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Sabemos Que o. Chefe do
Governo Provtsorio, já assi
nou (I decreto concedendo

permissão á Aeroloíd Ig�HtSSU
:5. A. para estabelecer uma

linha de trafego aéreo, no

territorlo nacional.

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



o doutor Amadeu feiipe da Luz, Juiz de Direito da Co
marca de Blurnenau, estado de Santa Cetarisa, na forma da lei, erc.t Annuncios nesta secção: 4 publicações. aos sabbados, até $

FAZ saber aos que o presente edital virem, interessar pos-
cms. 3$000, de mais de 3 a 6 cevümetros 5$000

����IO�e����li�:�.,��:���' d�U�ju��rE���e c?�'rlf:'V��fd�ir�!i�� .:
.....�c�c.�� I�.:...:...�.... .w.:��...��.:r.�

a (st� J.UlZO a peuçao do teor segui; !f':- «Exrno, Sr. Dr. JUi7 f: D Ed Bt:: D d f
.

K- bel :�
de Direito fia Coma- ('a. d� blurnenau. A Víuva Eugen

.

Currl I. fi r, ga r arre o �� �
r. m • ranCISC{I ne �$

por seu procurador,. '.3... f'.".r..

ma Sef CTedo. ra, P{". Ia prormssorta junta t: A O V O G A'D_O :�:
MEOICO 00 HoSPITAL M\IfIIIClPAL;

!J"de JOÃO TILEMANN da ! '.'
.

.' : ..: DELEOADO D€ H'l'Ot!!NE :

. .' ,. ,.'
a Import�nCla, de 2:020$000 (dOIS con- : RUAl15 DE NOVEMBRO,37 : - CLINIGA GERAL - ;

to� e vinte .ml� réis]. Acont-, porem que .:
0 dr vedor, com re-

�.: :.� ;l�t d
.

f'
.

d 2 ANDAR
Consultas no Hospital l'Iu-

qurn a a ma e� t"m s� r·ela o. ete-uar o" pagamento do titulo. : . ,

.

: níeipal nos dias uteís dv.s9-12 :

�e� que, requer a V. '.E"'�d se digrie ordenar' a expedição do man- .: � •.:: : : horas da manhã, nos domino ;�
a, � exe�u�IVo contra? evedor; para que, em não pagando in

�� ......___.

: gos das 9-10 horas e nas ou- :�
co,."mentJ, se proceda a penhora em lar-.1I0s.... ben,s do de.v.edo..

r
• tras horas na sua resídenoía :.�

Í b
.

- -- -
.

----,...--. em Itoupaea-Seeca, Pode ser )

I
quan os. a .. tem para o pagamento do principal, JUros da rnôra t

�.:
...-:o.;:;.� �

'�l'
chamado a qualquer hora do :Í

cu�ms, ficando o deved?T intimado para todos os. termos da �.' T. B R A GA'.; :' día e noite. :i
açao, sob. pena de revelia, (Com um. dccumenio) Blumenau, 14 ,:· .. • ... :.:.:,:,.:; ........:;..... •......·�� .. ::2
de fev:rt",ro de 1933. 1.4-233 (assir1'3dO}Afão Rebello, sobre uma �� A O V O G A OO;

-

estampilha e. taduat do valo, de dois mil réis e uma outra fede
. ..

Tal d? valor de duzentos réis.» Em cuja petição foi exarado o
: RUA 15 DE NOVEMBRO· : ��.-::-.. ::� : �: :.o

Sr gumtt", de spacho:. "�. Como requer, pago o devido imposto �,�
..

8 L U M E NAU
. �.,� D R nA B E

SI. 14-2�1933. (assinado) A. da Luz», Certificando o oficial de .
�. M

justiça encarregado da diligencia não ler sido encontrado nesta
. .::;.::..:,:;.:'�:..:;::.::.::.::.;:.:;:;.:;.:;.:;�� M E O I C O

cidade o devedor Joã� Tílemann, foi da eirada certidão notifica: _-
�----- Doenças internas, molestías

do O advog�do da Exequente, tendo o mesmo apresentado uma ·I::
..··· '"!��.-:':':': ........C""""""

.......
�..

-:::�.
de ereanças, molestías ve-

eg d t
- ,dA'

• neraes, e da J1ele.
s UI: � pe içao, que e o tf·or seuuinte- «Exmo Sr. Dr. Juir : DR AR)O REBELLO :

de Direito da Comarca ce. B'umenau, Diz a Viuvá EUQ"en Currlin � . R 'J ;) CONSULTORIO:

por s-:" pr.ocurador, na ação executiva cambiaria que move con- F. ADVOGADO
.

:� Rua Bom Retiro no, 8; das 9

Ira Joan Tilernann Que não lendo sido encontrado o devedor o �� Travessa. 4 de Fevereiro, n 24 ��
ás 12 e das 3 ás 6

q�al. evidentemente de rr:á fé, procurou fugir á citação (expe- }: :IJ
:;.:.:.:;'�'�����

dient- de que se tem valido para fraudar o comercio honesto e:.; - Phone 146 � ";
z9mbar da justiça] requer a V. Ex. se digne, com fundamento no

..............................,.............. .._.._....................

. dlSp�osto. no artigo J 245 do .Codigo judiciário do Estado de San-
O.:.:.:;.:.:��:.: -:;.:;••�:;: •••�.

Dr. Amad€u Felipu da Luz, JUil de QireilO da Comarca ta Catarma e deante da certldãÇ> do of;cial de justiça de não o ".,.........,_�............_......._ --...,.......,..--

de Blumenau, estado d.: Santa Catarina, na Io"ma lei, ete.
ter enCOnlra?o, (J1,lstifícação basta!lle) mandar proceder o seques- f':;: �

.

FAZ s�ber .que o p'8se1l1e edital Virem, interessar possa
iro e d.f:POSllo dos bens de ,devedor para o fim de, afinal, ser Mario Tavares da Cunha l{ CUnica geral e �

ou dele nonela llveT;,�m> que, por este Juizo. Sl:' processa uma ação convertido em penl1ora, paI a o pél�r:lmento do principal, juros e (:
�)
I}.

Especialista para ID(Jles- l
Qcdinaria dt' usocapião, cuja p tição inicial é do teôr seguinte: ct!stas da ação proposta, dOlJúis do:: ciltldo ° devedor por odi- �.:.:

Meno . � tias de garganta, nariz, �
_ «Exmo._Sr'. De, Juiz de Oireito da Comarca de Blumenau taIs com o prazo da lei. N. T. pede deferimento. Blumenau 28 � :.: ouvidos e olbos :

Dizem ADAO SABEL t' :mamui!:er ROSA SABEL, Iavradorês; de F�vcreiro de 1933, (assinado) Arão Reb::lIo, sobre uma' es- �.::'.' Tabelião do 2. Oficio
. �: :}

residentes nJ lugar denominado ARRAIAL, distrito l1e OAS- tampllha eslac1uaLdo V(l�O( de dois mil réis e uma outra f!?de· f 1 'f� Blumenau - Rua Piauby �!
PAR, que vêm perante V. Ex. intentaI esla ação dt, u�ocapião, ral,. �e Educação e Sàúdn, rlo \'a!�' de dUZfnlos réis». Em cuja

f:
BLUMENAU

=i I�;�:;.::.:;.:.:�

de valor 500$000, na qual se propõ- provar: - Que, ha mab petrçao exaro�-se o despacho ser,ruinte: <J. Como requer. HL: Santa Catarina '

de 3.0
..

, ano�, sem.. �nterrupçã.o, nem aI!o"ição,
.

po,",,,m'm, como ��.2.9.33. (assll ado) A. à.a.·. Luz�. Tend.o-se procedido. canlO t-fe· .L L ,'����.��s.eu,. um terreno 5.1'0 no. lugar denommado Arraial, distrito I h:amente _ce procedeu, ao sequesiro dos bet,s do devf'do.r leão
....__.� , _ ___......._. $: (te :

de Gaspar, com 150mts.de frente, com 1300 nus de fundos,IT:jem�nl1, pelo l?resc1te o chama e cita para vir á prime),a au- ,....,......,..�� ............... t= Dr. Hernani Senra .[
.

co ,frOllia�do ao nor�e CI)m t;:,rras de Reyn;'ldo Boe'tget', ao dlen�:I� de:le JUI.ZO, q�e se ::;eguir ao de�urs_o do p�azo d�

tTi!1-I·�
.... ·········· .. ····· .. ············· ..

