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Violentas::criticas 'ó attitude dos censores da

imprensa carioca

.
.

,Irresponsavel"

.Li,.-�
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r !�:AD��;��oT���sa_ 110 ;����n:�����:!S�: :�cia.
I do, os jornaes noticia- çõs para a pacificação do Chaco

'1'a"tl'f com certo d:e,stGª.lle
(

a vznda do �Ylarc'llw Dias i O delegado do Paraguay lhimento que será. feito a es-
��-�--:--�

1 F. C. de Itaiahs], para a ! em G.enebra, entregou á Li- tes pedidos do paraguay e

.

'I
disp'uta nesta cidade da í ga das Naçõee uma nota em Bolivia. pela Liga dasNações.

'Pelegrammé do Rio, gação de todos os es- ses estrangeiros; segua- I «Taça Consul Carlos Re- í que dizia qUE: 08 governos do Sendo tavoravel, as negocia-
diz que está causando . criptas censurados, Pro- do, totographías de ma- j naux». Nem faltaram, os 1 J Paraguay e da Bolívia estão ções serão realisadas numa

sensação, nos meios [or- curando sOle,mdnizdar eds- lca�os que °dS eens�rtoes I
boletins vistosos, que en- � I de aecordo para propor á das capítaes sul-atnerícanas,

nalístícos, a sezuínte no- sas arhítrarie a e
.

e eviana e esrespei -

(clle1'am a cidade..
convi- � S t

-

- �

Ir /
,� ;. ocíedade das Nações que con 'ando-se como provavel

ta que um matutino, em iguorancia, e sem cora- samente a mnam ser
1 i dando o povo para a in- li confira aos governos da Ar- a escolha do Rio de Janeiro,

negrito, publica na prí- gem de se responsabí- alusões a um politico i! l teressante disputa que se li gentína, Brasil, Chile e Perú Entretanto, a partíeípação
meíra pagina, debaixo Iízarem, os menciona- miuineiro; terceiro, cri- I i /.. reolizaria.
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d t
'

d
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d desori t' e' dor Lo
< I)' o o -.;.. 10 man a o peremptório e ln-I que o 10 e an81fO,' I eH!

do titulo: «Censura Irrês- .... os censores, es-men- . icas ao ex-s na -

>,", '1'" Gomo acontece em se- t h d h t. .
.

G I t
• � i' ervtr na questão do c aco, nas emarc es an enores a

ponsavel- e sub-titulo: tados pelo sr, Ribas Oar- pes onça ves; quar 0, � II' mellumies occasiões, o I este mandato foi conferido entrega do caso á So.ciedade
«Arbitrariedades quoê se neíro, [urista que se informações ou criticas;"', \ j'O,(/O -1'';0071 sendo a nota N � A

d .� I. w I 'o pela Liga ·á commissão dos das ações, raz crer que a

praticam corri ev!den,te transformou em carras-
.

sobre o dpire.:�or a �'1.S� ;:! l palpitan,te do dia e na )� cinco membros, Argentina, Chile e Pe.rú CDU-

abuso do" nom 1'>
..

'" 'do Mi- co da Imprensa, ínvo- sístencía ublíca e seus
,"I ( espectatiua delle todo t 11(,( oJ 0.'3 t

�
�v I Nota identica foi entregue eordarão com es a eSCO_"HL

nistro da J'üstjr.a, e d;;
.

cam ordens do chefe de parentes,
'!. i

I
Inundo tüterou. o seu P'l'O-

)

I I d 1 d b li
,

O P B li 'a dey e � pe 0_5 f" ega os ,'O lVIanOS. . araguay e a _ o �Vl
'

chefe de polícia»: :ipolicia e do ministro da Destacamos esses as
, grarnma de domingo -

:',' Nao se �:abe ainda. o aco- _c_'la�a_r�m_��,.s...e����e

__lS_.__«Os censores andam Justiça" ordens que na sumptos qUt1 jámaís po- l i as festas, os «pic-nics» e : _

. =_=��
__

� _

por ahí amimando que
realidade lltãO existebm, deriam determinar em- 1: i as caçadas foram proro- ! O sr, Oswafdo ".·.... ranho; garante, como

estão . estrangulando a
o que cons ítue um a u- baraços ao governo ou í:' gadas.,. I f.....

imprensa por ordem do 80 li confiança e uma comprometter a tranquí- \ '1 . Entretando, apezar de

chefe .de policia e do injuria contra o críterlo .Iídade publica. Dahi a l; j lodos esses passos dados,
ministro da justiça. .' s-

das autoridades supe- nossa. duvida. que é de � i a ultinui corréu a noii-

i Ba8 aüirmações são íal- rªores'
.

Nestes ultimes toda a ím prensa e já ;'! 1 cia de que o ilfm'dlio não
.

� sas e deshoaestas, A "dias, entre outras cou- ngofH. é tambem da opi- l: { viria, Este ChGb se des-
(

sensura está f;endo exer" sas, 08 censores tem im- nião pubHca e de,'e se� I i culpara em o/'ticio d'i- 1I cida com illcompetencla ':peGido a publicação, pri- dos propl'Ios elementos I:, zerldo que al_quns de se- l
l

e irresponsabHidade, sen- mei!'!). da deies'i dos di- ([o governo, em virtude i:! us jogadores estavam '(i�
d
.'..

'd'
,

1 re.itos do BrusU emana- d08sa singela enum.era- �( 'I' \. doe,ntes e, dessa forma,( o maIs
... prcJu 1ma ao ' , l\

gover[!o dI) que a divul- dos do jogo de m::eres- çü,o,·) i • ad�ava o ,.;eu cotnpare- ,

.

i ,�, I c'lmento.
��'_."""--.. ---,;..__;--�>---�-----_.,_.--.��-�-�-�,.._��--,..

