «caso» paulista. I exercer cargos a taxa bromatologica erú mais c_O�lpe�sados de maéielI'aS ::;a-: pGs«,
Ao :intervf\ntor federal é I bl' do que un� entr�ve, qae �o. tlsfalOI'l�., ',. � , .,

" I Nova York, 6 - Os pro-
que não satisfizeram as

en'l
pU ICOS cava ás mIas da Im?rude�Cla, <?s no!:;sos p�lalLn, dOS q:.,I,' i prietarios de dois terços dos

trevistas concedidas pelo pro- Berlim, 6 -- Proscg-uindo. �ombatell, com compet0:ncla e CUJ,ch:.1ll d�� t110 �'en�o�a ;;'1 creditos em mil réis, que se
ressor Montenegro aos j?r-, no seu radical ptagrama de m�xequ:brlld1ide. da �ramosa dll�tI/a, � n,_,

"
tanh" 1'1 l)",r0: �� I achavam (,.bloqueados�) em

llais carioc��. E tauto aSSIm

[reformas, o governo nazista taxa_ a poude chegar ,::: ,CO?- te.!�, .r>az,�(�;:> ?�c,;ta, I:OSpltU» I cOilsequencla das medIdas de

q,u.em ag�r!i á tarde .0 dr. acaba de baixar uma lei re- clusao de suas pala\lus ha- lcua (.', plo",.esslstü JOlIl\Üe. Irestl'ição c�mbial, do gover�UlIsses LIma, secretarw da guIando a situação. dos fun- I no brasllelro aSS1Ilaram ate
interven10ria distribuiu aos donarias publicos do Reich,

I agora o texto do acordo des·
jornai� a seguinte nota:, Dr �cordo c,am !!sse no.vo Peregrinação. Brasi- A nacionalização do �in�do a «de,scangelar» os re.
- Acerca de uma entrevlS- decreto, os cldadaos cUJos ferldos credItas.

ta pc.blicada no «Correio da paes não forem legalmente leira à Roma ensino em Santa Informações Iornecid�s pe-
l\�anha» de domingo, prop?r- casados, nilo poderão ocupar C t 'n lo Con,selhO ?o. ComercIO Es·
clODa.da pelo dr, BenedIto cargos publicos nas admini3' Pejo Curdeal D, Sebastião

a an .0 trangelro noücHl� que o �.2\lontenegro em paLestra com trações federais, estaduais e Leme, foi nomeada uma co· Rio 7 _ Foi a&sinarlo dia cordo em questao produzIU
o 82cretario da interventoria, municipais, e os empregados missão para encaregar-I"e da fi na Paata da Educação um

otima impressão nos Estados
dr. Ulisses Lim'i, disse-nos que se acharem nessas cou- proxima pcregrinaçilt) á «orna. decreto nomeado o Sr. Thel- UnUos, particularm.ente entre
que tal publicaçãú havia si- dições deverão pedir demis- Sa.be-s�., que a, pt�imeira pc- mo Almeid�.i, para exercer o

os possuidoreH ele titulas bra-
ào desmentida pelo eatete. são. regrmaçao braSÜelI'a, partIrá. caroo de fiscal da naciona- sileiros, Afirma se que os
Descendo a detalhes, [L, ----- do R_io, no dia ,5 de �í:'tembro !liza"ção do ensino no Estado mesmos solicitarão uma

eX-I Aos srs. comerciantes e in-deantou que o proprio Ca�e- -Este decreto, divulgado pe- prOXHno e 8era cheftad2. !lelü de t:;anta C�ttil'ina, t�ilsã,o do pl'azo� com o �ri- dustl'iais, devidamente intl'ui-

�� e�perava do d�. Bene��o los jornaes, causou Jl mais �i. Conego Henrique do Maga- \

, � �_,,_ ' .. _._,_.�.��,� ��le�� tarja 1�sslU���ra8:��no dos, fica concedido (I pI'azo
�
ou en�gro um esmend.o va impressão em to, o o pa!z. lhães.

C t
la eb U,_ 10'd t ,- de dnco dias para a legali-lormal aquelas pavras, p01S E dizer-se que existem pai- 10.000 ar azes �o se sa e, e a a a em qu� zação dos livros de 11 atriculaé publico e no�ol'io qf:lc o ge- ZElS que pleiteiam o divor- fInda o praso para 08 possu:- de empregados e registro deneral VaUormro LIma, ao cio .. , O tmst do fósforo tem um Rio ;) - Para as come- dores d,� credltos em esteI- horas extraordinarrlis de acorcontrario do que ali se dis:,;p Que lhes sirva o exemplo �_o�'açõe� de hoje, a Legião lin?s .bl.oqueados. . do cum o Decreto n'. �2.489,como sendo palavras do �r. moralizado!' de Hitler. fueíO de 33 contos de reÍs Clvl,ca. ü de Jul��, mandou l\ot�claS procedente de Lo�, de 22 de Fevereiro de 1933,

;\foütenegr� ao. Ch�re do (,,0,
d'

conreC:lonar lO.OvU ca!'taze�, dres. mformum que ? BrasIl Os livros dl'vem ser apre-verno ProvlsorlO, Ji por tres por Ia que foram coloca�os em dI-, teuclOna tratar lmedlatamen· sentados de uma só vez. ao
vezes depoz o _cargo de iu- O 5 de Julho Rio 6 _ Continúa a crrita

versos pontos da CIdade. te da 9uestão das àividas �s· fiscal, João Chaves Netto, notefveôtor em SilO Pa'Jlo, em
d

.

t Mt ..

" I, trangclralS, compreendendo, 10- "diÇl'CI'O da Prefel'tllra 1 an-- . a lmprensa con ra, ° 1'1lSL ' �.
"

'�.1 , ..

" • L

maos do ditador. S. Paulo, 6 - Em come- f' f I S� f
.

t clUSlve, as federaIS, estaduaIS dar que atenderá diariamen-E' natural que as demar- moraçiiú a mais: um aniver- do o�. O�? '.' � ao ranmSGO em o seu e munici;>uis, e que, segu�do te, das 10 ás 12 horas.ches para a sua sub s t i- sario do 5 de Julho, () ponto Adtan am .os Jornals que o
se prevê seria bem recebIdo

.' -

1 trust paga IIuseravelmente os

M ,'J P' a UI't II 1 ç a o 8e processem por ontem Das repartições pub i-
seus empregados (�om o !'im de erCâuü Ue Rixe q .

inter�Gdio do sr. Getulio, cus foi facultativo.
poder auferir' o lucl'o.zínho de _

que e o unico juiz da sua
?3 contos de reis diarios! U O"e.lo nob"'e do<iportunidade. Tudo quanto se � S. Francisco 6 - Foi inau' m b Sl 1

ventilar fóra - daí, só pode A Po1Hic·a de Sa-o gurado o UO\'o mercado de chefe da flol4fl1a
ser tido como boato e n8da

U�I
ESTÁ ABERTO CONCURSO peixe, cujo ato loi 301enc, I

P I O tendo se feito representar o Renaux
au O PARA PREENCHIMENTO D CeI. Aristilianv Ramos, Inter-I ReaUsou-se domfngo, 2 do-----------1 CARGO DE JUIZ DE DiREITO ventor Fedei'aI. Brusque, (pelo telefone) corrente, a ele!çu,o para 2-

faleceu o general Ja-! Desinteliaencias no seIO do OE CURITIBANOS -'--�--�= i Tendo o operario Luiz Gui- Mesa Adíministrativa para (i

�ue' Vl-ctor';..n�, n.ranha J' 0p. R. P.
f

.

d I tusrãps de Oliveira solicitado ano� co�pro�i8�31 de ,�9J3 !��
_

ii
Florianopolis 6 _ Reputli· OI comemora o no

lkença para ir !lO Rio, repro, 103'%,. hI ven�lO �ldo el81.os u"

da SEIva ca publica o edital do Pr�si- Rio condignamente o I
sentar o Sindicat,.l dos Ope- i Bseglu.ln.tes lrmpaos: d C�nJra�;)dente do Tribunal, d.brind,o

'
o rarias de Fiação e Tec�el_a- 1\,

a SJ�\l, p�ra rove ,0I', .,o��}Rio. 5 -- Falece,u onWDI, S. Paulo. () - «Correio de concurso para o vreench�- "Dia dos 18 de Co- I gcm de Brusque, na elelç:ao _Jano J d? BO�ba: para .ide_;
;i" 16 horas, no Hospitul da São Paulo», orgão ào Parti- mento do cargo de "uiz de I do representante á Constitu- Provf>dor, HeIt�1 DOH}lnow.
��I'UZ Vermelha,· onde rora do Soc,ialista, diz �er surgi· Di�'eito da Comarca d� C:.lri-i pacabana" illte, o CC!TIsul CarIo!'.> HcnauxlP.aI'a1-i,�e.c,retafl?;,.Jo;e ��;�subrueti:lo á urna incel'\Tcn- I do �sc�ndal?so lllClcl3nte na tilJanos.

I' � . '. chefe da firma Carlos Renaux I SJ?
1 e eu os, pa: a. _.

"

I (, '

çilo eir'Ul'gIca, o eneral,Jo_!eorDIssao dlI'f:tora do P. ?I_ RIO,6 -1'01 ontem cond�· S. A. concedeu aquela,licen- �\l?e�to S��res. ��ra. Tes?r:',:
ii.é Victorúno Ar.a�ha da ::";.�i!-I p'. aCI'�scentando que .Jocw A d �name!lte. cO?1�morado o� am- ca e mandou que lhe iORsem re,lro, ?elílllo, �:Igue!s:. p�.�:
\'8 diretor- da Aviaeão N Ta!. SampaIO � Oscar ,Rodl�lgu,es população, a \Orsa1'1O do lelto dos �8, �o fornecidos enxovat, despezas PIO.Cll:ado!, Ger9-l. p�I� "�H::,'

,

.

I
.

1 a
Alvps, estao em sltuaçao ID'

Alema�lha
Forte de Copacabana q:.:e,tao de viagem e hospedagem no sa�Ios. Joa� ,2\Jed.e��o� �ell1o�,

�.
.

..• , sust;:mUlVC!... II al�o elevamIn o nome da Pa- Rio, por conta da firma. Joao Medeiros, :,J.;ll1,Ol,. " D!..:DennÍfram-se 4- mlnIS-' Assevera malS qUb Altwo I

"

tna. A.made� Luz. Jo�.e; �e,Ire�I<t d�.
•

. ,AI'antes conde;1ando a IormaJ BerlIm, (> - A Alemanha, SIlva, RlCardoBUI.g�I, Lt.op.'?:-tros do Chile .

ção da Chapa Unica esc�'e-I depois da RURsia,. é o paiz O . Coletoria Estadoal do Bürger, �Ial'tmID. !1anu,
.