····�i t� Oliveira
sul com dlta.s de Jose Spengler, ao oes'e com leoas dos IEque-

ta dia::. de�t� rdltal, \'cr-se-lhe acusar, a cllaçao e bem aS"lm o ; :{ :

r�il�es ,a leste lO'TI dilaS de
.

Martim Nimpb�1 �e Olr�·eira. se9�1{l�)�fO feito, �!q_llestro que será �onYel"tido .

em pen�ora de- � Dr. Max Amaral ;) � Clínica medica - OperaçÕes -

N:stt's, lermos, e para que s.t'Ja dt"cla'ado o daml:cio do" su, POI� de p�f'enChl,-as todas a') !ormalldades h-gals,. e assmar os : ;1�: Doenças das sel!horus e

pll<'antes por semenÇa deste JUIZO. a qual sí,va de iilUlos pa- dia:' �� leI para defeza. por VIU de embargo�, 500 pena de re-: ADVOGADO 'J f: partos

ra transcíiçã.o no .r�gistto de imoveis, nos termos do artigo vel!;. J!(')ando, des_?e lo�o: cilado, para tc:dos .05 demais termos �� �) H DOENÇAGM��SA�I����:: E REGI·

550 do COdlgO CIvil, requerem a V. Ex. se digne m<lndur d-. e. a �� da execuçao, ate fmal sentença. Fica ameia o suplicado �:
RIO 00 SUL

:{ f:
tru; �essoalmente o Dr. Promo�or Publico da Com;:uca t: por cle�tlftcado d� que a� audiencias deste Juí�o são d�das aos saba- dc·:.:.·�� I {� Tratamen��lC.d.�ss��nças

da
•

editaIS, com o prazo legal, os mferessados desconhecj,jos I� in- do!>,. ou n� dia aníenor, quando aquele c:ur em feriado ou

esti-l
"_'

: At d . :'
certo:;, para, na primeira audiencia após o deeurso do pra"o

ver ImT?f.dldo, ás 10 horas, no edifício da Prefeitura Municipal, ��.;-::��� I� D' e� e dCh��nad��s t�raRfora =1dos edltaes, verem se propOr a açãG e assigllar o prnso da l,::j n�sta cldaclt:'. E, pa�a q�(;' chegue ao conhedmrnlo de todos, �: :11 V
Ire or, {! OSpI a . toque �'

�ara con�es,�arem. Queren90' e 'par� lo�os os mais termOS da I m:ndou p::ssar fs:e �dtta!, que st:'rfi afixado II_O logar d? cosíu-' H Hotel Holetz �5 g RodeIO - Sta. Catm1na L

c.ausa
ate 1ma!. Para efelto.s fISCalS, da-s.e e pr5�nte c.

ausa

.0.
m� e

p.Ubhca.do l?da lfT_1.prenS.3.
Dado e. passaDO nesta Cidade de. S: Situado no melhor :�

���,:,;:

valor de 500$000; N. T. pede deferimento. Hlumenau, 14' ri:: Bfl!�lenau. aos irll1fa dias do mes de JUJiho de mil novecentos �: .:

feverei:o de 1933. 14-2-33. (assinado) ..irão Rtbe:lo, sobre UlIla
e tr1n!a e t.r(�s. Etl� AI.fredo Campo.::, é'scrivão do civel e r.:omercio, (: ponto da cidade � ����

8stampllha·estadual do valor de dois mil réis e uma nuLa fe· o da�llogr.atel. (assmaQü) Amadeu Felipe Oa Luz, sobre uma

eS-I'I:
R. Siebert& CiG.

:1
�: :�

der.
aI do

v.
alar de, duze

..
i1t<?.,S réis .. "Em cuja petição. foi exarado tamp!lha e:!adual �o v:Jlor de dois mil reis e ,l�ma o�tra f.eo.e.rai � � �� Dr. Verginaud Wanderley �

.. ,�.,,'
o d�spc:cho segUinte: -- R. HOje: A. Como requerem, pago o

de �d�caçao e Saude. d<? valor de duzentos re!8. Esta cod<,lrme : Quarto�haC�l1:or�%�m� cosi-

:�: - ADYOGADO -

devfdo Impos10. �i.
_
22-5-933: (assmado) A. da Lwz". Em viriu- n ollgmal, do que dou fe.· � Absoluta moralidade e ma- � �, ,. .. g.

de do que, o e',crlvao respetrvo passou o presertte edital, com : rimo Ilsseio. :: Causas ClvelS e comercIaiS ;'1'
o teôr do' qu.'al cf1a.m� e cila a todos. Os .interes;;ad�s ausentes, O Escrivão: ALfREDO CAMPOS. }É BLUMENAU - S. CATARINA �� fi TraveS8a 4 de Fevereiro 1�
Incerto;; e desconhecIdos, pa�a, ·.a pnmelra aUdlenCla deste Jui- f�.:l f: :�
zo, após o decuqiQ do praso

.

de trinta (30) Jras. a contar da'
�:;.:;::.::;v.:.:c:;�"":!.::':'::;.:;..:;.:: ,;���::.:;�.:;.

daa la publicação deste, Vf:'rem'se p'opôr a áção ordinaria de
U ocaptã;:) de que fala a P 'lIÇão a'.:ima tra \scrita e assillar o

p�.aso .(h. !ei para ,co. '1iP5 �ção, sob ppna de reve.lia, na fo.rrua da

\le! ,:;'; do O�l TO';lm, deSde lo�o, pa a todos os d�mais termos
.e Mos .do p acesso, at� final ··u� tença. Outrosim, faz saber qUf
<.;s at:dl�nnas neste 'Jun:o se fI"all?àm a05 sabados ou no dia
aril(;: io ,qi.,aiAo éJqude cair em feriado ou eSliver impedido, ás

. {Je} hora". no ,'dificio da PrefeÍlu a Municipal, nesta . cidade, E

para qi!e 6h'flU." ao co li',,-c'm" (O de todos, mandou passai
esti' "difj,t1, que será :lfixado no log-ar do costum<7 e publicado
pela imprensa. Dado e passado nesta cidade de Blumenau aos

frin!a dh� do mez de junho de mil novecentos e trinta e 'tres.
E,?,

.

Alir�do Campes, esc ivâo do civil e comeíCio, o datilogra-
feI. (a·''''mado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampilha
eslé\>Íual do vaior de dois mil reis e uma outra federal, de, Edu
cação e Saude, do valor de duzento reis. Está conforme o origj
na:i, do que 90U fé.

.:

;{,. farmaeía Central.
Que)á. adqujriu� a' COnnai1Ç�: rpubliria e o conceito
prcüssíonaí,

.

pt:la. longa pratica de mais de 40 anos
de seu propríetaeío, o ' "'.- ';

Farmaceutico. JÇ3ão Medeiros
tem permanente stock de produtos novos e especia
lidades legitimas.

No
..reeeituario são .empregadas substaneías de

absoluta 'puresa, :

Na manipulação não se substitue
medicamentos

Exame completo de urina.

. Injeções .fiípodermtcas e .íntramuscutares gratis
para os clientes e amigos da iarmacia.

'

do
Os' preços são honestos e rasoaveís, e de acõr

com � Ieglttmidade dos produtos.

barato sempre sàe caro, pricipal ..
mente tratando-se da saúde

EDI1AL

O Escrivão: ALFREDO CAMPOS
------------------------------------------------

Correio Aereo
.• Aeropostale

. .

A mala aerea fecha, na

Agencia do Correio
Para o>Sul

ás sextas·feiras

registradas - ás
..
10 lwras

Simples - ás 11 horas
í para: P. Alegre, Pelotas,
Rio'Grande.Uruguai, . Argenti�
na Chile, Peru e BoliVia�

. .