�-�-�---�-"�-�-������----�-""; i enfJ��a;:':;��:; g' ;'(��;: í JDEiXOU A lNTERVENTORIA PAUtlSTA O O casamento entre 1 pi1ne_.nto das rclações,cf!- \1'
··.,6ENER'AL W.. ALDOMlRO liMA. líessoas sem meios í port'l\'US r:aso o Jrla'i'c�110

i teirnasse, mais urna VP.s, I }lor haver espancado sua

R' ".). '0'
..

'1-.' t '! á geu'"
'

{tIl
.

n
a

� ern adi.ar a 1'eaüzaçâo 1. namorada Ther(�za Baptista, .,,'
,

.

lO, <:1 -. gaumep ao
j passar

,o governo !lo . "'- na fi emanBl I do jogo. Com i::so, pu- �! Mor�í,l'a, na n,oite de 23 para;.
O tItul?r, da .�uSbça ldUl�J�Chefe de Polici� do Distl'icto

/.
ral M(tuoe:! CerqueIra Dal,tEoI' � rece que este Clu.óe criou i i 24, rOl recoHndll fiO xadrez o eLO s�;'nlHllstro Edm�nc,o I�la.�lFedcralenviou h�j� a imp'I'en- Filho commandB;�te da Regl�o I O ministro da Pazenda d_o l alento e ficou definiU·

'I'
individllO Ma;:;_oeI Okgario dos preSIdente do Suple�o, ru-

• sa UII!�, :pqt� nos segullltes' ?-te S?l' eSCOHUClO um novo

I
Reich acaba de faz�r pUbh: I 'vamente m.arcada apal'- l Santos." bUJ1.al,F,ederal um (!�flCIO em

termose::Havend,<? o �ei1eral mterventor. '_ cal' a regulam·�utaçao da lei

1
� tida para domingo, ama- i· Ao ser solto Manoel dos que dIZIa que ,0 chefe do go-

'::'<:-�domiro CastHf�o, Ll31a. 80- O gell�l'al Waldomll'o Lima destinada a promove!' o ca- � rthã. ; Santos, no dia seguinte, cer- uerno prOYISOrIO quere�do PH;-
hC!ia�O a sua deJIllssao das transmiUirá hoje. o poder ao sarnento entre pessoas sem) Nessa questd.o toda, tamellte com o intuito de ti- tentear o seu apr�ço � Ju�t!.
f,?ncí;oes de .Interventor �o seu substituto interino, meios pa�'o se e,stabele�er.. 11 cabe-nos algurnas pala- ra1' uma desforra da causa- ça de que essa Bgregla Cor.,.
Estado de S. Pauio, S. EXCIB. Río 27 - Nad.a de novo re- A referida IAl prevB um

11 vras qne não podem fi- ,dora da sua prisão, foi até a t� é a maiEl el�vada �xpres"
o sr. c!lele do governo pro- gistJ'on-se hoje, afirmando-se eropresttm.o pur ffif,io ne ho- s c:a1' esquecidas dOE dirf!- ) refüdencia cleHa 0 como não sao �esolve?- IIlcmnbll-a de
visorio de. Getulio Vargas, me"3mo' que o casü paulista nus do Estado para a compra I dores dos nossos Clnbs, l a Clcontrasse em CaFJ8, fur- rdaclOnar. cmco nomes, den
concedeu-a em decreto de caminha para urna. solução de mobilario e utensilios do-, Prim,eiramente, é ne- i! tou varios objectos perteu-I tre os quaes s. exa.. venha a

hoje, devinitivá com a sahida do mesticos nté a importancia l cessario que cada club i

I
centes a me&ma, I esc�lher f' novo par que �a.-

O general Waldomiro Lima general Waldomiro Lima, de mil marcos, 1 (lê mais valor á sua pa- / O facto chegou ao conhe- vera de occupar a cadel1'a,

..."., ,...,... �,�"""�'""""_.���,",�,,,_.. ,_,,' -
•.•. ' •.• N

Nenhmn emprestimQ, toda�; lavra empenhada pa:ra ! cimento da D 'legacia Espe-I vagí� peJa aposenta.doria d?
via, será. cO!lsetido aos C<1- I qualqucl' partida C01n- 1 cial paI' denl1ncia <ia mw'a I

magIstrado exemplar que e

Ex.portação..
de Arroz saes enlermos O.U SOl'!r.endOj

binada, I8S0 'U111a quali- l sendo, então, tomadl1s as p�o' o mini-:t:o Jose S01'iano de
,

de qualquer deroJ'maçilo phy- �. daele que implica díre- videneras I'ecessarias COIl"e- SOU3J. FIlbo'
sica. ou mental. I etamente cOtn o creditu guindo a poJicia aprehender Feito a Yottl�ão o presiden,

. A opinião medica do paiz n qu.e não podem deixar os obj?ctos fUI'tados e que To. te deu conheCllneuto a todos
recebeu favoravelmen.te o ar-,) de pfJssU'ir, Ou existe ram 1'(�stituido8 á 'l'hereza, do seguinte resulHHla: Costa

Hgo da lei l'e�erente aos e��! sin'iedade ou não existe, Ei::tretanto. o autor do furto Manso, 10 votos: Carlos Ma-
fermos corno «prova da 01'1- ? o que nüo Sé poàe com- não poude ser preso, ap('zHr xim�1iano, 8 ,Cunha rvLJ IIo, 7;
entação do actual governo l prehender são as duas dos esforços empregl1dos pe- LeVl Carnelro O) Reyn�l�o
empenhado elll salvaguardar � cou.sas junta.'i. la nolicia nesse sentido, Ma- Porchat, G cada um, O ]U1Z
os interesses raciães».