:.VC.ll. um.<1. carta :jlIe foi PJ'�-ilmais populõ�o da Europ.a. Graf Zepellln no ,JOS�RUl�?-8kl.. �edro \\Ie.rn:r�Santiago, 5 - ApresC:lJta-. positadDIDcnte :leuHada, 11- No recenClamcnlo de Junho I Rio Chamamos a atenção dos tfose MaLa �le:->ch, DO�lUgo",
)'am I'i3!1lUlCia os ministros do' nalis:1Gdo por di��er que Ver, i lindo verificou-se um aUlll\.�n- interessados para os editais Borba e Jose dos AIl]OS.

..1 nteI'ior, Fomento, Educação O'uüiro Lorena considera ex· to de 270.000 sobre o ultimo Rio 6 - Chpgou hoje, ás
da Coletoria Estudoal na :1a. A. sessao de po�se de\'er�

e ,tustlça. O P!'(:'sidente Ales tinto o mandato da comissão efetuado em 1925. O total de 16 boras, o Gral' - Zepcllin, eeallsar-se amanha no logf;\i'
�and['i j}�g:�u-se aceitar a· Bernardo Murais rdil'ou,se habitantes é de 05,300.000 1111· que fez urr.a viagem SL'lll aci- pagina d:1 llOesa ediç�ão de do .costume" de acordo ceci

qUeles pi.'dtdos, do Partido. bitantes. dentes ató esta capital. !loje. o Comprornlsso,

liquíônçüo dos Está emferrno
ronqeluôos general flores

da Cunha

(EM, n��ESA DA HERVA r�ATE A

o Brasil visto no

estrangeiro

A aiuacão dos Interven ..

.,

tores Porto Alegre. G -.' Continú,
guardando o leito por deter
minação expressa do seu me

dico, o general Flores da Cu
nha, interventor Iederal. E
Exa, está com um dos pulmõe,
bastante congeztioaado, pek

que foi feita ontem urna apli
cação de vento�ê1s. Espera·se
que d�mtro de uma semana
S. Exa. jeí esteje restabele
cido.
Por motivos de sua doen

ça foram aaiadas as manifes
tações que lhe estavam sen
do preparadas em regosijo da,
grande vitoria que o seu par
tido alcançou nas eleições do
dia 3 de Maio.

ministerio 00

Trabalho

mais,

Sacramento.

Irmandade do SIS.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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J)esconfiai e recusai as ;Lampadas "baratas"
"'!i"__-'

()esvantagem das

õas

tampadas "baratas" • ..- ..... - ....... __ -. +...........-..........-..-.�..-..--.".-...�

f�··D��·�·d·�·f·;���i���·K·��b�i··!l i�··Õ;�···Ed;�·;···�·�·�·����··it
}:

""EOICO 00 HOsPrT�L MUNICIPAL.

=1 f: A O '1 O r, A"'D'O :)
• DE:LEOAOO oe: H't'GIENE _: " "'" J :'1
; � CLlNIGA GERAL - � � RUAl15 DE NOVEMBRO, 37. ��
I: .

Consultas no' Hespital Mu-

:1 I: .':�
: nicipal nos dias uteís dns !,H2 �� :.

2. ANDAR :)
: horas da manhã. nos domin-: :. .

' �)

I: gOsd.as.
9-10 noraS 0 n

.•..
as ou- : : •.���

: tras horas na sua .resídeneía :
: em Itoupava-SeccscPode ser: _,....,.._,_----- ..............-___..

� �f:n�a�git�. qualquer'hora do �i �r··············B
..

···R····�··O·····A······
..

':��: .: F T. fi �

r��������1! II RU:Z��� :��:� �.
): Doenças internas, molestias ;ll::':�....... ·+··n::.:x.:.···· .. •• .. • · .. :.

I�. de creanças, melestías ve- �.t ---
...... + ._._

'�
neraes, e da ]Jele.

:: : ..: .•..
� "' " ":?

,
, CONSULTORIO: S

Lampadas PHlLlPS protegem seus olhos e sua bolsa'! tY:..::�::�::��::.��1.·11 DR

... �!�2.G�ELLO !:·l� - Rua 15 de Novembro �-
. ::-........��..� : (Alto da Pharmaeía IIGloria,,) =}preferir sempre lampadas Standard ou de r�����" t� Dr. med, H. Pape �IL��

.

Atualmente a aqUi8içã�U�!d�:;ior, porque o preço da
� •BANCO " .. 4 'I Et�d:���!��i::���- � :.r;::;:=��'·;:c:�h;·Ttampas incandescentes con- tampada «barata» já indica , '. . t ouvtdos e olhos :�:. :

. .Iunde um pouco os compra- que a mesma ê íabrícada sem

dores. em virtude da grande cuidado ou escrúpulo algum.
variedade de tipos e marcas As lampadas «baratas) pro-
Ia.n....çados ultimamente nos dnzem urra luz deficiente. CAPITAL: 4.000:000$000 Tabelião do 2. Oficio

.

mercados do Brasil.
"

têm uma duração muito cur- Séde: RIO DE JANEIRO BLUMENAU "�
, .

Além disso nem todos os ta, consomen excessiva cor-

t' Succursal em BLUl\1ENAIfJ -- Caixa Postal N. 5 t: f:�"··"�H··"o·'·t·e·"·I-;-;:H�"O-:::I�e·:-:tz:':-"··;:-:;-·:',fi- .::� Santa Catarina .:B.).

compradores dispõem do tem- rente, aumentando assim as f"")
,p� necessario para escolher suas despezas de luz. Tais Paga juros, em caoontaa-n'noorrente, até 7 010 °0 �..':: Situado rio melhor ::.:I

��...;
.

.:..�

aIampada apropriada. lampadas «baratas» podem
Achamos neeessarío eha- ser chamadas, verdadeira- . . ponto da cidade .,_ -�,.,_,,..,....... ,....,.._.

���J:1�::�a���:���g!;;ii. r��:;:�·:!{�::j�:7aA;i{f�! D.·o� ���:�: �� 2��bJPuSr'�otfsésdteo�to��0��:) :ae:�:d� ,Go�' !.�:.: .�.ubaSO�ltu;ntSha::m��ob1li�.ado�a�d�.e�;ea:m08ai_- .·.�::lll·,:,:r""D�:A"·DMv"�o·��i�i�al······!:.'lipara observar na ocasião da jídade superior, assim reco-
"- HA __..,_

.

.

,

compra o seguinte: nhecidas em tado o mundo

D
6 I 'f'

ximo asseio.

.� t· 'i". A proporção entre 6 custo desdemuitos anos, produzem O O

t- '.; BLUMENAU _ S. CATARINA;. :.: RIO DO SUL' .�de uma Iampada e as despe- mais e melhor luz, tê uma
-: zas de consumo de corrente duração maxima e um con- FCaazPtiotadlaizsadoOpSerSaeçm,o_eesstrBaaJm'nce.'an�.(,'S •. �. ,����� 6:;:;:; , :.

é de lQ ']. a 90 '].
'

sumo de corrente muito re- -

I L � .'
duzido.

�
,

Além disso as Iampadas d.o '0 �.�o��.�.�. � ;k�d ,0 o
•• .00.' �o

típos Standard ou de qualida- -----.--

de, cujas marcas são afama
das, protegem seus olhos e

sua bolsa, evitando muitas
reclamacões é oborrecímeu
tos, tanto ao revendedor co

mo ao consumido!'.
Está provado que, devido

ao uso' de lampadas d{' qua
lidade inferior, muitos con

sumidores foram forçados,
pela péssima luz produzida

Por eonseguínte cada com- por tais lampadas, a usar Deu

prador de tampadas deve con- los, em virtude do enlraque
siderar prunordia Imente a cimento da vista.

ilquisíçã) ,de uma larnpada -Na aquisição de lampadas
cuja despezá de consumo de incandescentes todos os con

c 'o i' r e n te' s e j à' o sumídores devem, rigorosa
mínimo possível, porque a mente, sempre observar, não
vantagem imaginaria da aqui- adquirir lampadas baratas ou

síção de uma .lampada «bara- de qualidade inferior, mas
" ta» representa. sémente uma comprar as que orerecem a

verdadeira ilusão. maxíma enciencia e econo-

Uma lampada .

«barata» si- mia de luz, mesmo qUE' o seu

. grríãca má qualidade, sendo preço seja um pouco mais
"

(l prodúto de UIIla fa.bricação elevado do que aquelas."

,
...
-

�

,) Devoradora. de Corrente

-; LuZ Ruim
,

Vida. ·Curta

Reclamações Constantes.

Uontcqens
=.

tampad05 "PH I tI PS"

Economia àe correnfe

Vida media de 1000 horcs

1000/0 luz

Porque

*'M**

Pharmacia Central
A Pharmacía CENTRAL que tem seguido de perto os

progressos Incessantes do chímíca pharmaceutíca..
possuindo permanente «stlJcb' da que ha de mais
moderno em medicina, sempre teve, por lemma a

. maior honestidade e probidade proüssíonal na mani
pulação dos medicamentos.

,

.

No'receituario são empregadas as substanc'ias de ab
soluta purªza. A Phar. Central não substitue medica
mentos7 e tem como auxiliares profissionaes' compe
tentes e idoneúl!l, mantendo assbn intacta a reputa�
ção lldquirida no conceito do publico em geral, pela
pratica de .Illats ,de' quarenta annos de seu proprieta
rio, justificando�se por isso a preferencia � 'con�ian
ça com que t�ni 'sido distinguida pelo, PQVO,
Applicam+se ,injeçções hypodermicas e intrámuSéll�
rai'es, gratuitamentê', emdomicilios. '.'

.

Exame de urina, C():fu:, o. -relatorio da analyse. ,

Considerando-se' que li arte. pharmaceutica deve es

tar acima do mercantmsffio,:os preços da PHARMA.
'CIA CENTHAL são razoáveis e estão de aecordo
c.om a pureza e legitimidâde" âos productos chÍDji-
:ços e especialidades. .

.,'
,. < '.'

'.

< .,.
,

....
". ....

Tratando�se de saude. mUitéls vezes a economia
é prejudicial, e o barato sempt�:3t:>ae �aro.

'

Para
",,,' :, '.

'

aUI1UnCIOS procure a

"A> CIADE"
. ,

NÃO sómente contra as 'enxaqu�
como contra as dôres de dentes e ouvido.
dôres rheumaticas, etc., não ha nada que
Se compare a

CAFIASPIRINA
o <ij'cmedio de Confiança.

'Para annuncios procure a

"A CIDADE"

Pequenos f'nlluncios
Annuncios "esta secção.: 4 publicações. aos; sahhados, até 3

cms. 3$,000, de mais de 3 a 6 cevtimeffos 5$000

Malburg & Cia.
'ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportúôores õe maõeiras
e I'creces

5ecção fluvial

Rppresentantes 'ào mOInHO IN6LEZ

rc;;�·&��;i·t;;I11·:11 · Rua quinze, 28 - Phone 28 1

fI fabrica de Gelo· II
g Deposítaríos da: H
f: Cervejaria Catharlnense e :�

fi União Mercantil Brasileira S. A. }f
�� . (Moínhc de trigo) :

�i
I 1�

f� Companhia Nacional de Seguros �i
v:;··::�:.:.:..:.··.··:.:·'!..··6····.. ··,,··..··�·,.*··..··/·.··.··...··:;.. ·�··+··M····"·"::':':�

'.