;Para o Norte

i: aos sabbados

'iegistràdas - ás 10 horas
simples - ás 11 hOras
'.

pal'�:: Santos, S. Paulo. Rio,
Vitoria;, ;Caravelas, Baia,
Maceió, Reêife, Natal, Airtoa,
Europa e Asia.

Qualquer outl'a lnformação,
fornecerá g S1:. Agente do
Correio.

..

.

XAROPE �

S� JOAO I
"". ..

1:: o m�lto!' para a

.

tosse e docn'�,íl.s do peito.
'Çcmbate as constipações,
resfriados, coqueluche.
bronçhite e a�thma.

O>Xarope São João
proteget'ortifica· ...a gllr�
ganta. QS bronchios e os

pulmões.
, Milhares de

curas �s5mnbro5n8.1

.-

Edital de Citacão
.,

NAO sómente contra as enxaquec�
como con::ra as dôres de dentes e ouvido,
fI'. f '. ,.., h daGores !'i:!eUL."1at1cas,. etc., 1130 a na que
8.e compare a

CAFIASPIRINA
o remedio

Jt,

Pequenos f\nfluncios
{ i

t
t

.

.

r
i
�
'.

f�
t�

!i
�j

'.�

--------------�-- -------�------,��

Coletol'ia

Imposto sobre Hipotecas

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nestà
cidade. torno publico, para o conh€cimento de todos Oi':

interessados que, durante o corrpnte mês de julho, SE'.

proced(', nesta Coletoria e em todas as Agendas Fiscais
df' Rendas Estaduais do Municipio. a c{lbrança do imposU;
f;�bl'e o Capital empregado em emprestimo sob garantift
hipotecario, relativo ao corrente eXPl'cicio.

O referido imposto, relativo ao corrt'nte exer�icio, se
rá pago em duas prestaçõeF=, nos meses de julho e outubro.
quando se tratar de importancia superior a 50$00 (cincoen�
ta mil réis). O imposto de quantia igualou interior a cin
coenta mi! réis 150$000)_ será pago de uma só vez, no mez
de julho corrf'nte.

Os contribuintes que deixarem de satisfazer o paga
mento da prim(oira prestação, dentro do praso acima de
ÍI:rminado, poderão fasel-o nos meses de agosto e setem
bro com as multas de 10 e 20 % respetivamente.

No mes de outubro, será iniciada a cobrança execu

tiva, do acordo com as leis em vigor.
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 1 de

JulhO 1933.

i
..··)L,"f'�

ELPIDIO LIMA � Escrivão.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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8alancete da Receita e Despesa do rv'Iu
Cillio de Blnmenan, relativo ao t

semestre de 1933
RECEITA:

10:402$660

3:980$000' f
I !

frio frio
1. Renda tributaria:

Industrla e profissão
Dímicílíar
Veículos e placas
Licenças diversas
Emolumentos
Aferição de pesos e medidas
Gado abatido
Remoção de Lixo

.

II. Renda patrimonial:
Venda do Patrímonío de Maasaranduba

IH. Renda eventual:
Multas por Infrações . 285$000
Maltas por môra de pagamenjes 4:117$215
Cobrança da divida ativa 31 :777$300
Conservação de estradas estaduais 27:500$000
Aux, do Estado p. o hospital Mun. 2:000$000
ApoUces vendidas da caução de

.

Rs. 150:000$, em poder da Caim
Agrícola. de Blumenau S. A. �l-
1'8. garantia. do emprestimo de R,.
120:000$, feito em 31 de Janeír»
de 1929. 65:500$000

Alugueis de casas escolares 3:852$000
Juros nos b<iDt30S 200$600
üCí:wsito da diversas origens t75ü$ooo
Doação ao hospital municipal 250$000
Descontos 4625$200
Outras rendas 129$400

155:803$800
132:916$000
204:311 $000
5:250$009
7:655$800
8:745$000
16:797$400

288$000

Qual frio nada

indo-se com as Flanelas de cores firmes

53! ::7ó7�ooo

H42$2oo

36:179$G15

Não·sentirá mais os rigores· do inverno

Completo sortimento em tendas para a

·129:807$200
tJ98:695$ifi5

Saldo que passou de 1932 1:397. 49
Hs= 700:039$164

�-�--".--",-�_.,.,_,_ ..
�

FLANELAS em padronagens lidisaimas cores

indestutiveis l�tr. desde

KASHA,;; completo sortimento

COBERTORES
" "

2$200
1f>.€t>f1l
�. .;p �oo

DESPESA·
a começar de

AdmiaÍstração e Iiscellaação:
vencimentos dos funcionados 83:15$2 ..0
despezas '10 viagens 736�6oo
mate-ia! d,; expediente 2:ó73$)oo
.p'ubltcaoõos j'949cN4Y • '. ,,"l\ o

telegramas e fonogramas 684$"1)0
alugueis de aparelhos teleroníeos 107$100
alugueis de Intendencías 355$ihn

Divida passiva:
juros de apolices
amortisações de apolíces
dividas flutuantes

Instrução puhlica:
"contríbuíeão ao Estado
elugueís dt� casas: escolares
outros auxílíos
Higiene e assístencta publica:
auxtlío ao hospital municipal
combate as epidemtas
socorros publíeoa
enterramentos. de indigentes
'.

Al!riCú!tufa e pecuária
lje8p�za8 policiais e judiciais:

vencimentos dos fUilcionarios .

2:553$300
eoudução de pres H'l 178 �ooo

·':Cl viçus gerais:
Ilumi ação publ.ca
jardim 'J praças publicas

.

. Obras publícas;
vencimentos dos tuncíonaríos

Acolchoados
•

Lãs

31·
........,

7'500$000
1:624$400
697$960
580$300

I
j

39:659$7<10 I
I

127:B07�800 I
!

:2.4;541 $000 I
,
I

BU ENAU

15:652$50}
.

22:700$Of}�
89:255$30t

ITAJAI Praça Vidal Ramos (Edjf�o Olímpio)

20:521$000
3:630$000
390$$oof)

�stamos

')·7" 1 $'too�. i) u

Imposto de bebidas e fumos

·a.·...

·

..

•

..

·

.... ·.;�

De ordem do H. Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno publico, para o conhecimento de todos 08

15:106$600 interessados que, durante o corrente mes de julho, :3C pro-
eonse. vação 150:420$:;60 cede nesta Coletoría e em iodas as Agencias Fiscais ti,:,

construções 88:460$150 Rendas Estaduais do Município, <1 cobrança do imposto
concertos de veicules H:962$90o sobre a venda de Bebidas e Fumo, relativo ao segundo Se Requerimentos des- I'

N
..
77 -

0.3.va.ldo 0.·..
tte

..Fi.IhOgasolina e oleo 21:658$600 mestre do corrente exercíclo." )
. Ao 81'. Engenheiro Munlcípal

materiais 47:001$560 Os srs, contríhuíntes que deixarem de satíraser o pa- pachados para apro_:rsção d�· planta e

transporte de materiais 903$2uo gamentu dentro do praso acima dvtermtnado, poderão Ia- demarcação do alínhameuto,
seguro dos oporarlcs 5:639$2011 ze-lo IJ08 mes-s de agosto e setembro, acrescido com as N. 63 - Sociedade da Oan- 78 _:_ A. Runze � Diante
segure dos próprios municipais 202$;300 multas de 10 e 20 % respetívaménte. . to Eintraclü - Em se tra da informação do sr, EIl!T.e-
eouservação de estradas esraduaís 41:079$3:'0 380:434S370 Terminado este praso, serão extraídas as certidões tando de um ft"8tivai de be· uheíro Municipal - Como te ..

Auxilíoa diversos 500$000 de Divida Ativa. c remetidas á Promotoria, ufim de ser íni nericío .. _. Como requer. quer.
Pessoal inativo 1:i04$\J96 cíada a cobrança executiva, de acorde com as leis em

.
Eventuais: vigor. N. 65 - Teodoro Holârup

despezas imprevistos 2:844$100 Ooletoríu de Rendas Estaduais de Blumenau, 1 de - Diante da lllformação-

contribuição para o policiamento 1:807$500 julho de 1633. como requér, EDrrAL
idem para o serviço estatístico e

ELPiDIO LIMA -- Escrivão. N. 57 - Viuva Anton -

De ordem do sr. Prefeito
. e .archivo 3: 12.0$(100 Diante íníormações do sr. M

..