I Depoís, temos, ai'nda, no:1 Olegario dos Sal.lt/)s fu- Octavio Kelly obteve o, G.lu-
. '. .. o eS�fuec[mento a que giu para. lugár ignorado, gar, não entrando pOIS na

."" í licit, sujeito o povo, nes- i lista.
I n 8"a·· ..

'· 81-11 ii,'. ; ...8�a r i � ii �)� sas medidas de S'ur]J1'e- j ATTESTADO O sr, lVfanso, eleito por u-
A uu'! u! lti ��i za,NiYl[Jitcrn .�ep'reOClt-·! nanimidadedc votos, apre-

',., ?l pa com ell6, nem, com a' Pela Delega�ia Ez>pecÍal, foi sentouj p o r e m, ponde-
fl

b' t d
)

decepçao que lhe dá de� !, passado � pedido verbal, at- raveis razões para. recusaI':;
A nOta que u ga me e o vais de taes bW'las, , testado de conducta ao sr, aconbcendo o mesmo com

sr. Ministerio da just.i{;�a eu- !.
..

Definit:lIJamenfe, o po- i.'
Antonio Cuudido de FigUei-! os �rs, Ce.r.los 1\1aximili�.no e

viou aos jOfnaes é li seguin- I vo mereae Ui/c, panca í
redo. Levl CarneIro, O sr, Cunh,

te: mais de attenção dos lO' Mello cujo decreto de nomea·

«Sciente dos boatos que, di-I'ectores do n(,S80 e::;- liCença. ção já havia sido lavrado,ro,
.

.

d'
� .

I porte. Que a 'medida do

II H'I)!' conced_íl'lo, t�'mbem pe- pjg'nou á honra, _apresentam
nos uIbmos las, tem Si( o HIT .' -

l'
� -, u

J.Y.larcüw, tao genp1'a 2- la Delegacia Especial, Hc�n- tambe�ll SU.lf: razoes. . .,;propalados, o gover o sente- zada já} não se Tepita 'ça a Bertoldo Schurhart, pa- Dend� a 1880 as P08S1bl.l'.
se no dever de aIiÍrmar quo futuramente,Elle é quem Ta reaHzal' na noite de h.oje I dades gIram em torno �[_
não existem motivos para paga tudo e COl11..O tre-

um baile p'úblico em Itoupa� (nome do pl'o�('ssor Rpy��alaf
qua.esquer apprcensões e g'llez mm'eee wn melhor vasioha,

I
P�}tH:hHrt. .:;d3. taculdade dt:

.

.

1
,tratamento. do contrario

"
DIreIto de ,', I aulo.

quoe está appa.re hado não 80 tpoderá acon,ecel' que ) i
� ===

_
_ __ _

O
.

·A·· ,

t'l'
.

R
.

ra m'al' '" de 100 :hom�ns, para reprimir toda tentativa a.s ,pele'ias tenham como (I f II S f
'

OR BUS iisr•.. rIS I lÍlno .amos, ln� u v . . 'J, !l �fltm fl'n ('''�!'H�i!lD n' \!lCT' 'etervento.r federal, assigoou
.

Foi aberto o credito de 124 de perturbação daordem co- nnjea ass,istencia. as 01'-
I i II "uiiu ü�. • i ih��Ii3� U .1 .

um Deêreto . elevando o el- contos aIim de attender as mo para íazer cumprir as clubancaaa8 vamay , " \!
n "I' II'

rectivo da FO:f�a Publica. pa- despezas.
.

I suas detel'minaçõe, � �,_��w__,_� ll sr. n2SllO liorrãa Com destino E Joim'm P pas,

fO i prorogooo O decreto o (] Si?1109em lUMA CARTA DO õENERAL BERTHOWO KLlNGER I Ci���leâ�ll's�7�te;;ns�m ��rr(� ,��i��i��� ���f.1:ciiai�;
.

,

..;
.

" ., I C,on&a, q�e por multo� anDOS i tado,

. 'ôe mercaoorIas Ft;n divulgad� dIa 26, na aftlrmando qu� a Sll� a!tltu-; vHlha f.en�o a.f{e_ntf�, ,!a H�ill-I-"--' .

capItal Federal, úma curta de, no momeul.o, esta, dlver- burg-Suedhmel'Ü,_anlsGh,e l�dm i Para alrUHIC10S pro,·
De fonte bastanté a;qtor[za- ! ereto prorogando. atê 19 de qUe o general Bertholdo KHu- ginda da attitude de outros prschiUahrtsgesellschaft (Cam! .1.

da. sabemos que o'-G:q;verno-, Setrrnhro do cOI'r'ente anno ger, escreveu do Porto, cam chefes revoJuCiónarios pau� panhí::t HamhurguêzaS:IlAme-1 cure a A. Cidarie
Pliovisorio asslgnou no.:yo de- a seU�.gem de sto�ks,' I data de 25 de Junho passado, ��stas. rieana) em São Fru;J.clscO.

! .•
. \ .....

":.:;:;�:.�:.!', oc' ··a"IM�,;a4tfAl'��7!5'Fiü"""?i\'wm'WmrEPww.tt.,.:"'>§""í'W>.f!��.....L..����..:r���=E��•.�����,.

lIi!!$íI 2f

"Censura
..

.