Agentes Geraes da:

Sul América Terr. Marit.

Sul America Vida

{'Y.., .

'�"
I

e Acci.l.

Ctoo' Nauõco «America)
BABADO - 8 de Julho de 1933 - SABAVO

(Na séde social, às 20,30 horas)
, ';','.

'

GRANDE BAILE SOCIAL
dedicado aos valorosos defenso:-es das cores deste Club

AVISO Servirá de ingresso para os Sôcios o talão n. 6. O so

cio ou sua familia não pode trazer em sua companhia
pessoa residente r:esta cidade a titulo de hospede ou

parente. Só é permitido o iingresso de pessoa extranha
ao Club, e não residente ,nesta Cidade, quan,do acompa
nhada de socio ou munida de convite. 'Os convites Bse
acham a caxgo do 81'. Carlos Souto

.

A nmETORIA

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



Baianêete da Receita, � Despesa do Pilunidpiô de i

:Blumenau, raI(ltivu ao .mcz de Junho 'de 1933
RECEITA

. _-<-." .

I· RellÔâ.tI'lbutaria:
liJ,dustria é profissão
liomicilia,1" -. '

t'-eieuIÚ&€ placas'.
.Licénças ..diyersa$
EméluIDtmtos
Af<?l'fçãO da pesos e medidas

.

Gadü abatido'
.

Remoção de lixo
U Renda patrimonial:
III Rendá eventual:

','

lVIultas
.

por infração 22ij$ooo
Multas Dor moras 575$930
C.obrança da divida ativa 2:260$000
Conservação de entradasestaduais '.' 5:500$000
Auxilio dó Estado para o Hospi-"

' .

tal :Municipal
" �4()o$oüQ

,PE'DIE.NT
fi a Prefeitura Municipal

menau, em 3 de Abril de
1933. '.,

.

Júcob Alexandre Schm
Jaime Arruda Ramos .

(Reproduzido por ter s . o
coro incorreções)

Decreto 11·136:295$000
132;t11$000.
2:742$590
1:035$009
1:236$50((
1:81ü$(}0i)

.
.

249$400
12$'000 Resolução no. 56

o cidadão J:lcl,b Alt'xun
dre SCbmítt, "I',. r.íto Provi
sorio do �iunkjl>iü de Blu ..

, c di! ti suas atrí-

DECRETA:

Salqo que passou do mês. de maio
Rs.

Arte IJnico: Fica oreada
uma. escola municipal no 10-
!dI' denominao o A.to Gaspar
)�'qUl'no, no distrito de Gl1s
par, cuja professora perce-
berá os vencimentos mensais

5:900$000 de setenta e cinco mil réis.
154:4;[7$330 .}.... pre.reitUl'a Municipal d.e. B1u-3:422$684 menau, em 1 de Julho de 1933

,157:870$014 Jacob .. leXUTi' , Schmitt
Jaime A1'1'uda Ramos

DESPESA:
Despesa. ordínaria:

1. Administração e Iíscalísaeão:
vencimentos dos funcionarias
despesas de viagens

.

material de expediente
telegramas e fonogramas
alugueis de aparelhos teletonícos
aluguel de Inteadencía

2', Divida- passiva:
.

divida flutuante
S' Intr9ção publíea:
contribuição ao Estado
alugueis d� escolares
outros auxüícs

4' Higiene e assístencía publica
auxílios aos hospitais

.

-combate ás .epídemías
socorros publícos .

enterramentos de indigentes
5' .Agrícultura e. peeuaaría .

6�Despesas policiais e judie.iais:
vencimentos. dós runctouaríos
condução de presos

7 Serviços gerais:
Iluminação publica
jardim. e praça publica

8 Obras publica.s:
vencimentos dos Iuncipnarios
eonservação de estradas
construção de, pontes etc.
concertos de veículos

.

gasplina .e {lléo
materia.is

.

transporte de materiais
seguro dos trabalhBdores
estradas estadllais .

9 AlL'''�:íliOS ruyeI'sos:
á feira permanente

10 Pessoal inativo
11 Eventuais:
impresvistas 380$000

.. auxilio do Estado para o Hospital
Municipal 400$000

deposito de diversos origens
para o hospital muuícipal 82$000

'-----'---'-'--_.

Balanço de contas

Blumenau,.30 de Junho de 1933
O···Prefeito

Jacob Alexandre Sch11litt,

o cídação Jacob Alexan
dre Sehmítt, Prefeito Provi
sorío do Múnicipio de BIu-,
menau. no uso das suas atri- í

Art! -'- <?s. E::;u:h�lccimen- buíçõcs, resolve: Itos eomercrars SItuados D.a nomear a professora Frida da I
zon� Urbap?, e suburbana fi- Silva para dirigir a escola Iearuo

..
�UJe,lÍOs

.. a.o.�... sc.,gmntú municipal sita.' n.o.... lugar Alto. Ihorarío: abertura as 8 horas Gaspar Pequeno" creada pc-
e fec,khamellto {tS 18 horas, nos lo Decreto no. 13 de 1 de
dias uteís, sendo proibida a Julho de HJ33.'

Islfa a�e�tUt'8.. a,os domingos e prelcit.ura Munic.:p.al de Blu-I dias tel'lados �ederaIl:3, €lstu- menau, em 3 de Julho de 193::;.
doais e munioípais, .-

§ I - São excetuados os Jacob Alexandre Sclunitt
hoteís, pensões, restaurantes, Jaime A1Tuda Ramos
hospedarias, padartas, contei
tarías, bara, caIes,' açougues,
bilhares, engraxatarias e sor

veterias.
§ II - Astarmaclas orga

nizarão uma escala de modo
que sempre haja uma" dê Imposto de veículos e placas
plantão.

.

! P fi
-

t d
.

A t II _ � 'b h"
. . ara con eClmen o

.

os Hl-

! .

. r�� ar L�;l�S �o,-I teressados, fa( o pubhco quederao
. a�.r1:1' as 7 1101.18 e h'-l durante o mez de Julho COl'-

char
+
as �o horas. . ! rente, se procederá na. Te- uma maquina de escrever

Art.. IH - Os_ empl'egado-: sOU1:arie da Prefeitura Muni

r.es �s.·tab.elecerao a entra .1 cipa! e Intendel1cias Distritais, Ie salda �e seus empregados, a col.rança, sem multa. do 2

d� maTl�lr:l.g, que. 0.8 meSI�l(jS !scmestr.e .fIo lmp?_sto' SObreinao Ul.ÍILlpassew, as

qUUlen-1 automo?)e?s� de acordo com a Rua 15 NovE'mbro� 39
ta e O!to (48) oorns de trhba· Tabela IVa. FÜldo o mes de ...._...._.._____, _ ,

âh:D2�:�f.,,�;�.�.: acô:�o com

I ����::".���rl���.,�et�:i�: r·p"·J.h·-;:;;a·"J.·r�l�m;:-"�·:'::··a::'-::-··c::-::t:�a·�
..

-::.·S
..

�a
..

�n·...
· ....

l:t·:P:-ao"·.·s··'·1Art. l� -_ Os ' , f
e nao o sendo pago nesse : . :

desta LeI Sf'rao P praso, será extraida certidão : :

a �u�ta de. 50$ e o dobro nas e remetida ao Dr. Promotor
.

Prop. G- EUinger
.'

[·ew,cldenClas.
. .

Publico para a cobrança exe- Rua 15 de N'ov.embro. 114 Teleph·.·o'ne 12Art. V - Este Decre o en cutiva, .
"%

trará em: vjgôr no di; H} de a L li M ENAU
de JuI:o de 1933. 'PrefeituraMunicipal de BIu- :

Art. VI - Ficam revoga- menau, em 1 de Julho de

�:das todas 8.S disposições f'ID 1933. I :

contrario. Alficdo Kaestner ;
eitul'8.Municipal de BIu- Tesoureiro

.

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

t:::sobre a venda de Bebidas e Fumo, relativo ao segundo se· f
mestre do corrente exércicio.

Os srs. contrihuintes que deixarem de satifasel' opa·
gamento dentro do praso acima determinado. Doderão ia.
ze-lo nt'ls meses de agosto e setembro, acrescid.ô com as
multas di} 10 -e, -20 oio -respetivalnente.

.

Terminado este prasó, serão extraidas as certidões
de Divida,Ativa e remetidas á Promotor'ia, �fim de ser ini·
ciada a cobrança executiva, de acorde com as leis em

vigor.
Coletoria de Rendas Estadua.is de Blumenau, 1

julho de 1633.

6:050$000
100$000
279$200
51$700
56$100
25$800

470$Oüo

4:104$200
240$000
195$000 4:539$200

2:500$000
288$600
21$000
128$500

9r2$000
8-5:068$816
72:801 �198

157:8 14
.r!!,..,.........=��""""'�=�-------...

2:938$100
350$000

500$000
49$800 549$ f. O Prefeitura l�unicipal

EDITAL9:587$7DO
150$000 9:737$700

2:266$600
25:509$550
'·12:381$400
2:181$600
2:130$000
4:392$400

29$100
5:639$200

. 4:145$200 [18:675$050

100$000
284$16E

Rs.

o Tesoureiro
Alfredo Kaestner

TQdoSDS livros e demais d c lmentos r.eIativos ao pre
sente balancete, estão na Prefeitufn Municipal á disposi
ção de, quem os queira examinar.

Coletoria de Rendas Estadaais de
Blumenau

Imposto sobre. Hipotecas
ELPIDIO LIMA -- Escrivão,De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno publico, para.o conhecimento de todos os
'interessados que, durante o. ,corrente mês de julho, se

procede, nesta Coletoria eem todas as Agencias Fiscais
de Rendas Estaduais do Municipio, a cobrança do imposto
sabre o Capital empregadO em émp1'8stimo sob garantia De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais destálhipotecario, relativo ao corrente ext'rcicio.. Cidade, torno publico para o conhecimento dos in.O' referido. imposto, relativó a,G corl'fmte exereÍcio, se- teressados que, durante o corrente mes, em todos os dias
rá pago em duas prestações, nos meses. de julho e outnbro, !lteis, nesta Exa.toria e em todas as Agencias Fiscais Es
quando' se t�atar de importancia superior a .50$00 (cincoen- taduais do. Municipio. recebe. se as declarações para lan
ta mil réisJ� O imposto de quantia igual .ou inferior a cin- çamellto do imposto do Movimento Oomercial e Industrial
coenta mHré,is(50$ooo). será pago de lIma só vez, nomez restabelecido .pelo Decreto n. 10., de 14 de junllo ultimo.