1 1'. bl
..

,

I t b M' + CO·mar·.clcl Engenheiro Munieípal, como umerpa Laço pu íco aos
auxilio do Estalo para o hospital mpos O So re O ... OVimen ..O ínteressados. qu- o paga-'

municipal 2·.UOU$U(·.)o E O � T A L requer ..,.-...... t d
• .

d
'

liI men J e JUf'OS e apo ices
deposito de diversas origens: I N, 68. - Engen Bruner - municipais, vencidos em:H

para o hospital muníclpal
__�7_7_9",,-$_10_0__1_0_:_05_0_$,-7_0_0\·· De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta Encaminh�-s� ao Exm�� Sr. de Dezembro de 1932. iní-

627:291$966 Cidade, .

torno publico para o conhecimento dos in- Dr. �ecr.etarlO do Interior e etar-se-à no dia 17 do cor-

72:801$198 teressadús que, durante o corrente mes, em todos os dias Jusuça. ""�:: rente mês.

Its, 70u:(l93$164 utets, nesta Exatoria e em todas as Agencias Fiseals Es- N. 69 - Johann Bnrger - Prefeitura Munícípal, de
-----

tuduais do Município. recebo se as declaracões para lan- Encaminhe Se ao Exmo. Sr. Blumenau, em 15 de Julho de

Btumeuau, em 1 de Julho çarnentn do imposto do Movimento t omercial e Industrial, Dr. Secretario do llt. rior e! 1933. •.restab,,'lecido pelo Decreto n. 10, de 14 de junIlo ultimo. Justiça.
.

I
�

Alfredo Kaeslner Ficam sujeitos á aprel'entação .
da declflração de que !'l. 70 - João Manoel de. Alfredo Kaestner

Tesoureiro Municipal trata o presente edital, todos os contribuintes do imposto i Borba - Diante diAS íOIor Teseoureirü

proporcional sobrp as vendas mercantIs, (Decreto Federal: fia<;ões do sr. Engenheiro,
nr. nr. 22.061, de 9 de novembro de 1932); e mais os ne- com" i1ede.

.-.---.-,

sr. gO�iantes e industriais exportadores pa.ra o interior do N. 71 _.;. GUilh�rme Malar EDITAL .

palZ.
_ _.

- 1)18ute das lllformaçoes, .. ..
. ..

. �uDtanonte com a declaraçac?, jeverag os srs. con- como ['equer.
'. D� ?:rdem do sr

.. PI'efe:iio.
trlbullltes apresentar a esta l'epar'bçao, os lIvros atualmeu-

N 7'> � AlI' d Bl se -,-- Mummp,d, convido fi togU$ OF

Rio, 11 � Passageiro do te �lll uso} registro das vendas á vistH, de duplicatas e o C
.

-d· r I,e o
... a:êrida crontrlbuiníes de impostos 1:

«Princesa)), reQ:l'eSBOU ontem cO!Hador de l'aturas, (Decreto Federal nr. 22.061, antes once o � l.C.etil?a req •

qus !�airam em. D.. l.·VÍ.·.d.8 .••.'\tiv"' .

,. 'ã ·td) sem venClm�n os. .

.

... .. . ..
,

Foi promovido li major o da Europa, onde estava exi- J Cl a o
_ . ,

.

, ;_ Ao a Vlrew saldar os seus debJ'

eapitão Oswaldo Cordeiro de lado; o sr. dr. Francisco Mo. A falta de apresentac;mo, no prazo aCIma estIpulada, N. 73 - ? Gruu4.. 1· tos, na Tesouraria desta Pr�'
.Farias, illustl'e oficial do nos- rato, chefe do Partido Demo- das dee.larações e dos livro" acima citados, sujeitará os sr. EngenheIro. Ml.1m�lpa a�- feHura .ou <nas Intend.cnclã'
�o exercito.

I
cratico de São Paulo, cQjo srs. contribuintes á um� multa de 2:000$000 á 5:000$000 1'a apro_yaçãoda.pittlHa e t:.-

Distritais}. até H dia ultimo Gt
O major Oswaldo Cordeif.o desembarque foi, oustado pe-

alem do lançamento feito á reveli�i. . marc�çao du. atl�{lame.�to. �
COfrente mês, sob [ler!.!:i (h�

!le :Fal'ias é genro do CeI. la policia. Coletol'la de Rendas EstaduaIS de BlumenauJ em 1· de N, (5 --: José Az:t"filQ do:.. ser iniciada a cobrança e:",\,;-

Oscar Barcelos, atual diretor 1 julho de 1933. Sal1t08 :-.0 requerldc. €sca- cutiY& dos mesmos.

da.EstradadcrFerro Santa ca-, VENDE-SE (Asa;) E. IIMA - Escrivão Ipaáalç;:tda da PrefeItura. PreidtUl'G. Munkipal ,�,

tarlna,:cQzu sede. n�ôta cid�do. ..

..
,

N. 76 - Ber�holdo SCh08S� Blumeutla) í.'ln 10 dó i�JW;)

A.Cldaue, .i'ehCl.ta .eiuSl'ira-Iuma
maquma de. escrever Pa'r·a anun�;os pro.cllllre

land - Emvista da inrurms- de 1933.
.

rnent.e o ilustre militaI', pela marca Ideal "'II", çfi.IJ, concedo a licença ro·

Justa promoçã.iJ com que t'oi I Preço razoavf" H �.("!!
.

F' querida, pagas ü� devidas ta.! _.tllPcdo Xaestll.er
:tlistineu!dn. 1 Rl!1i!. 15 N'OVfÂ'T!t)Pf\

.

.t� �." �,Dn./ !':'p.
.

I Te�/};�'f2'�êf}

24:779$400
900$000 25:679$400

o I ENTE
da Prefeitura �J!unicipal

Balanço de contas

Tesouraria Municipal de
<te 1933.

Jacob A. Sdhrnüt
Pre�eito Municipal Provisori o

'Major Oswaldo
Cordeiro de

farias

Regressou ao Brasil o
Francisco Morato

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



A. CIOADE.

Campanha economia no Brasil

Receitas

Pf'�';i!r1:í' lj f?ODfUlD'<!OI' ora" consumo excessivo de cor
;ire'm f'st1o sentiu reit}l::; u- rente das lampadas «baratas».
'J;dm�'nl-t' detnoestrações por Sómente lampadas de quall
ll'b{:; d : U!1l aparelho deno- dade garantem evitar túis des
ninado FOTO'\''ETi.çO, o qual pezas uesuecessarlas de con
em por fim ,"iO:l1O:1strdi" a sumo de corrente e alem dis

-'lmpal'aç[ül �'ntl'l' lampadas 80 as tampadas Standard ou

'nieri03 e Iampa.tas de qua- de qualidade representam u

:l:iHd". ma economia forruídavel, quer
O problema consiste em pura o pequeno consumidor,

provar ao consumidor brasí- porque a lampada Standard
l.ciro como efetuai' uma grau- ou de quàlidade não é uma

i.ln economia p.ela.. aquísíção I devoradora de corrente, mas

'le �ma iampuda íncun-res- dá mais e melhõr Luz, com

eente rir qualidade. uma eííeíencía de l( O %, o

O FOTOMETRO demonstra- que representa assim uma e

dor prova exatamente a enor conomia e vantagem consí
me dIferença. entre íampadrs .íeraveis.
«baratvs» e larnpadas de qua ;)e aeôrdo com as publi
lid.'dJ. eaçõcs nus [ornaís norte-ame-
As Iampadas «b.rratas» lan ricanos, em 193::, II'l" ec.

cartas no Brasil, especl-Irnen jJeJ'diçad'lg �J.ooo.' o ,d d. a
te d.: importação [apoueza, r,';;;. tirados dos b 1�(;B ào
são vendidas fi. preços exces- povo pelo uso de Iauipas «ba
sivamente baixos, o que já ratas» príucinalmeute de orí
ãenota qualidade inferior, nots gem [aponeza,
é logico que em tais condi Se nos, aqui, no Brasil, já!