_ ......�v�_�·��,�_._'- . ..- ...........-...,."
):.,

não se intromeUeu no caso de S. Paulo

Rio, 27 - O «Correio da.I S. Excía. que anda muito

M�nh�,). em sua ed�ção de! a:�uefa;��"L,c{)m ?�, ��gO�,iO�
hOJe lnforma ao publIco que

d_, sua tl,l.'L�i, man�Eve _,e s_n�
., ' " pre em 8ttmu:le dJscreta, del-

o sr. Oswaldo Aranha, tl'hnlS- xand0 quü (1 81', G'.·tulio Var-
tro da Fazenda, não se en- gas, resolvesse sem nenJlUm
volveu no caso paulista, desdoiro para os contendores,

A vaga do Supremo Tri

bunal federal

NDS vinte
,

dias decorri�DS 1 ria de desejar qúe os nos-
. �o m�z de Julho, a, sahlda

sos exportadores firmassem
�e arroz, p�ra QS P?I'tos, l?_la-, c9m i,,80 Slla posição no mer
tmo& attIO�lU a propl)l2�es cada platino, aproveitando o

desconhl.'l?ldas desde alouns facto de achar fóra de con
annos,. efreetuando-se �egula- cúrrencia.a produção italia
res embarques ,dn artigo pa- na, nossa uoneorrente, muito
ra aqueile ,destmo, c. prejudicada com r;.s nevadas
As �gpeCle8 preferIdas fo- extemporaneas, da época da

ra� ..
�.Japonez» e «blue-ro�e», c olheita, e com· o preço.

v�I'll'lCandodo'se a exporta- por isso consideravelmente
çao de 29�50o saecos

.

p�l'a elevado:
Buenos Ayres e. de 13,DOO
pG.ra Montevidéo' todos de ,Tambpm a exportacãopa
producto 'eoffi'cusca, dada a ra os mercados do norte do
proteção de que . gozam ali paiz vai se fasendo em .êon�
os engenhos de beneficia- dições lisongeiras, contim;ian�
mento do artigo, .

.... do firme e marcado em cou,.

Annuncia-se aSHim-altamén- sequencia da orientação.que
te promissora. esse iiuercam- vem imprimindo ás tran8a�

bio, na presente salra, e se- çõeEr o Syndicato Arrozeiro:

Foi·assignado um dec\�to augmentan�

dQ orieffectivo da
..

Força Publica

.c:;..
.

. , LJ···· .·L·····.··.

.

.

A abrir se breveluente nesta

pJ'aça a Rua 15 de Nove' n.· 26

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Para terminação do negocio da" firma &:I
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KERSANACH elA.
LIOUIDAMOS TUDO:
-

Tecidos - Sedas .. Veludos

Sandaíias - Artigos

.. Lans .. Perfumarias

para homem - etc.

Unica
. ,.."

ocosioo

do custo

para todos

Vendas só a dinheiro

P�lo presente edital, convido aos abaixo nomeados a virem no

prazo de 50 dias pagar os impostos devidos á fazenda Estadual,!sob p",.a de se proceder a cobr ança judicial:
Hennque Hering,. Afonso Braggnolo. Alberto tz, lberto

Schrnidr, Alberto Vieira Pamplona, Alberto Volkmann, Alberto

Lehn, Alvin Rahn, Arnoldo Schiphorst, Arthur Guths, Augusto
KOnnel, Augusto Krieger, Augusto Orírnann Junior, Augusto
Zastrow, Augusto Zielsdorf, Carlos Ficher, Carlos Mogk, Carlos
Meinecke, Carlos Passolt, Carlos Schmidt, Communidade Escolar

deTtoupava, Ditrich Irmãos, Eduardo Olaus, Ernilio Reiner, Eurich

Bôkernkamps, Erico Brandt. Ervin Kirt, Ervin Mirten, Eugenio
Meyer, Edco QUo. Evaldo VoJkmann, Francisco Becke, Francisco

Knoch, Francisco Velvoch, Frederico Schnepper, Frederico Weege,
Germano Mundstock, Germano Schaufert, Guilherme Schumann,

Gustavo Kleineschmiet, Helmurh Zimmerrnann, Henrique Bahr,

Henrique Brederrneier, Henrique Gereken, Henrique Pettermann,
Hinch Bt Cia, Jesuina Pereira, José Schadt, Leonardo Pettrelli,
Luiz Volkmann, Manoel Francisco Cardoso, Matia" Kíenen, Max

Passold, Michael Narnman, Oscar Passold, Oscar Pacheco, Ricardo
Bleisner. Ricardo Krepski, Ricardo Schiosser, Ricardo Tredemann

Rodolfo Orasmann, \Valdemar Pereira, Walter Michels, Wilhelm

Mackeler, Frederico Pegel, José Schadt, Curt Stoepcke, Alberto

Doeze, Arnoldo Wagner, Bernardo Trolich,

Catarina Zímerman, Erich Krueger , Guilherme Graes, Hans Ech

ter, Hermini Sabien, João Seibt, Oscar Burger, Oscar Dickmann,
Rodolfo Dl1ve, Romão Francisco Weber. Amoldo Soneit, lgna
cio Alcx, Alberto tLocbard, Oe-mano Piamozini, Berta Fvitche

'Herrnarm Haake, 'Leopoldo Serrien, Alvim Ma,,';,sk<", Carl Muller

Richard Piske, Richard Schlender, José Schrnidt, Rodolfo Sch

midt, Henrich Schrull, Paul Schulz. Christian Withoeff, Emil Zí
math, Carl Zilse, Antonio Zirnm-unaun Richard Zurnachtll, Viu

va Pau.o Spick3, Genesio A. Cou:i ho, Félix Rodolfo Bernhardt,
Ervin Hoenineke, David Thrie- veiler, Candido Mundiní, Bernar
dino Pamplona Sobrinho, Augusto Raichel, Antonio Durschna

bel, Antonio Schrnitz, Alfredo Kocks, Arnoldo Hostím, Antonio
Pernhorst, Agostinho Maba, Emilio Petersen, Estevam Pole2a,
Henrique Boetiger, José Francisco de Andrade, Leopoldo Schi·

mitt, Lourenço Nundini, Mathias Paulo Bainert, Manoel Bernz,
Pedro José Zimmermann, Pedro João Baptista, Pedro Paulo dos

Santos, Roberto Hahl1, Sergio Coutinho,' Viuva Ervin Koch, Viu
va Maria Bainert, ViuVa Anna de Oliveira, Abele Ceola, Alfredo

Kosteck; Alvin Deirieh, Augusto Dostehaff, Carlos Bahr, Carlos

Diedmann, Carlos Zibel1, Carlos Michel, Viuva de Ernegto Rup, . �. �{�I ��'T . .