'

de julho COfl'f>:Il,te. '.
.' F'

Os contyibu:iIltes que deixarem de satisfazer o paga-
'!Cam sujeitos á apresentação da declaração de que

mento da prl.rne....·.P'.Jl.•....
·

•...pr.....es.tação, dentro .d.o. p.1'8..60 a.c... l.'ma de-
trata o _presente edital, todos os contribuintes do imposto

d d
- '.tl I d t' proporCIonal. sobre as vendas mercantis, (Decreto Federal

tl::rmina 0, po er�o..J.asel-o nos meses e agos o e· setem- nr. Dr. 22�061, de 9 de Dúvembro de 1932), e mais os ne-
bro com as mult1};s d� 1.0 e 200/0 respetivamente� .

t
.

d t d
No mes de ollt:qbro"seráiniciada a cobrança execu- g��.an

es e In ustriais expor a ores p8.ra o interior do

Uva, do acordo C{;IIll a.� leis em vigor.. ' ..
"

Juntamente com a declaração,'· deverão 08 srs. con-
.

.
Coletoria de R�ll�as Estaduais de Bluroenau, 1 de

Julho 1933. . ..
.•..

..

;;, '. tribuintes apresentar a esta repaJ.'tição, os livros atllalmen-

Er.!lIPIO. LIMA _ Escriv.ão, )1
te \m

.....
u

..

soJ registro. das vendas á.·.Y.i.stH, de dUPliC.ata.s e o

.' .... . '.' .
. �o:!lr.ador de faturas, (Decreto .Federal nr. 22.061, antes

JmpostO dêi"gebidOs é fumos I
Já cl�d�2Ita de apresentação, no -prazo acima estipulada,

.
.

. "

.'.
"

... '

.
'. .

.

das declarações e dos 1ivro8 acima citados, sujeitará os

.

De or�em cio. sr. Cole�ort:le Ren�a�< Estaduais nesta J srs. contribuintes á um� II}ulta ,de 2:000$000 á 5:000$000
CIdade, torno publICO, para o : conheCllllento de todos os I alem do lançamento feIto a revelia:. .

.

interessados. que, durante o co�rente me� de
.. iulho, se pro-! Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau em l' de

cede nesta Coletoria e em. t?�as as Agencias
..
FiscaIs de. julho de t 933.

. ,

Rendas Estaduais do MUnImplQ, cobrança, do imposto.! (Ass.) E. II�A � Escrivão

�..

�".i,

Imposto. sobre o Movimento Comerciol
EDITAL

Credito MutilO Predial
....

o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil

Filial em Ftoríanopotts:
Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Resultado do 207', sorteio, realizado nodía 4 de julhode Ht:Jll

Caderneta n. 1.946
Premio no valol'" de Rs .. 5:060$000

Poi premiada no valor de cinco contos e sessenta
mil réis (5:000$000), a caderneta. n. 1.Q4B, pertencente á pres
tamistas }rIaria O. Soares. residentes em ltajat

Premias no valo.. de Rs. 30$00'0

3674 - Edu Stange, lndaial .

9837 ._ Ildefonso Francisco Silveira. Pantaao do Sul
2030 - Oscar e Osvaldo P. da Silveira. Praia dos Ingíezes
73'37 • Virginia Martins, Coqueiros
10975 • María Itrugol, -Iaguaríaiva

.

6575 • João Coelho, Saco Grande
02�J - Adéle Mueller. Indaíaí
10333 - Venancío José de I\!edeiros, Laguna
12653 - José da Silva Miranda, Jaffuaruna
4370 - Fernando Antonio García, 'filucas

Premios no vl!lloll" de Rs. 10$000
2537 - Manoel Píerrí, São José
8163 - Geodesío Línhares, Tijuquinha
,1892 - João Fernandes Bítencourt. Flcrlanopoíís
13097 • Terezínha Conceição Lehmhul.Jcão Pessoa
1973 - Luiz Espíndola, Itajai
5420 • Maria Gonçalves, Florlanopolis
8918 - Joviuo Ferreira, Imbituba
8831 - Willi Fritschl & Bruno Hadlíek Rio do Sul
03Dl - Bemvínda Gomes da Silva, Floríanopolís
112Ul • Norberto Machado, Laguna

Isenções de pagamento pcr cinco sortelos

mOOG - Avelino Manoel Francisco, Saco Grande
7947 - Osvaldo Schraiber. Blumenau
toS7fi - Irma Laus, Blumenau
8674 • Catarina MucHer. Itajai
5997 - Edith Laus, Blumenau
10776 - União Beneíícente dos chõíeres, FlorianopoUs
2083 - limar Alves, Florianopolis
10462 - Alíeu Rocha, Ploríanopolís
8602 - Alberto Bunn Junior, Fíeríanopolís
6661 • Luíza Francisca de Oliveire, Saco Grllllde

Florianopolls, 4 de julho de 1933.

VISTO Os Proprietarics

.João p" O. Ca.rvalho Chaves &
FISCAL. DO GOVeRNO FEDERAL Cia .

I
I

Agente em Blumenau

Hel"cUio Ferreira

Rua Bom Retiro N. 12

VENDE-SE O grande remedio brasileiro. �E1i
xir de Nougueira. do pharmaceutico
e chimico João da SUva Silveira,
vende-se em t6dIlB as Phannacias,
Drogarias e Casas de CampaJlha e

marca Ideal

Sertões do Brasil, bem assim nmi

Republicas Sul-Americanas.
Preço razoavel

Receitas serão feitas com @ maior
cudado e com 08 medi
camentos de absoluta pu
reza .

:

�.
I
g
�

. :S
.........

� : �.-.J "' 00 � :
�--,... � ���_.._.._....._. ......_.,._. + + .,_�� ..._..._,. ••�

Medicamentos Allopaticos
Homoepaticos

Bioquimicos
Grande Sortimento de artefa�tos àe b�rra

cha - Artigos de hyglene
- Perfumarias

Exame de Urina com o rela!ol'io da ana
lyse.·

Pl'opr.: 'VALTER SEIFERT -Rua 151\".,38--12

E' o melhor Hotel e com as melhores acomo-
dações! Os srs. viajantes encontrarão

o maior asseio e a maior
Moralidade e Presteza

quentes e frios.
Quartos de 1. ordem�

ARMAZEM DE EXPEDIÇAo: Encarrega-se de
transportes de cargas para todos

os pontos do Municipio.

AGENTE DA COMP. AIDmO SIND. CONDOR

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



,I As espinhas lé o lISO de uma bôa. vaci.na
, preparada co.!!! IDICfOblOS

Não só as moças, como dessas mesmas espinhas. Mais
também toda e qualquer pes- pratico ainda é o fato de tal
soa atacada por espinhas, vacina ser preparada sob a ---------

...--------�-...------

sente-se triste edesgostosa. Re- forma de pomada, o que
alrnente as espinhas, dão um proporciona grande Iacilida
mau aspeto á físíonomia, alem de de aplicação. Está nesse.
de que podem tornar-se pon- caso CUTIVACIN, creme ade
tos de partida de complica- rente, dotado de ação muito
ções, ás vezes graves, como rápida na. cura das espinhas
�uruncolos, etc... Como nas e dos pequenos abcessos da
espinhas existem geralmen- pele. Casos lià, em que ape
te mícrobios, o IDeio mais nas 1 ou 2 aplicações prd
rapído (> pratico que a medi- duzern unia transformação ra
cina aconselha para curar-se, dical na pele.

A CIDADE

IIfSl&leJIElSI .

I Q;ancle
•

:S� EL"'O"'JN.:t::E:I��V ..
"

a . Para terminação do negocio da firma

I
II
I

aoLiquida

KERSANACH .CIA.
LIQ·UIDAMOS TUDO:

Tecidos - Sedas � Veludos -

Sandalias .. Artigos para

Laos • Perfumarias

homem - etc.

Precos
...

do custo

Unica
. ".."

occsioo Dl
I

lia

para todos

Vendas sõ a dinheiro
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EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
o Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da Comarca

de 'Blumenau, Estado ele Santa Catarina, na fõrma da lei. etc.
, . ,

Faz saber aos que o presente edital, �0!l1. ? prazo de dez (1�)
dias-virem, interessar possa, ou dele noücía tiverem, que, no dia

quatorze, (14) de corrente mêz de jul�o, .ás onze hor�s. .no
edifício da Prefeitura Municipal. onde funcionam as audiencías
deste, juizo. o porteiro dos auditorios, ou quem suas vezes fízer,
tratá' a publico pregão de Venda e arrematação, a quem Fnal�
dér e maior lance oferecer, alem da avaliação, os seguintes bens.
HUrri Terreno situado no lagar Dollmaon, distrito de Hamorría,
destaeomarca, sob numero mil setecentos e dez (1.710), conten
do,a áerea de.trezentos e trinta mil (330.000) metros quadrados,
extremando pela frente com terras de .Pedro Fuzinato! pelos
fundos com terras da. Companhia Colonisadora Hanseatica.ríum
lado com' terras: de ·Mansueto .Isolani e d' outro lado com ditas

. de Francisco Ferrari, avaliado por dois contos e quinhentos
mil réis. (2:500$000); EDITAL

Uma pequena- casa, feita de madeira e �oberta COI� ,

taboinhaa. que serve para moradia, e cm r.anch� fedo de madei- Dr. Amadeu Felipe da Luz, .Juiz de Direito da Comarca
ra, e também coberto co� taboínhas, avaliada Juntos por Tre- de Blumenau, estado de Santa Catarina, 113 Iórma lei, ete.
sento; mil réis ('3(}O$OOO), bens esses que se acham em 1?oder FAZ saber que o presente edital virem, interessar possa
d

..O.
'

.•.
depositario deste. J.U.iZo., C�dad.ão J

.. �.Cy. c.alIlPos, ;, q�e foram.j ..
ou dele noticia tive:em, qu.e, por .esye �u�z�), seyroces�a uma �Çã�penhorados a Claudmo HtlarlO .de Ohveua e S�a .M�lner! na ordinaria de usocaplão, l\UJa petIçao l!:Wl'll e do teor seguInte.

aç,ão executivaque, por este J�lZO} lhes move Fumo Cypnano.,-,- «Exmo._Sr. Dr. Juiz de Oir�ito da�omarca de Blmnenau.
E, para que chegue ao conhe�lme�to,.'ie todos, mandou passar Dizem ADAO SABEL e suamwber RO;,A S,�B�L, lawadores,eBte edital que, na fõrma da leI sera ahxado no Ioga! do costume residentes 11d lugar denominado ARRAIAL, dEtrito de GAS
e publicado, pela imprensa, por tres :rezes, �e. a�!ordo com o

PAR, que vêm perante V. Ex. iufentar esta ação de usocapiã?,c$tabelecido no artigo 1.763. qo COdlgo JudICIarIa do I?slado, de valor 500$000, na qual se propõ� provar: - Que, ha maiS
Dado e passado nesta cidade de Blu�nenau, aos tres dIaS do de 30 anos, sem interr·upção, nem oposição, pos�u<::m,. c0I!l0
mes de Julho de mil noveCent05 e trmta e �res. E;u_, -:llfr�do seu um terreno sito no lugar denominado Arrmal,. d'lstnJo
Càmpos, escrivão do Civil e Connrcio, e

. datII?grafel. (assma- de Gaspar, com 150 mts. de frente, co;n 1300 mts de fundos,
dO) Amadeu Felipe da Luz. sobre uma estampIlha estadual do confrontando ao norte Cf)m terras de Reynaldo Boettger, ao
valo. de dois mil reÍs e uma ontra federal do valor de duzentos sul com ditas de José Spengler, ao oes:e com terras dos reque�"rêis: Está confoime o original, do que dou fe. rentes e a leste com ditas de Martim Nimph�l de Oliveira..