ç.i)CS ·I.lãO e posslv-rl o.\'er 'e" 1 dev.e"'tJs.' .C.'>lIÜ:l.l' .C;.'1Jj
')

Im.!,; .:'1artigo de bôa quau.iau«. llilJClri (11- -: ;}.' ,;. 00$ "lU

A aquisição do' um« üll '�'S;ia;", git� I;:U� I ',.

tampa a «barata- I"g me;.; lo US'.I e iurnuad -; "ba.: ,j""
"jogar dinheiro tór..", por é II;,' 'o Ih-V""l" ,,:,<11- J ecipe
qu , de acôru« com os cal- cia! at 'l!\;àll to purui..«, no'
culos exatos dos per.t ,�, roi seu proprio 'lt81\:'·.-;;,.;. para
Yerif.icado que són�enttl no I aüquírír sórue-u. sempre
Brasíl, em 19.12, a lill.;iOrtan-: .ampu.ías �[a" a í ou de q li

eia de Rs, 3.01)0:('00$000 {IIi! ürlaiÍ(', tais (:j,
• IIH LI S"

di-pendídn mutilru 'nt�; pelo I'

serão feitas com fi} maior
cuidado e com OS medi
camentos de absoluta pu
reza.

�.
ai DESCONflAE Dl\{� LA!fiPa\DA

Propr.: WALTER SEIFEH.T-Ru<1 15K.,38-42

G�BARATAS" t: RECUSAE-AS!
•

E' o 'melhor Hrtel e com as melhores aC0IDO-

dações! OS S1"S. viajantes encontrarão
c naíor asseio e li maior.

JíIof31idadc e Presteza

Banhos qumtes e frios .

Quartos de 1. ordem.

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

os pontos do Munícípío.

AG,ENll DA COMP. AERfü SINL CnNDOR

uid a

rc;�in=·&N;i·t;�f� lua quinze, 28 - �Phon� 28 ... � ..

I� fabrica de Gelo
.

·1 r·�;;�;jj·:r�: Cath�ri:ense e .

�� União Mercantil Brasileira S. A.

fi (.Moinho de trigo)

Agentes Geraes da:

America Terr. Marit.

Sul America Vid«

: Companhia Nacional de Seguros
: :)
�,�1t!��"'4�..""''''''

••�.�:.''�'''''-';:.':''�:.!.:;''�''''��:';:''''':;='

.

: Sul

A'ilente em Blumenau:

Preços do

Unica ocasião

custo

para todos

� �iii4i4ii!M!á ..... !'* ;;::NOíI'ftIIM'F*'d e w@iii!

I Calcados Vetterle,

LIQUIDAMOS TUDO:

Tecidos .. Sedas ... Veludos • Laos .. Perfumarias

Sandálias . Artigos para homem - etc.

,I

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro 11. 51 A

Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados

cíe e feitio.
Reparos.

Secção de Couros;
Couros nacionaes e extl'angelTQ8 �

de todas
as qualidades. e CÔl'�S, á preços Vlint#JOSOs.

Secção de artigo$ pªlcl$apateiros: -

.

<

Todos os a.l"tlg.(}S pan; S$p3tei�08. Importa
ção directa. Artigos. de optírna qualidade á prEk I

ços . bara�jsBinIOIJ-

Secçãº.d�<col'tes: -Ó, . ..•

. Fabri:�ação de cortes conforme amQS� ou

desenhOS 'enviados, em .to<1,08 08 couros. I!]legan�
tés e modernos. Revistas das ultimas. novidades
s.empre a disposição.

. Secção de loja:
Sapatos para homens er. cri.BJ».Ç'lÍ$. - Graxas

- Escovas - Atacadores; etC.<etc.
.. ..

Pala terminação do negocio da firma

KERSANACH & elA.

Vendas só a dinheiro
Par ;',. annuncios procure ii

<'A CIDAD�

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



"

__Micos, , HomeopafJcos".

Biôcbimioos.. "

.

..

Recebe em «Depósitos Populares» desde a

quantia de 20$000 até lO:ooo:oao. paganêo
juros de .:

60/0
. .

'. de artefactos de borracha,.

Perfumn:rias, Sabonetes, artí
.

gOi de hygiene BtC.'. .

. <
-

.

capitalizados semestralmente

Impo�ãQ' dir'�ctaJ por isto'l'ié
"

. .':

, .», . ..

' .:Preços' .bar�tissimos
". '�rvlço' nqt...-no' p.êrmanente "

..

a felicidade FanliUa
ITAJAHY Bl.UMENAU LONTRA

das' �enhoras A grandeza da nossa Patrib.
depende da .eultura moral 'in
teletual de seus filhos. A g.ran
deza e felíctda Ie de cada um
deles depende, da bôa ou má .'

escola paterna que Vi1'3Jll com
O� olhos e beberam com a lu
teligencla. A boa escola é:.ID€i
ralídade, Instrução, Justiça .

hygiene e economia. Seja e,

conorulcocompra só o índis
pensavel na vida, mas artigo �._,��...__n����,_=...-""" """"='u,o,�

...'"'_' _de valor' real. Pois hem; as-
.

�-__,'

."'-,sim 0.8 dentes e o' C01'· ti L
I

T
'.'

LI CARlDft V/ARtE
<

g��np�:���� eh;:�ee�� r: .... 68ulne.te yp.o
..orspu.mo .. �..".

.

'I�seio constante.

Para isso use a «Petrolíua
,'.

.

Com livraria. e . papelaria
;'::\1infincol'a», que é um teníco

. da commu
. .

h di t' A

ITenho Q prazer e commumcer a mm a IS metacapíí-ir; -ideal mtcrobtcída, es
clientela, que na presente data estabeleci junto ao meutel'ilizante dó couro cabeludo

t tievita a queda dos cabelos; negocio de Iívraría e papelaria nes a praça. uma ,.{-
Idestroe completamente a caso p'}grafia, eneontraudo-se esta aparelhada para a exe-
ipa:�Ol'dllra e comíehão do pc- -eução de qualqaer serviço como:. êrieraneo.Aignma.."l semanas d�i

I
.., A Cartões de visita, Faturas.uso tomam {, cabelo l'oite;

OU':"l mpre��nfjS � ·Cnf·eSdeado,vigoroso brilhante e pré I \nlUü ia U .

Papel para cartas, GU;i.'1$
to evitando as caspas e o em- .

'1 1
.

branquecimento prematuro, de' registro . de bebic as, enve opes, gUlas. para a-

sem tilltura� Cada i·rasco. têm I quisiç30 de seBos, rotulo�, programas, hv�os de
tou<ts as i.nstruções pa.ra I3:l-el'· � vendas á vista, desp'lchus !)o!cuns e demms ser...

,o cabelo lustroso t;t�CCO Oi] Í1u i viços ade"iuados {t arti". M
.mido. Vende-se na Phal'. ....Li g Inancora Joinvile: em todas - �..�"'�,'�...�_.�, "...... "".�,-_.......- ......._-

pharm., irogarias perruID8
rias deb. 1. cidade.

I�

Em {}ossulrém dois. jardins
ligados entre si; o, do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal, O prímeíro sym-

·

..

. (�ome e mai'ca Regist.:�aaa)· bolísa a Felicidade; o segun-
, Do pharmaceutíco E: A. Gonçalves Jowyltle ; S. C�tha- do completa-a dentro do cón.

rina. Diplomado pela Faculdade de M�dicina do' Rio de torto material moralidade, ido-
> Jl1.neiro e Universidade de. Coimbra

.

latria pelos filhos, esposo e
. O ideal é o grandioso pa- a sande. .... ,

'.

.'. trímonío Iegado a therapeutí- '. ..'.
. ca dermatologíea apó� a- Faltando esta, tudo be tra�s.
, .' nos de acurnd�s estudos,

�c�- r forma em �onho e �artyrlO, ra toda a qualidade de rem- Como pOIS, garantir a posdas novas e velhfI;S,.�anto hu- se de tão precioso LUl\ffiM.
manas corno de ammaes e de tão gl'iU!.de BEM? indo di.
muitas doenças da pele e, da reito em busca de «Mirieni.