Francisco Frisen, FredelÍco Immun, Frederico Schaefer, Frederico
.

�!'t::..\ ...��{ ·ClL�\��.,:�� ir:); � tr-/

Voges; Germano Hedler Filho, Germano Mueller Senior, Oottob '.
,,-, ,\!�,,\'t;ip,,! ;;'t!t,,\�·�-;W�' _7 _"'li ' �:

��I�;����l;;�kt�?�ri����:�\rE!� ��t��i'I����:'�""R••i
Heinzel; Paulo Koglin, Pedro Jacob Penner, Pedro Fast, Raulino --.-..�, • ..-_�,.."...._".., ..�,,__,...,

g�:;:��J�;,�:n:� J::::'d:t�:::�
NickeI, Walter Frzygada,

IT···P·a·····r····m·········a·····c
..

n·t;·a·············s······a·····n·····J;·t···a······s··
..

·····II·Vergniaud Wa.nderley. Promotor Publico. � �
·

1=
PI"Op. G.. EUin9e-r :

COrreIO Aereo Para o Norte � Rua 15 de :Novembro: 44 - Telephone 21 �!aos sabbados � B L'UM EIN A U �

Aeroposfale .registradas - ás 10 horas : :

simples - ás 11 horas li; Receitas serão feitas com e maior

��:1
.

f h
-

. cuidado e com os medi-
mf,l a aerea ee a, na para: Santos, S. Paulo. Rio,

r
ca.mentos de absoluta pu..; .

.

Agencia do CorreiO Vitoria, Caravelas, ." Baia, f� . reza. �.
.

.

. Maceió, Recife, Natal, Airica,: Medicamentos' :-Alopat !iEuropa eAsia.; Homoepaticos �
ás sextas-feiras

.' , .'
.

qualquer outra informação, : Bioquímicos =1
l'eg'istradas - ás 10 horas fornecérá () sr. Agente do :.� Grande Sortimento de artefa�os de

.. �J
simpleS' - ás. 11 horas Correio. oha - ArtIgos de hIgIene

: - 'Perrumarí 's

=1pa.ra: :P� Alegre. Pelotas,p' i� E .::I U' d
�

!Qg::::�;��g�tu��"nti- a;:rea,7A���o:d:,:o-IL��

'Promotoria Publica.

somente contra .as enxaquecas,

como contra as dÔ..-C3 de dentes e ouvido,
dôres !".he�mlaticas, etc., não ha nada que
se compare 2.

CJ�FIASPIRINA
rer.61edioo de Confiança·

Coletoria de Rendas Esladuias de
Blnmenan ";"

Imposto sobre o Movimento Comerciá.

EDITAL

De ordem do sr, Coletor das Rendas Estaduais desta

cidade, torno. publico para o conhecimento dos in
teressados que, durante o corrente mes, em todos. os dias

uteís, nesta Exatoría e em todas as Agencias Fiscais Es

taduais do Munícípío, recebe. se 3S declarações para lan

çamento do imposto do Movimento Comercial e Industrial,
restabelecido pelo Decreto D. lO, de 14 de jun��o ultimo.

Ficam sujeitosá apresentação da declaracão de que
trata o presente edital, todos os contribuintes do imposto
proporcional sobre as vendas mercantis. (Decreto Federal
nr. nr. 22.061, de 9 de novembro de 1932), e mais os D4?

gociantes e industriais exportadores para o interior do

paíz,
Juntamente com a declaração, deverão os S1'S. COIl

tríbuíntes apresentar a esta repartição, os livros atualmen
te em uso, registro das vendas á vista, de duplicatas e ()

copiador de faturas, (Decreto Federal nr, 22.061, antes

já citado)
A falta de apresentação, no prazo acima estipulado,

das declarações e dos lívros acima citados, sujeitará os

srs. contribuintes á uma multa de 2:000$000 á 5:000$000
alem do lançamento feito á revelia.

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em l' de

julho de 1933.
(Ass.) E. LIMA - Escrivão

Imposto sobre Hipotecas

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 e em todas as Agencias Fiscais

de Rendas Estaduais do Municipio, a cobrança do imposto
sebre o Capital empregado em ernprestímo sob garantia
hipotecaria, relativo ao corrente exercieío,

O referido imposto, relativo ao corrente exercício, se
rá pago em duas prestações, nos meses de julho e outubro,
quando se tratar de Importancía superior a 50$OG (clncoen
ta mil réis). O imposto de quantia igualou inferior a cin

coenta mil réis (50$000), será pago de uma só vez, no mez

de julho corr('nte.

Os contribuintes que deixarem de .satlstazer o paga
mento da prímeíra prestação, dentro do'praso acima de

terminado, poderão raseI-o nos meses de agosto e setem

bro com as multas de 10 e 20010 respetívamente.

No mês de outubro, será iniciada a cobrança execu

tiva, do acordo com as leis em vigor-
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, :l de

.Julho 1933.
'

ELPIDIO LIMA - Escrivão.