O E
..,. Af d C Nestes termos, e·para que seja d�clarado o dominio dos suosem'ao . re o ampos.

pli(�antes por sentença deste j�IZO, .!1 qual sirva do titulos pa-
ra transcrição no registro de tmOVelS, nos te�mos do artlg?
550 do Codigo Civil, reqt!ere� a V. E:;:. se digne mandar CI

tar pessoalmente o Dr. Promotor Publtco da Comarc.a e �or
editais, com o prazo legaL os interessados dcseonh.ecldos e In

certo:> para na primeira audiencill após o decurso do pra'oo, ,
.

dI·dos editaes, verem se propôr a açãe e asslgnar
.

o praso a el

para cOlitestarem. querendo, e para todos os mms termos da
causa até final. Para efeitos fiscais, dá-se e presente .

causa. o
valor de 500$000. N. T. pede deferimento. Blumenau, 14 de
Fevereiro de 1933. 14:2�33. (assinado) Arão Rebello, sobre uma

estampilha estadual do valor de dois mil réis e uma outra te
dera� do valor d= duzentos réis. "Em cuja petição foi exarado
o despacho seguinte: '-� ·'R. Iioje. A. Oomo requerem, pdgO o
devido imposto. BI. 22-5-933. (assinado) A. da Luz". Em vÍítu-

.

de do que o escrivão mspetivo passou o preseate edital, com
o teôr do qual chama e cita a todos Os interessados ausentes,
incertos e desconhecidos, para, nu primeira audiencia deste Jui
zo, após o decur�o do praso de trinta (�O), :lias. a contar da
data da publicação deste, v�rem'sa propOr a áção ordinaria de

usoc�pião de que fala a .pe-tir;ão acima
.

trànscrita e· assinar o

praso dá lei para contestação, sob pena de revelia. na forma da
lei, citados, outrosim, deSde logo, para todos os demais, termos
e átos do processo, até:fitlal sentença. Outrosim, faz saber quP
as audiencias deste Juizo ,se realizam aos sabados ou no dia
anterior, qoando aquele (!ak: em feriado ou estiver impedido, ás
dez horas, no edifício da ·Prefeitura Municipal, nesta cidáde. E,
para que chegue ao cOl1hedmento de todos, m�mdou passar
este edital, que será afi:l!i<à(fo. no logar do costume e pllblicado
pela imurensa. Dado e paSSado nesta cidade de Blumenau, aos
trinta dIas do mez de ju�ho de mil novecentos e trinta e tres.
Eu, Alfredo Camp0s, eSêrry.ão· de civil e comercio, 9 datilogra
fei, (assiriado) Amadeu .Felipe da Luz, sobre uma estampilha
estadual do valor de dOls:·:r,nil reis e uma outra federa!, de E?�
cação e Saudei do valor d:edüzento reis. Está conforme o ongl-
nal do que dou fé. .

.' ,I
" ,:, 'i "

"

'

O Escrivão: ALFREDO CAMPOS

-

Calcados ii\Jetterle, .

.

.� -

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro n. 51 A

Secção de Sapataria:
". ,Fabricação de calçados de qualquer espe

cie .e:.. Ieitio.
.

Repáros,
Secção· de Couros:

Couros nacionaes e extrangeiros de todas.
as qualidades e côr9s, á preços vantajosos.

Secção de artigos para Sapateiros:
. Todos !'os artigos paI'a' sapatei�os, importa

ção directa. Artigos ,de optima qualidade. a pre
ços baratissimos.

.'

..
'

,I Seccão de C()rt�s:' ..•... .'

I
�

Fabricação de .cortes conforme amostras. ou
,i

desenhos envlado$, em tQdos
.

08 couros. Efegan�
tes e modernos. Revistas das u.ltimas novldade.s,
sempre a disposiçãQ,

..

I

Secção de .loja: '

.. , .

. Sapatos .para homens,.,e'/cl'ianças. - Graxas
- Escovas - Atacadores, etc.·· etc,;: ..

A VALISE DE MISS PANDORA
Ela deceu a escada do vapor, - E' pó.

com O geito civilizado de quem O guardaabriu o estojo.Olhou
sabe viajar sem companhia e sem Oheirou. E teve um gesto de
enjôo. repulsa:
A argucia fiscal do guarda - Coca!

catalogou: - Sim. Eu lhe disse. E' pó.
- Mulher da vida. Como si O senhor vê que eu não menti.

aquela criatura de olhar azul em - Está apreendido, então.
moldurado em bistre e cabelos E continuou vasculhando na

de sol, pudesse ter outra patria valise de couro azul. Uma pul
que não fosse a vida, e outro seíra. Um livro: "Poemas da
rumo mais certo que o de todas Revolução", de . Maiakowski,
as criaturas sem destino, Franzia a cara novamente:
- A senhorita é viajante? - Uhm... Me cheira a Ru-
Ela abriu nrn sorriso cinema- ssia... E' comunista ?

togratíco, que pedería se� r�c!a- Ela sorriu com ironia:
me, do mais exigente dentiíricio: � Que esperança!
- Não está vendo? 80u. Depois pegou o livro, dísplí-
O guarda fez um gesto cente:

incompreensível, como uma des-
- Escute. A Rússia hoje

culpa em [aponez. Olhou os está em moda como os perfumes
olhos abismaes da viajante, tirou de Caron e a "cloche". Toda a
um tempo do conjunto, e se dete- pessoa que se pre21a de inteli
ve na valise de couro azul e gente nesta época, já leu .8.0
.monograma pendente de sua menos Dostoiewski e uma bio
mão direita. crrafia de Lenin e. Não deve,

- Dá licença que ou veja? pois, estranhar o livro russojE'
- Veja o quê '1

• chie. E eu sou uma mulher ln-
- A valive. Sou o guarda-fiscal condicionalmente moderna.

e precisava exarninal-a. E mais humilde;
Ela o olhou. Achou-o sim-

_ Tenha pena. O sr, não
patíco. Mas defendeu a valise e

deve fazer isto. Tem uns olhos
com seu sorriso mais ccqueté: tão bons e tão bonitos...Deixe

- Dou-lhe a minha palavra
... Eu lhe darei tudo: que o

como não trago contrabando. senhor me pedir. Quando qu�SãC? objetos do meu uso.
zero Mas não se zangue ... Del-

Deixe . ..

. xe . . .Ele _explicou: D
.

ouco no auto ela
- Sao ordens. . .

aI a p ,
.... .

.. '.,
E a valise abriu-se num es- ape.rtâva contra o peíto a SU,l

t I
.

valise de couro, onde cabta to-
a o seco.

d d d d -.

e deBatons de muge. Rirnel. Dois o .um I�un o. e. SE' uçao .

'" .

lindos frascos de Caron. Uma pengo .. urayon? rlmIl}el e rou-
pijama de seda quasi imponde-·I ge, :M:aIakow�I{1, ? po.. .

.

ravel. Pluma de pó, Lencinhos. E a sua rnao .lmprudente la

E

u.
m pequeno esteja de ouro

I briJ.1Cando
no fecho de metal

e esmalte. polido.
- E' pó de arroz? T. T.

.;...
:fi'

Edital de Citação
o doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito dc:_ Co

marca de Blurnenau, estado de Santa Cetarina, na forma da lei, etc.

FAZ saber aos que o presente edital virem, interessar p�s
sa ou dele notícia tiverem, que, .por parte do �dvog!ldo. ��ao
Rebello, como procurador da viuva Eugen Currlin, fOI dtrtgl�a
a este juizo a petição do teor seguinte>

.

«Exmo. Sr. Dr. Jl!IZ
de Direito da Comarca de Blumenau, A Viuvá Eu.gen . Currlin,
por seu procurador, afirma ser credora, pela promlsson� . Junta
de }OAO TILEMANN da ímportancia de 2;020$000 (dOIS con

tos e vinte mil réis), Aconte, porem, que o devedor, coo: re

quintada má fé, tem se negado. efetuar o pagamento .;do� título,
pelo que, requér a V. Ex. se digne ordenar a expedição uO m�n
dado executivo contra o devedor, para que, em nao pagando 10-

continenti se proceda á penhora em tantos bens do devedor

quantos bastem para o pa�an:e!1to do principal, juros da móra:
custas, ficando o devedor intimado para todos os termos ,d�
ação, sob pena de revelia. (Com �m dccu�enJo) Blumel1au, 1:de Fevereiro de 1933. 14·2 33. (assmado) Ara0 Rebello, sobreum",
estampilha e�tadual do val?.r de dois n;i1 réi� � um� outra fede
ral do valor de duzentos reiS.) Em cUJa pettçao fo� ex�rado (}

seguinte despacho: «A. Como requer, pago o deVido Imf3osto,
BI. 14-2�1933. (assinado) A. da Lup. Certificando o uficial de

justiça encarregado da di!igencia nã? ter �ido enc�n!!ado r:�sta
cidade o devedor João Tllemann, fOI da c1tada certldao nohftca

do o advogado da Exequente, tendo o mesmo apresentado un:a
segunda petição, que é do teôr seguinte:- «E�mo Sr. Dr. J�!l1:
de Direito da Comarca c!e B!umenau, Diz a Vmva Eugen CUrrlm

por seu procurador, na ação execut!va cambiaria que move con·,

tra João Tilemann que nã,o �endo Sido enco?tr�do.o �evedor o

qual, evidentemente de ma fe, procuróu fugir a c!taçao (expe.
diente de que se tem valido para fraudar o comercIo honesto c

zombar da jus:iça) requer a V. Ex. se digne, com fundamento no

disposto no artigo 1245 do .C?digo Ju?i�iarío �o �stado de�San-
ta Catarina e deante da certldao do ofICIal de justiça de 11",01 o

ler encontrado, (Justificação bastante) mandar proceder o. seques··
tro e deposito dos bens de devedor parJ o fim