. cabeça: :qlçe-ras,. 9ueimadu- na» que é um precioso espe-1'a.8, In.feç�s. Emplgens, 'Sar- cífíco �(:ito pelo autor da ara
nas, TUlha, A,vor e Tonsuran- mada Mlnancora qu-e durante
te. Ulceras syphilitfcas e ·a.r- dez armes tem curado ínnu
gumas oaacerosas, frtei'as,'meras senhoras evitando (asSuores dos pés, S�rIta, Panos vezesjoperações e soHrimçudo rosto etc. lndIspensavel tos velhos do útero e ovarío,

'. "

..
'. •.. . . aos futebolistas, e' ás . damas pcssntndo attestadoamagnül-uara..adheril' {} Pó de arroa, estérííísar a pele; A pharm. coso Um negociante do alto

(,Jtuz; Ávaré. Estado de S>P, curou uma. rerida'·ulcera que oommereío de Jo:inville. es-
iÊ�llI • 914 conseguíu cura,r. .

. j.
• gOtatidD quasi a paciencia e'. 'Curas maravilhosas por toda a pal't-e. Aoude a «Mman esperançat curou-se de hemor

e{Íra� . ..-ae chegando; todas as pomadas vão desaparecendo l'hoidas com 6 frascos! Todos
d:O mertAldo " as cutas� a reputação ea sua. procura vão. os incoIDID(.)dos causados de
a1tgIIÍent�ndo, dia. ao di��.9ua.ndo todos a eonI�ecerem, H�I'á «r.eg1;'as» irrcgulares, J:emortU remedlO. de malDI' trlUmpho ,em todo o Brasil: �. Carolina rnàglas, ouram-se se sao cu.
Palhares de Jotu'lille, curou com uma «só. calxmhas uma l',:,vAiR ft,om a Minenrina.
rendá de' 9 anos. .

." '; .'
· Temos' «centenas» de c:uras· semelhant.es ! .

'.

· Adotada já em muitas· casas de saude e grande
nica medica. Licenciada em 31 ..5-915, sob nr. 97 '

.

.AVJ:SO

Pomada Mínancora '

Fleqoclcntes e exportcõores ôe maÓeir05.
e Cereces

5ecção fluvial

Representantes õo mOInHO !N6LEZ

RADIO "AGO"
ias boes paes

Andreza Campos da Luz
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[UIGAO DE HOJE fi PAG INA!]
......

,.��mor 5gº;�_o 'I'�n �t�e� t arn:: ul�;:� Uma Entrevista Sensaci� Definições do meto· vu,,::!CIAES sa�::e!� q�he!:!a��r"d;_
·

"

o' "Cinema Buseh" vai con- "

'd .'

I·q" onal Com D. PedI o I do confuso • · ·

tado estabelecimento de co-hecer dias de grande e!,chent�! ros
.

O �po,ça 1 pse •...
ao

Dr. Aderbal Ramos da
mercío, fez um contrato com;{uandu ele ·paSSQr :amanna Por as G. "O Malho" rm sua nova fase Série n. t, dedicada

Silva o sr, Fred, Lippel para o a-':i! estupenda Comedia 'que de oíí-set e rotog-evura, .edição Dr. Arão Rebelo
Em viagem para S. Joaquim nendamento: do prédio que o"me ';<18 fórnecer'.. .a '.'f'ar,aD,lQ;J.:�,�lt; Um rapaz carioca, debíl, desta semana, 11, 4. publica I1U- Por B. G

da Costa da Sena, passou por me�m? sr. está,tazendocons-·

'lÇinemanilõlco"·delia�Qlç},�:?_.Yd. 18 anos presumívels, habitu- ma sensacicnal en,trevista c.om, Abastada - Casado com o esta cidade, onde se demorou truír. a rua 15 de Novembro: 0 Fllm en�erra toao,,"�os ta- ado ao maxímo conforto, eer- D. Pedro I. autennc 1, en.» vista Bastos. . .

pouco tempo, o dr. Aderball�' 47, p�ra onde mUdB;_rá' _!ls
.

Ioi:'és de exito" que ,n�ina �YÚ-! to dia por conveníéncta ii- que o ti Jm-iro imp-rador do AbsU7'do - Surdo de uma Ramos da Silva, advogado re- Instalações do atual V�rel�,dução deste g�ne'o .se penem .Ilanceira é cbrigado a tra- Brasil eonce?f'u r spr-cialmente
.

aba só . . . sídente na capitaL do .Estado. lí)go, aqu�la a .construção Ii-r�tirt.jí. Antes de ,rmlS nada a

I
balhar. j',

, para essa H'V1Sfa, E q-em du- ,Alcool.� Liquido que bóta '

'

que termínana.
· \re'Vt comica de Harold Lloyd '" ACeita um lugar de caíxeí- vida d suaautetícirtade, lá es- o fogo no �orpo· e o

- '

Felícítamos ao gerente da-q4e .é, :q1ITlP bem se sabe, ,um :,ro,viaJantf',despede,se como- á, I m f-�i -simil- o a::togr:lfo de corpo na agua. . .

'

Florindu Izolani quela casa comercial, nesta.veio :ine:H�l1tave!. E a:t.'� dISSO i vido 'da familia- e: segue; eon- ...... M., visando a I, pO"tag, m f' Acrobata �. Sujeito que cidade, 'pelo novo e grande::Q� a'gullwnlo a .que ,s,e:3_5iataa [trístado, para o norte do Paíz, ma.. U H insra-rareo- do Hho ganha 600$ e no fim do Apos alguns diasde perma- ímpul-o que na mesma se
;p;').mor 'a

' ua f:j�ãú GQrn1pa: e: Viaja tneaes 'Jonsecu�vos, de D. Jo�o VI ao lado d-: s '. rnez tem que pagar um nencia nesta eínaue, rI gres- acaba de verificar .

.

',
..,.'-,',.,llid,a:a cooperaçao .de· :.0.u.,t�a... sempre cansado, lamuriento, Adolfo Atz'n,.n:d.1·.or respon- conto eduzeutos de des- sou á Ascurra, onds reside,lüniea.; em matog'ahca� de H.':', triste... Certo dia montado.nu- sav-l da SI;' saciore.li rervlew. pezas . . .

O sr. Florindo Izolaní, acre- __n_-,�,. ,'_."-

'l�\·o; Cons ance Cummings, a ma mula] er;tra' ás' 2 .horas: Não é' -ó, porem, () que "O Advogado _ Iudtvíduo qUE ditado u-gocíante naquela 10-' Biscoitos Aymoré
" )Ja.uoi.adoia das aVrnturas tragt- da madrugada, na povoação i Malho" publica. Na capa. 0'1 - faz duas pessôas se' des eahdade .

.•• ,éomicas do he o, t' J(�rll1elh mais modesta de Ceat á. UIDa I dhi, .por Théo, seri- de RSSO�, "pÜ'PID para brigar (' car.

:Thom<.;on, o bode exptatono, única ídéa assltava-lhe o es-

'I
b 03<!S ca icaruias. 'Mo'lOmar'I'I, rega a roupa dê ambos ...'i,���j,'�pt'l,sav I 'a.·e,�\:" \!.:fP.f? de pirito: dOl"mit. Pára � «v.ei- Po'. M Pa.ulo. Fil�10, "Brasil"] Exagerado _ Pae com dez

dlvenunt:'iltos Clnemdtograhcos. culo» :na porta do pl'IúleHO, pagL a de fI a IrOllHl, por Sortre filhós . . .Oi'le-Val'kdt'(i. - Df\s_ellho� rancho que encon,ra, salts, 'I Viana; 'A margnn dos LtJzi� Burra - Mulher feliz ...,A mario-· Um JOfnal sac- (l� e quasi caindo de sono' bate da:.", pOl:'m, d,. Da Costa e 51'· Creancinhas _ Creme de·

cI,implPmenlOs. palmas. Atp.nd�m-lhe dois ve-[lvJ; "0 Tucano", conto do C.I')I1,· abacate ...
lhillh�Js, trupegos, cansadus curso de Couros d':'-'sa rf Vls'a Exelso - Que se chama-
e assustados, que perguntam-I "P..-:sc 7dor I' Apostolo" d ... A"sis

.

va Celso e mudou o no ..
lhe receiosos: ('O que deseja?}) Memo'ia, "���ã Brarc;;':. por· me ...
o rapaz responde: «DeseJo. 1'Iano NUflE'5, Uma í' agf.'dJa "em Domador - Cidadão que, De p a s s a g e m pa-dormir, quero sÓ iSS9, peto sangue", conto dt, Dia da CO�la conseguio ser estimado. ra a capital do Estado, este-

'.'