Imposto.cíe bebidas e fumos

De ordem rio sr, Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os

interessados que, durante o corrente mes de julho, se pro
cede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscais de

Rendas Estaduais do Munlcípio, a cobrança do imposto
sobre a venda de Bebidas e Fumo, relativo ao segundo se·

mestre do corrente exercicio.
Os srs. contribuintes que deixarem de satííaser o pa

gamento dentro do praso acima determinado, poderão fa
ze-lo nos meses de agosto e setembro, acrescido com as

multas dê 10 e 20 % respetívamente. ,

Terminado este praso, serão extraídas as certidões
de Divída-Ativa e remetidas á Promotoria, aüm de ser ini
ciada a cobrança executiva, de acordo com as leis em

vigor.
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 1 de

julho de 1633.
ELPIDIO LIMA -- Esc:rivão.

Não se paga o

Imposto de Capital
pare os àepqq!t05 populares feitos - nos

bancos (firt. 2., olinea 14, ào;,. àecre.

n. 16, àe 29- 12-32)

Dê-nos uma visita, para conhecer as opti
mas vantagens que lhe offerecemos em BOSSaS

Depositas Papulaes Limitados

Banco de Credito Popular e Aurí
cola de Bella·· Alliança

Caixa Postal, 37 l<IO DO $UL

Edifkio proprio

;

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



Campanha De : econmnia Con�ece· estano
.

BrasH
Perante o coneumídor bra- consumo. excessivo de cor-

.;sllBil'o estão sendo feitas u- rente dtlsJampadas «baratas». Salim é casado com Sara.

•., tualmente demonstrações por Somente Iampadas de quali- Corno todo o judeu, acha que,
.

llJf;;;io de um apparefho deno- dade garantem evitar taís dee- o dinheiro tem um extremo

'minado FOTOMETRO. o qual pezas desuecessanas de con- valor e por Isso só 'dá á rnu

)'tem por fim demonstrar ai sumo
de corrente e alem dís- lher o menos possível.

corupnraçâo entre Iarnpadas 80 as la.mp�das Standard ou Sara, porém. como todas as

1TI1el'lOreS e Iarnpaüas de qua- de qualidade representam u- mulheres, gosta de bons Vf'S·

.. liGadp.
.

ma economia íormídavel, quer tidos. E, como não. os tem,
O problema- consiste em para o pequeno consumidor, consulta uma amigá a res.

'. .' Dfovar aú consumidor brasí- porque a Iampada Standard peito:
. .

'. .

-Ó,
, iE'iro como eHectmu' uma gran'- ou de quàlídade não é uma

- Ora, eu Inventei um meio

· de economia pela aq.UlS.leão I devorado.1'a de corrente, mas de burlar ? marido:' .'

de :;.ma íampada íncandes- dá mais e melhor Luz, com
� Como?

_
.

cente de qualidade.
. ..... uma eücíencía de 100%, o I .

- Quando nao tenho ve�-
O FOTOMETRO demonstra- que representa assim uma e-! ;,Ido novo, am�aço-o de sahu-

·

dor prova exatamente fi enor- conomia e . vantagem consi-l
a rua em catmsa.

.: -.
.,

I
me díírerença entrelampadas deraveís. '

.

- E eu que nao pensai a I'<baratas» e .lampadas de qua- De acôrdo com as publi-I russo. .

!idade.'
. cações nos jornais norte-ame-I Logo que o marld.o chegou,

As íampartasebararas» Ian- rícanos, em �932, foram es-I ela come.ça a sce�a.
oadas �o BrasH,_e13p�cihlmen" perdiç�d03 9.000.000 de dOl!t-1 _', Balim, preciso de um

·

te de importação japoneza, res, tirados dos bolsos ao vestído novo,. . .!
são vendidas a preços exces- povo pelo uso de lampas «ba-

- UI? ves.tld.o novo
..
Mas o

'.
sivámente baixos, (I que já ratas» principalmente de orí- teu esta nOVlSSlIDO. FOI com-

denota qualidade inferior, pois gem japoneza. prado no
_ ann.o atrazado!.,

'é,logico que em tais .' condi- Se nos, aqui, no Brasil, já T
Sara nao diz uma p�lavra.

ções não ê possível oferecer devemos contar com a impor- '.&e ao qu�rto e de la vo!ta
artigo de bôa qualidade. tancia de Rs. 3.000:000$000 80 em camls� e .com cha�eo.
A aquisição de uma tal anuais gastos inutilmente pe

- Gehovai grita o marido.

Iampada "barata') significa lo uso de lampadas "baratas", sair assim?

"jogar dinheiro Ióra", por' é nosso dever chamar a espe- - Vou. Não tenho vestido.

que, de acôrdo com
.

os c�l: cíal atenç�o?o publico, no - Mas tens coragem?
· cul<?� exatos dos peritos; íoí seu 1?f?pf'lO. interesse,

.

para _ Se te ho?
verírtcado que somente no adquírír somente e sempre

_n .

Brasil. em 19';2. a ímportan- lampadas Standard ou de qua-
- E vaes passar em

."

cia de Rs. 3.000:oüo$000 foi lidade, tais como "PHILIPS", te ao Correjo, sim?
.'

díspendido inutilmente pelo etc. - Porque não?

E' e me!ho� para a

tosse e docn!.:.[;3 Co peito.
Combate: as constipações,
resfriados. coqueluche,
bronchite e asthma,

O Xarope São João
. protege e fortifica a gar�

ganta, QS bronchios e 08

pulmões. Milhares de
curas assombroaas l

- Pois bem. Aproveite a
íren- opportunídade. Ponha para

mim estas duas cartas na

Salim tem um gesto reso

luto. Mete a mão no bolso e

tira violentamente qualquer
coisa de dentro.

caixa.