. de! afm�l, se�

convertido em penhora, para o pagamento do pnnclpal, Juros.e
custas da ação proposta, depois doe citado o devedor por edI':
lais com o prazo da lei. N. T. pede deferimento. Blumenau, 2t
de fevereiro de 1933. (assinado) Arão Rebello, sobre uma es

tampilha estadual do valor de dois mil réis e uma,. outra fedv::
ra! de Educacão e Saúde, do valor de duzentos reIS)}. Em Clll<1

petição exarou-se o. despacho seguinte: ,-J. Con:o· requer. �!.
28·2-933. (assinado) A. da Luz». Tendo-se proced1do, como ei_e
tÍ-vamente se procedeu; ao sequestro dos bens do devedo� JoaG
Ti!emann, pelo presente o chama e cifa para vir á prime;r3 �u·
C)ienda deste Juizo, que se seguir ao decurso dO prazo (l� trm

ta dias deste edital v�r-se.lhe acusar a citação e bem assim (,

sequestro feito, se�uestro que será �on"Í.'ertido. em pe!1�ora dc�
pois de preenchicas todas as formalIdades legaiS, e assmar (L,

dias da lei para defeza. por via de embargos, sob pe�a de fe�
velia, ficando, desde logo, citado, para todos os demaiS t�rm��
e álos da execucão, até final sentença. fjca ainda o suphc�GI)
cientificado de, que as audiencias deste Juizo são d�das aos Sab2··

dos, ou no dia anterior, quando aquele cair em feriado ou. �sL:
ver impedido, ás 10 horas, no edifício da- Prefeitura Mm;lclpa:;
nesta cidade. E para que chegue ao conhecimento de rodof,
mandou passar' este edital, que será, afixado no lagar d? cosa

me e publicado pela imprensa. Dado e passado ne�ta cIdade, [1('
BIumemiu, aos trinta dias .do mes de Junho de �tl novecent\�E
e trinta 'e freso Eu, Alfredo Campos, escrivão do clvel e 'êOmercl.�',
o datilografei. (a,ssinado) Ama�eu Felipe da Luz, sobre um.a e�-,
tampilha estadual do valor de doís mil reis e ::ma o�tra Ieder2!
de Edutação e Saúde, do valor de duzenfo3 rus. Esta confGrr:'e
° oligínal, do: que dou fé .

h�
-: .."

o EscriVão: ALFREDO CA.MPOS.

.� ...

,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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em drogas e especialidades na
eíoaaes e extr#úteiras

AIl4paficos,· Homeopa.ticos
e Biocbimi(;os�

Sortimento completo
de artefactos de borraeha,
Perfumarias, Sabonetes, arti

gos de hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importaçãe directa, por isto

. Preços baratíssimos

Serviço noturno permanente
. .

.......,,�•••••••••
_

,a •••••••
_ IJJ'� f

Pomada Mínancora
.

. C'lome e ma.l."ca Bégístcaua)
DO' pharmaceutico E. A. Gonçalves -Joinvílle - S. Catha

rína. - Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e Universidade de Coimbra

O ideal é o grandioso pa
trímónío legado a therapeutí
ca dermatologíea após a
nos de acurados estudos. Cu
ta toda a qualidade de feri
das novas e velhas, tanto hu
manas como de anímaes e
muitas doenças da pele e da
cabeça: Ulceras, Queimadu-
1'2:8-, .Infeçôes, Ernpígens, Sar
nas, Tinha, Avor e 'I'onsuran
te;V Ulceras syphilHicas e al
gumas. canc-erosas. Fríeras,
Suores d.os pés, Sarna, Panos
do rosto. etc. ·lndispensavel
a.os futebolistas, e <is damas

!H':ira adherír o PÓ de arroz, esterilisar a pele. A pharm,
@az. Avuê. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que
nem o 914 conseguiu curar.

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Minan
cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
do marcado, as cu-as, a reputação e a sua procura vão
augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, será
o remenío de maior triumpho em todo o Brasil. D. Carolina
Palhares de Joínville, curou com uma «Só caixinha> uma

fenda de 9 anos .

TPffiOS «centenas» de curas semelhantes!
Adotada lá em muitas casas de saude e grande clí

nica medica. Lícencíada em 31-5-915, sob nr. 97

...e..VJ:SO

/.JUA
...

\i"

Ha quem diga mal de l;lm remedia de fama universal,
(ás vezes tão hltbilmente. que o íreguez nem percebe) só

i.J.à.ra vender outro sem valor cíentífloc, mas que lhe dá
zaaíor lucro. E' uma arte de lhe caçar o seu dinheiro, pre
vína-se contra ela..

A· Poma.da Minancora não tem igual no mundo. Qur.n<
do a deSejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

:tu.e é bom. é invejado e

guerre.
adO

..
Vende-se em. toda .parteliura de embriaguez ��:c�� ��nr;�r���rfa�r:::;:o Mi·

rem dado alegria e felicidade a. milhares dI" !amilias
:lua vivP,ffi na maior miseria causada pelo triste vicio.-�
Ap1"ovado pela D�N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, sob Il; 87

Dão-se 2.000$000'
.

a quem, com provas denulleiltr os

falsificadorés ou cO'ntraventores, a E. A. Goncalves. em J0-
i:n.ville (Santa Ca.tarina)· Pharmacia MíRancora. hnviam-se
tlst&S de .preços a quem as desejar.

Venl �m todas &8 drogarias e Pharmacias

...
�........•..;'....r1:

A CIDADE

GabinBte Typographico CARLOS tlAULE
Com livraria e papelaria

Tenho o prazer de communiear a minha distincta
clientela, que na presente data estabeleci [unto ao meu

negocio de livraria e papelaria nesta praça, uma ty
pograíia, encontrando-se esta aparelhada para ti. exe

cução de qualquer servíço como:

Impresso-as a coAres Cart.0esd.e visita, Fatur�.s;Papel para cartas. Guias

de registro de bebidas, envelopes, guias para a

quisição de senos, rótulos, programas, livros de
vendas á vista, despachos boletins e demais ser...

viços adequados á arte.

A

Onde 8$tá a felicidade
das senhoras

Em Familia
A grandeza da nossa Patría

depende da culturamoral in-
.

.

... ..
teletual de seus iilhos. A "!'anEm possuirem dOIS Jardins deza e felicida Ie de cada "11m

ligados entre si; o do Amor deles depende da bôa ou má
dentr� de casa;.o �a8 Flores r escola p.aternl1 que viram com
no quintal. <? prImeIro syrn- OI-! olhos e beberam com a in I (irbolísa a Felicídade; o segun- I teügenc.a. A boa escola é: mo I \'�i�
do completa-a dent�>o do �on- -alídade, instrução, Justiça. ii'

fortl? matenal.moralidade, Ido- hygiene e economia. Seja e- :��

lat-?a pelos filhos, esposo e conomie« compre só o índ.s (ti:<.; .•

a .saude. pensavel na vida, mas artigo �

Faltando esta, tudo &e trans. de valor real. Pois bem; as- til
íorma em sonho e martyrío sim os den tes é o cor-

po, a cabeça e cabelo tam
bem precisam hygíene e as-i
seio constante. E' O MAIS SABOROSO, DE

UiiA DELICIA INSUPERAVEL!

CAFE' C

Ao.s bons·paes

Como pois, garantir a pos
se de tão precioso LUMEM.
de tão grande BEM? indo di.
reito em busca de «Mínerví
na» que é um precioso espe
cíííco feito pelo autor da afa
mada Minancora que durante
dez annos tem curado ínnu
meras senhoras evitando las
vezesjoperações e soffrim�n
tos velhos do utero e ovaria,
possuindo attestados, magníií
coso Um negociante do alto
commercio de Joinville, es�

gotando quasí a pacíencía e

esperança, curou-se. de hemor
rhoidas com 6 frascos! Todos
08 íncommodos causados de
«regras» irregulares, hemor
rhagías, curam-se se são cn
"PRVAij;! p..om.1'1 Mínervína,

Para isso use a «Petrolína
Mínancora», que é um tenico
oupil-ir; ideal microbicida, os
terílízante dó courooabeludo
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a eas

pa::gordura e comichão do pe
rforanoo.AlguIDas semanas de
uso tornam li cabelo forte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando as caspas e o em

branquecimento prematuro,
sem tintura. Cada frasco tem
todas as instruções para fazer Io cabelo lustroso secco ou hu
mido. Vende-se [la Phar, Mi·
nancora Joinvile: em todas
phsrm.; irogarias perfuma
rias des, t cidade.

Hontem, Mole e Sempre .. COROA

RADIO "AGO"
communtca aos seus íreguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada a primeira seríe do SUPER - DUPLO
çujo formids.vel colossal successo , já está n« dcmínío pu-

. blico apresentará, em breve, aos interessados a
.

segunda
: LEITURAS PARA A MOCIDADE I

seríe da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelbos .

.

. Outrosim, communíca igualmente, que cedendo aos

E' natural que a vossa felící- Desde todos os tempos, to�os pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao"
dade dependa. ce VOSSOS filhos os gr.andes flagello� que D?-UltO alcance de todos, o Radio AGO resolveu lançar no mer

e deles depende quasí da Sau- contribue para o <mfraq_ueclmen cado, antes da serie acima, a prímeíra seríe do novo e ma

Ie; eesta depende, quasl ex- toda� raças hUfTl!l.�as. e a d(:)�a- ravílhose typo SUPER DUPLO JUNIOR. rebento legitimo da
clusfvamente, âe lhe dardes de I derreia d[� força vl!al •.. precrsa serre dourada e de construcçãc semelhante ao ínegualavel
3 em 3mezes, um frasco da mente quando rn�ls falta faz SUPER DUPLO, de preç( muito razúBvel, prO'porciona.ndo um

afamada: aohomêln �J n .ll:1e r, como rendimento extraordirwrío t' prompto para competir e su-
componsaçaoda �aturez9.,PT�rll perar outros apparelhos de qtíalquer marca, sendo algumas

LOMBRIGUEIRA. MIN.ANCORA horas amargasetnstesas daV Ida de suas princlpat's características:
i\ fonte pois,d'este ilageHoNo ha aguai •. Uma creança cOml�ça pela d:J llJocidhC t

de 11 mezeS atacadà de desin- ás quaes, na primeiJ'avez temrefia perdeu 543 V0rmes de 3 assim importancü� qmndo'�lias
qualidades testemunhado por muitissÍm3, por que são dE"
seis ptSEOas idoaeas em Itnpe- origem de muitas desgraças.riú MIl_niclpio de S. Francisco quer no decurso da vida querdo Sulfilha do Sr. Carlos J. sobre tudo na velhice. As
Neuremberg, professvr. Cada victimas, gera�me!lte inexperifrasco é uma d�He. Toma"se de entes, fazem uso de cOisas dE
uma .vez em café

.

com· [e�te. pouco ou nenhum valor t'X tu�o montado em.mov�l de luxo e de custo total inferior a

I
Depols do efeito não preCIsa plicarIas por Quem na verdade d01S contO's de reIS.
dieta nem purgante. llada sabe de fundo 9�ientifko.
Ve.:lde-se .!l 4 numeras (1t 2 Vulgarmente chamam-se: I· .

Queiram VV. SS. prevenir-se encQrnmend!!ndo, antec!-
3 e 4). conforme a. ed d e

I
padallIDnte. um SUPER-DUPLO ou um SUPER-DUPLO-.JL-

t d
.' a fê, m OON

..