Buenos Aires, 14 -- () Se- amôr de Dens!� Os velhi· ilus�rado por MOTrt'Í10 Filho; pelei Rllgra . . . ve um dia nesta cidade, onado: discutiu hoje, a lei que unos, penalizados, puzeran�' "Estava vil'gauo!", 'outro conlO Reservista - Cavalheiro dr. Alves Pedrosa, digno Pro-institue a pena, de morte .na se então, a discutir da pos�l-I amazonense; DOÍs sonetos de que vai. .. mas cus' ::notor da Comarca de Porto'Argentina, tendo ralaªovee- biiidade de acomoda lo. ,18- Humberto dr: Campos; UIll3 re- ta . . . União..•mentemente diversos orad-ü- se a mulher: «Ele fieaI'á com portagElll cericaturada de Yan- Beijo _ TrDca de resíduos.
a Baby ... )} e quando o ve- tork, uni desenho tipico de Vacina amorosa. Sujeira
lho já se dispunha a' co.ncor Luiz Sá, co-stumes do

.

norte; gostosa. Alfredo Blaese Chamamos a atencão dosdar eis que o rapaz mter· "E gen ho d'Agua", muswa de Lcnr�o - ReservatOl.'io de contribuio1ps fie impostosmu.'

r r 't L�· De Florianopolis, regressourompe e diz méio insa IS eI o Heckd TUY3iE'S e letra de o· meléca . . .

o sr. Alfredo Blaest, Fiscal nicipais em atraso, parn {}«Quâl Bauy, qual nada, eu 00 Filho; carla enimatíca com editl'lI do Tes(lUl't'iro 11a Pre-d 1·
. Lanç<idor da Prefdtura Mu- .quero é dormir, quero es· prelll'os liOS dedIradores, ... IV' os

Fr'lISIlS soltas e d·,�Y uicipaL feit!!J'H Mu. icipi.iJ. quE' publi-cansar, , ,}> e Autores; De Tudo um pouco; (I [j... camos ,." !iLSS:� 3. pagina1<>1: vista disso, então, de· "MUlli�O :m!igo", paginu curiosa; ••• da ed çãr, lo ll'jt'.mm-lhe o unico lugar pus�i· fotos de São Paulo, dn Rio á cncwnanas ANIVERSARIOS ivel para um 6000 complet.o noite, st'ção de FloricullUra E"

I--------�_�
__

e socegadG: ao pé da ea31- Horticultura, dois suplementos (1) Senhorinha Elza Schmitt, Adão Mirandanha. embaixo de uma <,ober- de Ti�,cos e modaS a core", O noivo que beija a noiva, .

1
tura de �apé, lugar propI'j� mundo em revista, e mi] no· e um precipitado; e o que festejl'u ontem a data de II ' ., .

A ' . -

b" t seu tinivers;}!'!ü natalicio, a, Esta nesta c. Idade, ha d.la.!l,para lavag0In oe roupa. J vicades Ou Iras, maIS lmpressos nao elJH, um I'ouxa...
I Ad

-

M d 1o rapaz estendeu unla estel- 1105 melhores procl:'S�OS graficos. (2) geetil senhorinha BIsa SGhmitt, o sr. [:0 ll'an a, auxl18F
1'a e adormeceu profunda- Entre um bom goal-k(:!eper dileta filha do 81'. Jacob I da redaçao. da nossa �onfre1-
mente. .------

ü uma. mulhl)!, solteil'On3, mui- A, SclmHtt, digno Prefeito de i 1'_8 «A PatrIa» d� F�Orla!10pO�
No dia seO'uinte pela ma'

'I to feia não ha nenhuma di- Blumenau. ! lls. que. em illlssao eomer-�

'1 L�IIIlI"l>�II,!I!b"AlI"!iln 'b' t d I 1\' n 't" na, residencia de I cia], percorre o nosso Estado',nhã, 6 hOI<is, um s? m�ra.. ��l! fh•...,�� ,ll:'I'ença, um 08 pegam H o ...
,,' ��. 'C, reil'

.

oele tecido ás! O jovem colega deu-nos.vilhoso começava li 11unlllH!.r I (3} "eus .i:M.:S
. ,

d Q J" d pessoas quo frram cumpl'i-I' ontem, ú prBze� de sua VISt-a terra. O rapaz �cor a, es-
Visitou-nos. o represflntan-! na. e v maIOr praser

..

e

llH,"lta-Ia, uma 1ma mesa do. ta tendo núlntldo comuescúUm paranaense: um pinha preguiça-sê. e V�l p!lra um1, t .. "dr, Laboratorio Neo-Far'ma,' uma sogra'? Moral' com a f1- .

! agradavel palestra.Dois paranaenses: um pi- riacho pro�lmo, ailID !le cum-
da nl'ma Onckeu & eia., ües-Ilha casada pa�'� poder enco- lü.JXCCidade :] felicita. ![nheraJ prir Sll� hi�Iene lliatl!l<�l.

_,
ta cidade, <}ue uos presen- i modar o genro ;

I
�_'-�-�__

Tros paranaeases: Didi Termmada
. �ssa tm efa, le 'teou com alguns vidros do

.

a ......_--

I O grande r€mejio brasileiro, -EH
-

fCailIet vanta se esfrega os olhOS e-
L h L ", i rir de NOUgUl:'li':1. do pharmaceutic{l.i. .

•• ' -.
• seu produto « ac ocon». a- C I .. '''H''m .r:at' Hercilio Deeke i e Quimieo !O,ii' da �;'ilva Silveira.

. .

o.lha a dez passos com lI�en- xl.).-Cllocül�te . Oucken. 'con- O Onla elo.' I
t d � .

'

U,\, portugupz: Urna mulata. E' ta na
J •

l:i' b'p s H'r'- vende-se Pffi o Us as t'armaClas.50 interesse.. i
... qU." ,�S' "

cecionado em Forma de cho- Dia 16 do corrente, Festeja- .

L az anos oJ, () f.
.

e C! ! Drogarias e Casli� de Cunpanha �'Dois fA)!" ugUi:'zes: ;\ rmazem
'lua frente, como SI fora u-

colate. I rã solenempnte o Sf'U primpi- 110 Deekf', a quem enVIaDJOS i Sertões do Btue:;il, "";: ,jssim nas,

·T.'.',','.".::i.'. P [;:h;,�
..

"'i,:c�:S:e
..

i�1����dS; ffib VIsão fanta.�magvrlCa, u?:'l1� Ohamou'nos a atenção, a- II,O aniversario de fundação a os nOSHOS cumpI'inlt�nlw'. i Republicas Sul ,\mcrkmti.';,
cabocta, brasll� ra, II!la flOr I aUt'k representante, para o «Golonia Haimab, Rituada pm "� .��=�=_��= , �i.. ama.
los nostiOS :seI'toes, bell:,sUlla., I :'"u Rabur pelo que aquele Alto l�enedito Timb6 neste rz r'· i�. (' '.""'1':;""'.r_;, ;iúelf'o: UiJli.éljjJO de cabelos sedosos, lUllg'S, eal il;ch;�nte é tomi1do, 'pplos a, município.