DESCONflAE DAS Lfi1\tPADAS "BARATAS" E R.ECUSAE-AS!

o quadro das reservas, que !!t\W&'iOi§.§iO�"5i'm.4I""\QJ.i1\"'.e

se pode apreciar, lendo-se
estea dados
Reservas de gamntia

1932:
Terrestre. s 1.717:376$541 Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
'Maritimos 74:906$004 l' - O sangue limpo,de im-

Poucas companhias nacio- ;.�I�mpanhi8s particulares. Accidente pes- purezas e bem estar geral.
naes podem orgulhar-�etaIltú O exercicio de 1932 de-

saes 450:333$059' . 2' - Desapparecimcrito de
... do crescendo de snas transa- monstra que as importaucias Accidentes no espinhas, Eczemas, Erupções.

c.ções. do desdo.bramento. de.. seguradas, no anno passado., 8- 2 $
Furunculos, ( oceiraB, Feridas

, trabalho 1.1 ü:5 9 950 bravas. Bôba, etc.
sua8 operações financeirast elevam.se a 2.504.031:412$179. Reserva de (�a- 3' - Desapparecimento com-

· do alto a.preço publico em o que evidencia a confiança tastrophe 200:000$000 preto de RlillUMATISMO, dô-
...·''!orno de seus actos como a e a estima flue a Sul Ameri- res nos ossos e dôres de cu-

'4 Reservas para b
Sul America. ca vem merecendo cada nistros avisa� eJa:__ Desapparecimento das

.

Anno apos anno, a:vultam vez mais. dos: manifestações syphiliticas e

as cUras de seu activo e o ' A receita geral foi tambem Terrestres 632:971$556 de todos os incommodos de

montante
.

das importancias 'a mais promissora possiveI, Maritimos 23:242$866
fundo syphilitico .

..
seO'uradas no Brasil, o q.ue. attingindo um lllvel inalcan lACCI'dentes 5' - O apparelho, gastro- I

t- pes- intestinal perfeito, p o i s. o I
evidencia não apenas a ca- çadci em não importa sues 131:242$854 «ELIXIR 914» não ataca o es-

Ipacidade de superior admi- outro periodo de sua vida. Accidentes no

I
tomago e �ão

contémi?duretO'1nistração dns que:a orientam A arrecadação de l?rer_nios_, trabal�o 210:848$000 te! �tt��;%osd���rH���iti::a�
mas tambem a crescente con- por outro lado, attingm a Deduzmdo-se o montante de especialistas dos :Olh08 e

fiança popular nesse institu somm� de 14.731:855$743, destas reservas do exceden- da Euspepsia Syphilitica.
to, sendo. I te acima mencionado verifi-I II1II_
Assim, para

. uma9 receita �Ob,r,e risco de
$ 30

ca-se o saldo liquido' de 1'8. �����

de 611 contos. em 114, pas· lOgO
.

.

6.874:379 4 614:713$178. que ficou assim g .
,

sou, em 1916, 1.918, 1928, 1930 �o�r.e I'lSCOSma- distribuido: t: Dr. FreItas Melro
e 1932 respectivamente, !)a- rItlmos 941:490$536 Reserva estatutaria (5'/. �� ADVOGÀDO
ra 2.043, 3.764, 11.733,,_14..

980 Robr� risc.os de
sobre 1'S. 614:713$178) -- TS. E Causas civeis, conimerciáes.'.'

e 15.002 contos de
"

reiS. Co- acclden-tes :

:'.":,:", m.,.o se ve, os �ells.�undos..e pe8s,a.�s. .

1.527:365$835 JO��i���8düS (1' e 2' sem
.. es,· _ H e criminaes B

�t,- meios de eXlsteuCla aCCll- Sobre, 1'IRCOS de F Rua Minas Geraes :�
�'sam uma curva de ascen-· aílCldentes no

.

tres) - Rr. 280:000$000. .: !. � .:; -��

�;�são ininterrupta. . tl'abal:tr0 4.739:317$742 Lucros - Transieridosá
ou sejam 28$ por acção.

y i < O relatorio ha pouco apre�. Sobre 1'18C08 .d� conta de capital a 7eaUzar, 'São esses indices insophis�
J.r'\sentado pela directoria á as- respo�s�bllI- 200:000$000. maveis de uma flituação fi-

;�';sembléa geral ordinar:ia não dade .C1�Il 90:146$800 Lucros suspensos, reis ... nanceira e administrativa,
;i, tez senão reflectir maIS uma Sobre rlsco� de '.

.

103:977$520 __._Rs. 3u3:977$520. que recommeudam sobrema-

:!;:vez essa situação auspiciosa. automoveIs. 559:165�400 Reserva estatntaria neira a Sul America, confe
:: :tanto mais digna de enco- A renda do capital appli- Com a que foi estabeleei-' rindo-lhe um justo posto de

::::,inios quanto
'.'
se considera cado montou, e� 1'8. • • . • • . do em 1932, eleva-se a 1's. desta-}ue no Brasil entre as

::f.'·que estalIios� lia .quatro
.

an .. 270:685$687, r�g�stando-se, as- 959:860S907. .' . companhias superiormente
, .'nos, vivendo lima época de 131m, uma receIta geral de Quanto aos dividendos, os geridas e detentoras da sym-

"pressão economica, abalan- rs. 45.002:i?41$430. _

resultados do annQ jU8tifica� pathia e da consideração po·

i do forçosamente o activo das ImpreSSIOnante e tambem raro a distribuição de 20·j., pulares.

Lampadas
Agente em Blumenau:

ROBERTO GROSSI�NBACHER

A esplendida situação financeira da
'ioSul America Terrestres, Ala

o

timos
.

e Accidentes"

e sua bolsa!