ORRHEAS BLE.NO.RRHA- NIOR antes que estejam esgotadas as referidas series em
? os �s tnt!g�cdl0dB nasd arm2;- OIAS, CORRIMENTOS, etc. Se construcção.elas Qes a cl.a e

.

e rogart- o leitor fôr uma das victimas
as e na Farmacla }dmancO'ra. não ande por caminhos tortos .

.

.
.

.....• .. que lhe roubam o dinheiro a Procure :efer�nClas de adaptadores para ondas cmtas.
NOTA. Se qUlze�po�par vos- alegria. da "ida e8 saude sex�al construcçoes e conce.rtoB de apparelho8 e material, vahu

sa sattde e vos�,} �mhetro con:- que é ainda um grande bem las e peças para RadIO na Casa
doença descon.beclda o remedlo I .

.

. , .

.

é�13bituai'vosnocor..Jeço dequal- II!contestavelmente. u� dos me

quer doença ao deitar: dar um
dlcametttos que podet�, usar,

I
bom su.aclor e. de manhã ceno a INJECÇAO «IDEAL "MI.,
um purgante de lombriglleira NANCORA".

II
Minhncora. E o melhor de t)·
dos quantos existem, � de eiei

I
to Ta lido e suave...· �********)I>�"'_'��

1 Muitas ..diarheas infantis são m. As Tosses,. Br!ochi- �
I C lusa,las.sõ pelos vermes e den-' tes, Conshpaçoes e �
t D'

..

;. Ce.tarrbospulmonares �
I es.. epOls prOCUra.I O. VOSSO .

desapparecem com o _,)

i
medICO. .

.

. VINHO CREOSOTABO >

i Vende'Se
.

na
.

FanUcla Mi-j � do Pharm. Chim

I nancora em. Joinville, e em � 11 JQ!O DA SILVA SILYTIlRA

j �r�:Je�S boas farmae1as d�sta I �" ,;�::���;;�:.�:�:,_: I

8 Super-valvula"
Tonalidade perfeita garantida por Z

2 alto tallantes dynamicos
4 faixas de ondas controladas por chaves

e i1Iumil ação a diUerentes cores.

Controles de Fading automatic<.'
Relais reductivo estatica

RADIO
1. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Catbarina

de Alfredo Gossweiler
Rua 15 de Novembro N. 74

BLUMENAU

Para annuncios procure a

"A Cli\DE'G

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



"

----

PARA· AS OBRAS Delegados SOCIAES
DO PORTO DE ITA" Eleitores VIAJANTES

J,AIJ..L� Já estão eleitos:
Classe patronal: Altamíro

Ninguem, em Blumenau ig- UM CREDITO DE 4.000 Lobo Guimarães.
",' .

t
.

dos' OL" bemreüores da reteri- nora os esforços e e. dedica-
CONTOS". Pelos Sindicatos de Floria-1. i'Gnscorre nes e ano o pn.. "n�" .

d.

d d 'd d ção com que vem agm o o nopolis: AI raro Soares Ven-nieiro eentenario da fun a- a, associação de cari (1, c.
Snr. Frederico Guilherme Bus- t R(·'10 elas Conierencias Vicen- A sociedade de São Vicen- Despachos do Rio de Janei- ura, oberto Beaystorff..João

únas, cuia comemoração se te de Paulo, em Blumenau, eh Junior, no sentido de pro-
ro nos dizem ter sido assí- dos PassosXavier, Raul Wend

[caó nesta cidade, no pro- SOC07TP a 26 familias pobres. digalisar á culta populaeão nado um Decreto abrindo um hausen, AUredo Vieira, Teo-
r blumenauenso espetáculos ci- doro Fernandes da Silva e

\ :C_i1f!0 diloia 19, dia de São J 1,-
Basta esta simples nota nematograficos dígnos de se-

crédito de quatro mil contos
Riciere Beltranni.(1-,,1.[' .. e Paulo.

hamar ua. 11 es
.

tid de reis, para atender ao pa- PI'Em todas as localidades para c wmar_ para. as 1-.. rem aSSlS 08.
gamento, urgente, das obras e os Sindicatos de Joinvi-

pequenas e grande;;do 'inundo mas a atenção e � boa uon- Ruja vista. a' última st�rie
do Porto de Itajaí, afim de te: Lucío Amaral, Franncísco

inteiro, onde existe a, bene- tade do nosso pov"", ')
de tílms da Uía e Paramoullt

evitar a. penhora dos bens da Antonuecí, -Ioaqüim Neves e

nemerita associação, comemo ����anal�ne:zteJ essas ...6 (a. que foi focalizada aa tela do
Uníão, que estavam ameaça.

Evaldo Scheíbe.
ra-se o primeiro cenienario 1ll.Jlzu,s recebem da as�ocw- cinema da Alameda Rio Bran-

dos déssa medida. Pelos Sindjcatos de S. Fran-
'f e. .'

-. t ..o l . çao O conforto materiai e co, da qual destacamos: Rei cisco: Antonio Penaforte deae sua fundCfçao, que. evv u-
espiritual. de que necessitam. Vagabundo, Prínceza ás V08- ------------ Souza e Rufino dos Santos.q�,r. em Pa'l"l!j, no dw 14 de
E com que recursos S'US- sas Ordens, Fróta Suicida, A Correio Aéreo Peles Sindicatos da Laguna:

I G.,ermano Schroeder.",,�aw de 183v.
tenta a sociedade a essas Caminho do Paraíso. e outras. Antonio Julio da Rosa e Egi-

No Brasil, o Gonselho Su- famílias? Já para a m .a n h ã, nos A t I dio Cidade. Para Lages seguio ante-ou-
oetior com séde no Rio de Com o auxilio' mensal de oferece o esforçado Empre·

. erOI)OS a e Pelos Sindicatos de Itajaí: tem, o sr, Germano Schroe-:Ianei1:o, convocou os mem- seus bemteitores, com as es- zar!o, ocasíão de assistir-mos I Carlos ato Preíss.. der, do alto comercio de In-
bros de todos os Conselhos e 'inalas que as almas çenero- mais uma vez

. ALVOR�DA A mala aerea fecha, na Pelos Sindicatos de Blume- daíal, neste munícipíc.
CO.nf.érenCias, espalhado.s pe-l sas lhes dãO..

DR .AM0;:t, ° ülm que flCOU Agencia do Correio nau: Jos� Antonio dos Anjos.
lo territorío nacional, a to-

.
consíderado o padr�o das Para o Sul '1 Pelo Sindicato dos Opera- De Rodeio estiveram nesta »..•.murem. parte no 3' Congresso . As!zm, para; que esta asso- ope!'etlis �a. tela. O fílm que ás sextaa-Ieíras rIos de Fiação. e Ti:'I?E'lagem cidade, já tendo regressado.

Vicentino que foi aberto e en· c1,açao de caridade, C�?�ti�ue o ��o aSSIstIU durante 75 dias. de Brusque: LUlZ GUimarães o dr. Hernaní Seara de Oli-
cerrado naquela capital nessa sua obra benenierita, O 111m, que no genero (o ge- r�gi8tradas - ás 10 horas de Oliveira. veíra, diretor do hospital da-
no mez de Maio proztmo para que elaprogrida e r.a- nero hoje preferido) foi o SImples - ás 11. horas quele distrito e Silvio Scoz, ;.findo. ,da vez mais se des�nv.olva, maior sucesso, consagrando para: P. Alegre, Pelotas.] - '.Escrivão distrital. ..E-rn São Paulo, o Conse- levu;nda o seu a u x �/ 1, o � consig� os nomes de Mau-ice Rio Gl:ande.UruguaL. 4rgenti- .ASSOCIAÇAO DOS EMPREGA-
lho Metropotüano, recomen- ma't�r. 11:umero p_.ossb'Jel � Chevalier e Jeann�tte _Mac fia Chile, Peru e Bollvía,

iDOS MO COMERCIO DE BLU-dou que em cada localidade tamilias pobres, e necessario Donnaíd, 08 seus dOIS prmci- Pera co Norle 1'\ m
do Estado, fossem celebra- que o povo J!eneroso venha pais protagonistas. aos sabbados MENAUdas festas comemorativas. em seu auxzlw. Para breve, nos promete> registradas _ ás 10 horas
E assim, em todo o Brasil, Dê-lhes cada um o que lhe

Fried Busch, o ma�t)r l�lm de simples.- ás 11 hOras De orde:n do snr. Presiden-
e,B.tão sendo celebradas gran- forpossi1.'el, e a.<;sim, com

todos os tempos. t�o fora �.o . Ç! to S Paul R' te, convido á todos os assoei-
< fi t comum que a platea de Sa para. uaD 8,. O. lO, ados e illteressltdo�, para com-aWt;a$ ,es q,s.. as bençãos de Deus, e ampa .' o

Vitoria, Caravelas, Baia,Em .Flonanopolzs, a_s 80- rada pelas almas generosas, Paul? bateu-lhe pa!mas -

Maceió, Recife, Natal, Africa, parecerem á reunião, que es-
lenidades serão real'lsad8S irá a Sociedade de São Vi- �eroes do JJ.1a_'I', - 0U)a tradu -

E A
. ta associação levará a efeito.

no proxim? dia 19.
. . cente de PiLulo, produzindo çao exata serl� «A�lrOra»); Mas uropa e Sla.

.' _ domingo, ás 10 horas dama-
No proxzmo numero publz- os seus benemeritos frutos e

a tradução nao llnporta, o Qualquer outra mformaçao, nhã, na séde social do C. N.
caremus o pTOgrama das levando o confo'l'to necessa- que �Uel'em08 resaltar nest!1 forne<:erá o sr. Agente do America, gelJ.tHmente cedida
festas que vão :�er c�[.ebraaas 1'1,0 aos laTes que, presente- croplCaf é o ya10r extraordt- CorreIO. . pela sua digna diretoria.
nesta. .cidade, no. dw �9 do mente, se debatern nas tlgru- na�lO �o f 1.1 m, o qual, Outrosim, leve ao conhe ..

C01'Tente. pela benemerita so- ras de rniseria. o� .JornaIS paulI�tas todos elas- PIOmOt,.Or·la Publ"lca cimento de todos. que a su-

ciedade Vicentina,. para as slfwaram úe-Es-tu-pen-do!- pra citada reunião é de real
quaes vão �er convidados to- XISTO -0- interesse para todos os com-

E ainda para logo, nos pro, Edl·tal ponentes da classe.

U f' b"
mete' Theopompc, Bocha Coutinho.

A tarda snorfiva de m 11m que o pu �ICO não o Sinal.d;], Cruz-Cinemania- lo. Secretariol'

d
co - SerViço Secreto,-O Con- PelQ presente edital, convi-

nnu a atlnU0r-a( d· t p do aos abaixo nomeados a
"i.!iU (.j WV'í lI�lJ

I
gl'éSSO se lver e e l..onny

virem no praso oe 60 dias, Pró creançás
1 "Alvorada de amôr" teve

. . . . pagar os impostos devidos a

Br
..·.asH X Bnlsquense I todos os va_lores neces.sari_?s 1 SOliCitou um auxlho do Fa7.cuda Municipal, sob pena Domingo - 23 de Julho

para conqmstar a admu'açao, de s-e proceder a cobrança na Séde do C_ N. America
.