'

uOfKO Jonona.l uO \l.tJ ';�i'r>.�L)
TI it\, d<_ls �obre o hombr,,�, 8e�1l-: ,1ultos e prjncipatmellte pe Para os IPstejos daquele dia

..,c.;ols ;Jj;:'eihji-;: Li :
. .fueijo nUa. despreocupada,

.

uI a,,�o i ias éreanças .sem que as foi convidado o Sr. Jacob Jucursal em Blume;, nTYi.:lS mini'il',,';: U'n;, vu.ca ... {} eéu .. , O rapaz fIca ';1<::2� mesmas o saibanl, jii que em SC1lmitt, Prefeito Municipal,
..

Xl' : Li", i',llr\�:r'o alu�íllado .com tanta IH:"eZ.al
t"das l1ota-�p a granlie rc- que comparec; l'ápeSSOulmpn; Pedimos a08 nossos clü'ntes (I favo!' ,:" pi !ó>pntarem à.

n', i:"'spanhó\:':: hlsso ,juoIe e oao I·t'Slste ..

� �L. � p\llsa por todos os medica-I te.
.

j este banco as suús c,ldprnetas de contas '>-1 ;" nv's, devetlo-
. T1',:;'S t:SPlil,.hóes: Uma p!it?�ii. .. 1 :'orre ao �,(:u, encO:,H' o ta�. uentos. A Oidade, f�licita e faz vo- ras" credoras e de (JeJ�,?sitos populares, pai'a �w .::n :ançados

..

'

'. Um pau!nta: Um
_

C(ln t!tu I qUi�Sl em sup:�ca pe�,�,u�» a.:
E' um produto gue reco-l t08 de prospen.dacle� aos mem- os Juros do semestre nndo, na forma do CO:':Lume .

.......•.... '.'

'

. '. . '. JC;'.l!H.dl.;.ta.I.1ne. ({�l!em SOl", se���:Hl"a. 'n-; mendamos <i0 publIco. bros da Colnma Helmat.
'.

'. DOl'� paUlistas: ',iH" I'I�VO. garvta reSD�ude, tlIlIlda, e ; , _ 'w_��_�__[lIl,�ão I gellUall�ent(-'. (C< u :,iOU a, I·a
.' .:T.l'es Pi.llbtâf.:. Uh,! i' fUj, .... , by e o �etl�or?» p (I rup"� i,�.'...�.MM.

'U'
...

"

,. - ern s�)gUlda «eu sou uma,.. , ), rn gaucho; um cnl ;uarrao 1 ,,»'
.'.

.. '

_

'.'.:i.Doib.l.�au.chos: umc.u.·.n.i:\8c..
O besta...

Cloe-ma'. ,:Tres gauchos: urna gargaHta... ..'

i't1tiia)ngleza: Uma sufI'ágista Em Maceiól
i

.

>,:p�ias lngh'zas: Liga cO(�i��J01 Eu dr. A'mando da S lva," AMANHÃ _ Dominho, ás 5 e ás 8.30 horas - AMANHÃ
".''l'._'.,

..!,r.'e,'�'1ngl:�í>a< Exereito· da medico e farmac uiko pda Fa- i .

d',

,
,

' [8alv�ç.ão! culdade de Mtdi,:im: ,.ia B,.Í,' O mais comiro programa o ano .

.

Unia. brasileira: Uru encanto chi�fe da Clin,c;; l\fi'(Jica do Asilo
PARAMOU�T _ JORNAL

....Duas braaibü'us: Uma 'filti d" Medidctad � ( medico da 1.

..... ,. [Udade Higiene Muniripahl. gado
2. CINE VARIEDADES - estupendos desenhos ani-

'.

,

' Ttés b.rasHeiras: Tesoura..�··. Atesto que ,eil o emp�t, mados e..

Ú)fiá"l1egta: um soldado ", �����= ��n���:na�e:ii��lr q�i�• p;�as iregrus: dois soldados
mic� JOão da Silva Silvf'ira,ob- i,T�i:is,negras: Regimento nâ-
tAndm. os melhores r'esul',,�dos em ,,','."i :: ..

[vai!!! ' v ,_

todos os casos de afe<;ões sifili-, e a bela Constance Cumings, em
ticas.
O qua afirmo em fé do meu

grão. .'

Maceió I de Junho de 1917.
Dr. Armando Silv".
(Firma reconhf'cída.)

.

A PENA DE MORTE NA
.

. .

�ARGEN,T1NA ,

...

Adolfo Bauer
A firma MalbuT'g' desta praça
dignes repres en'ant- s do Moi
nho Inglez, rgH,lÓl'CI mos a
nf'licada (j fer'ta dI' UIIW amos

tI'H dos finoi' " bem 8f'sbndos:
biscoitns «Aym (lJ'é», labrica
dos com superior farinba da
quele moinbo,.

'

Aos nosS(I� amigos, acon

s?'lhamos a procura desse 0-

timo produto, certos tie que
o mais exigente pídadar, fi
cará plenRmente ·fó;litisfeito,

Vindo de Trombudo, muni
cipio de Rio do Sul, '1Ilde re
side, esteve I PiSta cidade, o

sr. Adolfo Bam 1', comerciante.

Dr. Alves Pedrosa

'.res ..

Prefeitura Municipal

por Bento Gonçalves
'.

speaker discricionario

PisüJ'Jlogia das multidõé:s:
Um ale'mão: um ci-:op .

DOIS aleruães: um b8rril ...
1'res a!emães: a Brahma in

teira ...
Um turco: prestação .

Dois turcos: uma falencia
�rres Turcos: um inceI;ldio� ..

Um �arioca: um sabido.
Dois cariocas: uma úll'rinha
'l'res cariocas: CarnavaI!

"t��i'Zona do s. R
.::;r>:.��'/�Convido '�os �eservistas
'/}àhâixú mencionadn�,a virem,

.' <';�.no, menor prazo possivel, á
:'\>�,ede desta Junta;' no:Edificio ---------.......-:---

'/pa,' Prefe�tura MUlliçjPât, das BrO'51-) f C'': .10 ás 12 horas, pai'a::'l'etit'a.: • •

:;;'::l'ew as suas cadernetas:�_ Diretoria do Brasil F. C.. : ';tares ..
'. •

, A
t mos pubr, y:,'J,:.': Augusto Jensen; LUi$/ ':Sa;:' pede-nos, que orne �l-

';\;�Qh; Gustavo Duwe; Ma:x_ g:l'a� .. C?, qu.e de or:: ��ante, não se

';<.:sm:an:Íl: Julio Beins; Leopoldo ra maIS permlt�dét a entrada.
"':Nfáttie�k" Francisco Merysio; sem ser paga, em todos os

'.��llsto' Blank e João Gi:ma- j9gos que> esse club !omar
zinhL" parte. aos socios que nao e8�

,

\.'. Pedro Oardoso tiver�in quites com a tesou-
Seer�t;<lrio da 6. Zona do S. R. raria:;':'

.

LLOYD

Companhia
BLUMENAU

Balancete

Paulm�Z'RttM!httMll\'4MiliM�

Busch
em lO de Junho de 1933

ATI V O

HAROLD

Imoveia
'1'Movei'J, Maquinas e Utensl lOS

Mercadorias
Caixa
Embarcações
Erectos
Devedores diversos

Diversa1'> contas

Ações caucionadas

491:134$900
351 :334$900
755:9(10$435
10:641 $860

105:462$700
11:000$000

1.100:418$630
99:585$385
30:000$000

2;955:538$810C INEMANIACO
PASSIV.O

ENTRADAS: A' tarde: 2$500 - 1$500 e 600 rs.
r::'.

A' noite: 2$800 - 2$500 e creanças 1$;)00

Capital
Fundo de Reserva
Credores especiais
Credores diversos
Debentures e circulação
Titulos fi pagfir
Diversas contas
Caução da Diretoria

1.000:000$000
9:336$650

574:982$320
35 { :382$340
194:000$000
251:645$970
541:191$530
30:000$000

2.955:538$810

A Comedia mais «gozada" de Harold Lloyd.
Pode-se afirmar que (ste celebre comico jamais fez

um film com tantas scenas ultra-comicas, como este,

Uma verdadeira fabrica de gorgalhadas!

S. E. & O.

Blumenau, em 12 de Junho de 1933.
A DIRETORIA

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