Teremos amanhã, uma be- universal. Da�i porque se iro I governo do Estado judie��L .
. .' BalTaqtúnhlls de café, doces, bebi-Hssima tarde sportiva. poz em todos os palzes, arre- I

Gmlnerrue Fellacher, RlCar- das, roda. da foriuna.
Healizam-se, no campo da batando todns as sensbiIid�- A Federação Catal'iuense do Kunch, AUredJ Koesteke, Assistencia do Jazz AhL Hein?R!J.a das Palmeiras, 3 esplen. des. A prova é que o pu_bII- DeSpOI't�8, por �ntermectio do Gustavo Gr:amkow, q-ermano
didos encontros: ás 13,30 ho- co, não contente com as mUltas seu preSidente, sr. Pedro Esta- Stecker, GU11her�e.Khnk, Curt
ras, ds segundos teams do exibições �eitas, vinha, _ha nislau da Silva Medeiros, soli- Kraemer, Ez�chle� ;Salvador O publico em geral fica convidado,.Brasil é do Vitoria; as 14,30, muito, mg,ndestando deseJOS citou ao sr. Interv0tor Federal Machado, Jose QtaslD8ky.

.-.
parafauXiaar oe pobl'tls de Bluruenau.

Infantil do Brasil e Infantil de revêr a maravilhosa pl'O- seja restabelecido o auxilio do BlumeI\a�, 4 d�. Julho_ de 1933. Festejos promovidos pela 'Depois de �u:rta permanén-do Bom Ret'ro e ás 15,30, dução. C'_'fi o correr do tem- governo do Estado que tinha Vergmaud Wande�ley. Pia União das Filhas de Maria cia, nesta dàade, regressou08 primeiros quadros do Era- pc, o..: pedidos se foram muI:- até 1930
.

aquela sociedade Promotor Publlco.
hoje á Curitiba o nosso ami-sH·. e Brusquellse, da visiIlha tiplicad\ I. Foi atendendo

.

a desportivll. g J
.

é B •

1 P Gafanhotos anfropo'..
o sr. os eggl.cidade d'" Brus<}ue. esse interesse gera' que a. ar

.. O borario do Comer- IA prova .infantil entre Bra- ram'.lum, !:< produtora do rllm, Dinl'Z J' in' l'or foi e'el·to fa{fos Falecimento'si! e Bom Retiro está des- resolveu manda.r buscar no- w I cio <.7

pertando o maior interesse. va cóp�a dom€s�o, par� uma. Delegado Eleitor Noticias do Amazonas nosAssistimos Ulll treino da ra- sensaclaDal re-prlse. E Alvo- Entrará em vigõf, dia 10 do «(cuntam'> que uma nuvem de
paziadinha do BrasIl e ficá- r.ada de aI_?orn pa�sa amanb.ã Por despachos (, legado da corrente, o horario comerei- gafanhotos que por ali pas-mos entusiasmados, A peti- em 2 SeSsoes na tela do CI·. Capital da Repubnca, sabemos aI, estabelecido p'�lo Decreto sou, em dir'eção á Bolívia,zadinha não € sopa nó pé. nema Buseh. ter sido escolhido para Dele- no. 14; de 3, de Julho do devorou dois Iudios (!!)

. Reina, tam1:>em, grande an-�--� gado E!eitor, pela Liga de ano corrente. - Ainda si lOSSE: o contra-
ciedade para o jogo' pl'inci· 'A I d t k Professores, o dr. Diniz Juni- Chamamos a atenção dos rio: dois indios a devorarem ENfERMOnaI da, tarde, entre {l Brus- se agem OS. SOS or

.... qne qua�i Iôra candidato srs. comerciantes para o. ci- uma nuvem de gafanhotos,
.

q�ense e. os rapazes da ca- O sr. Coletor Federal nós I por um partido deste· Estado, tado Decreto, <que pl!-bhca- vá. . . Desde ha dias, en�ontrd-seilllsa verde-branco.
pédfl a publicaçil.o do tele-j m�s a sorte dos da.düs lhe m<-:s em nossa 3a. pasma de recolhidc.. a quarto particular

Não sabemos eill que forma grama abáixo: jSalU adversa.. hOJe. O SR. ATALIBli LEONEL E A ��s!O�����d�an!�i��a�r�l'Jo�;;�. âia��:jd�:(�B����;��;� Coletor Fe:���n&.u \� ,m � ���

''''� SUA CORRENTE ABSTEM- s.é Spengle�, que foi subn:e-
fr!ind;' ���f[eOst���� ��en��� v:

..
/te�;.7teÍ;gri:ans�Õ�f��I ..� Cinema u eh �� SE DE POLITICA tI�� �i�:á�}dJ�!!ja�fu���!��

sâ.$ desesperanças pelo {-no C o r r e !1 t e recomen-: !l SãoPaulo, 8 _ A corrente
to restabelecimento.

cúntru de amanhã. do.vos soliciteis publicidade: D 9 D'

=1
perr�pista chefiada pelo sr.

Ve.ren.los o que' iarã.o os mesmo' Atê nova ordem ex-; omingo - 9 de Julho de 1 33 - ommgo: b 1dO· 'h
nr'essa '''l'ca s'uspenso eXl·genM ,= '.: Atali a Leoue, eclarou, em s. paraguaIOs rec assaramvalentes defensol'f's das nos- .t-" 1. 2 sessões - 'ás 5 e ás 8,15 horas - 2 sessões manifesto, que se obsterá de

sas oores .
cia reselagem stoks ordena· �: : politica, até nova organiza- os holivianos
�I� de(:reto 22·26? Urgp• cien-, f� O mm que jamais foi imitado e que jamais E ção dada aquele partido.

Consc.;enc.-a tiflqUeIS. comerCIO. (assmado),�: será esquecido! =l ' Buenos-Ayres 7-As ultimas
U _ll U Osvasldo Aranha. F. Cm'do- �: :�

.

noticias, confirmam a grande
nr�" RerniÓgenes Pinheiro,

SO

•.

M

..

en

...
e.·..zes.. Delegado Fjsc l� O.' f.ilm que .t.o•.. d.a a cidade querer reve.r! �� P,:ra ser func.ionario v i to l' j a dos pUJ'8guaiqs.

medíco pela Fac;uldade de ,�-- .. - -- � (; .

.'
..

=, e necessarlO ter ontem, que num violento ata-

��:t::aSi::p::e:::a::�::! �::::r::Sum I liAlvorada de Amor il R�:r;'id� :o�:�i:8Si_ ����i::��"s.aram as tropas

1'0 de doentes portadores de ! artigo de grands aceita- I

1=
'. .

. '.. : nou decreto responsabilisan- .

sifilis, 'aos quaes tenho acon- i <.:ão pa.ra.. Me....d.i..CO.S'.
Deu- � com Jeanette Mac DOIlald .e l do a quem der posse a fun- li VIAGEM DO GENERALselhado o uso do vosso exce- l bstas, Garages e Casas : :� cionarios l3em que estes pro- JUlente preparado den�JIninado 1 de FamHiaK Remeta va- � Maurice Chevalier �� vem estarem quites com o STUS

Elixir de Nogueira.,' à()<]'ar- le Postal úe Rs. 10$000 �: :1
servi.ço militar.

maceutico quimo João da:SiJ· para despesas, com reIe- ; Fausto
.

deslumbl'ant�! O mais lindo romance:-va Silveira e sempre com te· rencias de· idoneidade e : lirico, na mais soberba atmosféra de amor! � Guerra ao Comunismosultado. E' o depurativQ quede
. recebereis mercadoriss i !: '

.

....
.

:
preferenciaereprego nos ca-. no valor de Rs. 40$.000 1 g Uma maravilha da Paramount! : Berlim, 8-Continuam as pri-".

:��ris�i����o�,:�ie°I'r�e:uÍt��� .'?�m todas as explica- í

I� ENTRADAS. A' tru:de: 2$200 - 1$500 e 600 1'8.
.

�J �ões em massa, dos elemen-

:f��:a'ttesto sob fé de meu �O�:SG Importt'2dora
l � I A'

nOIte.: 2.$800.
- 2$500

e.cr
..eanças.1$.50.0 �l ��.e;�m;.:ll��s. e.i'r��ng�

•
. f o..Diaz «: Co. Lidá. I � Atenção: cada crean.ça que freguentar a Matinée de �i energica e ativamente.

MS. Lnjz.de Mariinhão 12 de I R.... B.... Vis.... 18 'I!' Domingo r"""berá como brinde uma

mas-j Para anuncios pro-.. ar�:.�e;:��enes Pinheiro. � __��i.}_�aulo ; �::�.....����::::i:=:��..��:�.��.�����: .. , .... �. cure "A Cidade"

Cenlenario da fundação das I'

tf"(;onfer�:!ncias õe São
ViceJite de Paulo"

Um emprezario
esforçado

Regressou hoje para Lages,
o. S1'_ Walter Hceschel, que
esteve poucos dias nesta ci
dade, a negocíos da tírma
Carlos Hoepke S. A., dequal
ê gerente na filial de Lages.

'Walter Hoeschel

Celso Ramos Branco
De Curitiba, t'ID regresso

para a capital doEstado, nas
sou ontem por esta cid-ade
o academíco de Direito Cel
so Ramos Branco.

Vindo de Joinvile. encontra
se nesta cidade em visita li
sua exma. familia, o dr. Gui
lherme Abry, juiz de Direito
daquela Comarca, .

.

Dr. Guilherme Abry

José Balsini
Acompanhado de sua gen

til filha, senhorinha Onda e
de sua sobrinha IsolduJ en
contra·se entre nós o sr. Jo
sé Balsini, residente em Join·
"liJe.

amanhã
Regressou do Hio de Ja

neiro, o sr. Delfino Migueis,
do comercio desta praça.pobres

Dolfino Migueis

Antonio Reinert

Domin9ueira

Para São Paulo viajou a

companhado de sua êxma.
senhora em dias desta sema
na, o sr. Antonio Reinert, da
firma Reinett & Cia., desta
cidade.

José Beggi
".f..

Faleceu ontem, as 15,30 110·
ras, na OaI:cia, a senhOI'a
VÜl'ginia Claríndo, esposa
do 81'. João Clarindo, empre
gado da E. F. S. C .

Buenos � Aires 7 - Parece
confirmada a nota de que. o
gal. Justus não poderá fazer

agora breve a sua anU?ciada
visita oficial· aO BraSIl, por
motivos de que a sua perma
nencia neste momentó é eXt-·

gida aqui, por interesses de
seu alto cargo-
Todavia é certo' que aÍnda

este ano, s. exs. visitará o

Brasil.

Andreza Campos da Luz
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