Adoptado nfficíahnenie UD Exercito

ELIXIR "914"

Annuncios nesta secção; 4 publicações, aos sabbados, até 3
cms. 3$000, de mais de 3 a 6 eevtimetros 5$000

lr�'�;;::=ll��;�:�����
í· A O V OG A:D�O :l t:

\:.MEOICO OOIHOSPITAL MumCIPAL. :.): :: DEL;:OAOO DE HVOtENE J

� RUAt15 DE NOVEMBRO, 37 � . � - CUNIGA GERAL - :1

!,,: 2. ANDAR :.� '1="
Consultas no Hospital Mu- ��nicipal nos dias uteis das 9-1� =.iJ

: : : horas da manhã, nos domin- .)

���;':".':::;":;::�� � gos das 9-10 horas e nas ou-
:;

tras horas na sua resldeucía �.'$I .,....._ . em Itoupava-Secca. Pode ser )

-:--I���T"""':::B�"�"'�""-�""
.

�1' �� �f:�a�Zit�.qualquer hora do ��
: . R�.. : (: :}
: : . ��·�··:;,··,,:;····"·.r·x,::···-.

: ADVOGADO :
. .

�! RUA

�: �� :�V:�BRO � r��'�..."A�"�B'''''*'E'-::�'''''''f�: : f: DR. K :

��� � ����i�r�i�f���S I
{� ADVOGADO �i I": Rua Bom Retiro no. 8; das 9 :.'�ás 12 e das 3 ás 6 9

: Travessa 4 de Fevereiro, 11 24: : =1

II - Phone 146 - 11 "=::==::.-
....=ci>

:: ouvidos. e olhos

11: Tab·�:l���:���:ciO 11��
��:.�:;:;�

r Dr. llernani Seara de:

f�l=;;��lll�! aJ&'.':n��;;;:;����:'-
: :� : partos :)
• ADVOGADO ·S· 'l

�� RIO 00 SUL �� i�. OOENÇASM��SA�;:�:;:: E REGi-

�1
�. .� I. Tratamento .das doenças da �1

r==:'�'� li. D�:o�ed;;�::��'R::e :.;.JHotel Holetz 5 t Rodeio - 8ta. Catarina. :,

f� Situado no melhor �� ����l
,! :

b ponto da cidade = �����

�� R. Siebert.& Cia.

�l'{�' Dr. Ver.gniaud Wanderley k.)J�'� Quartos coniortuveis e cOSÍ- f

t:� AbSOll�:a��r�li::�:lll'e ma- �:� l=:l causa.s f��v:�G���merCiajS _�.:t.)·� ximo asseio. � .

f� BLUMENAU - S. CATARINA;� �
Travessa 4 de Fevereiro ��

.......... ' .. , .. � .. "' ;;.

� .. ._.._.._..._..��.._..._.._"._,.���

�,.
�

•••...L·.·.�rr-.

,:._."

rc�"=-��T11:tl Rua quinze, 28. - Phone 28 '.
.

�

l::.i. fabrica de Gelo <:;:=)1..f DepositarioR da:!
)

�� Cervejaria Catharinense e
:

�; União Mercantil Brasileira S.' A. �U
I�.:

(�oinho de trigo) �{
� Agentes Geraes da: B

I.� Sul j\mericCl Terr. Marit. e AcciJ.' ��

f. Sul America Vida H

_L.., ...."=,,.� ..��.�.���.�.� ...:��
IA farmacia Central

.��..

que já adquiriu a. confiança publica e o conceito
profissional, pela longa pratica de mais de 40 anos
de seu pI'oprietario, o

Farmaceutico João Medeiros
tem permanente stpck de productos novos� especia-
lidades legitimas..

'

,

No receiíuario são empre-g&das subs1ancias de
absoluta puresa.

.'

Na manipulação não se substitue
medicamentos

Exame completo' de urina.

Injeções hlpõdermicas e intramusculares, gratis
para os clientes e amigos da farmacia.

Os preços são honestose l'asoaveis. e de acôr�
do com a legitimidade dos prOductos.

I O barato semprJ: sàe caro, pricipal

L
mente tr:t:ndo-se �aM sa�de ... I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Requerimentos des- Resolução no. 59
pachados

79 - Sabíno Benigno dos

Santos - Concêdo II licença
requerida, descontando.se os

vencimentos. ..

, 80 - Germano Radtke
i Diante da informação do En

genheiro Municipal, como re
quer. pagas as dividas tax

.

81 - V. Schuermann -

j' Diante das informações, con-
6:062$0" cedo a licença requerida,'pa-

gas as dividas taxas.
"

82 - Ricardo Bürger
Indeferido, o requerimento
vem Ióra do prazo.
83 - Siegfried Reínert,

Arthur Vanselow e outrcs=-
O atual exercício não possue

��bd� l�f�.arda-se o exerci- Resolucão no. 60,
• •

.!l i
"84 -'-- Fausto Ftamoncínr-> (

Faça-se a
.

que- O Cidadão Jacob Alexan. i

'd' dre Schmitt, Prefeito Provi- IIn a. \

85 - Germano Baehr -
sorio do _,1unicipio de Blume. 'I

11$000 Estando quites com a 'I'esou- nau, no uso das suas atribui- .

raría, como requer. ções 1'PSOlve: I
86 - Leopoldo Schram - Designar o Tenente Asteroí- f

Concedo o requerido. de Arantes e Max Malburg, I
87 - H" Schíndler - Fa- para procederem á sindican-

,

ça-se a transferencía. ela requerida pelo ex.Inton-

88 - Max Zímmermann - �ente de EnCl'UZllhada,. nos
Faça se ti trunsterencía, pa- Iívros daquela Inte�d.en(aa. .� IMPORTANTE:

q<) O RS- gas as devida
..

S taxas. I Preíettura �umCIpal de
......: 2v. vOO

.89 _ Hilario ,w:'l"ederkehr Blumenau, em 22 de Julho de
2:0GD$ooo 4_ "V

� Depois ele pago o 3. se- 1\)33.

mestre docorrente exercic!o. Jacob Alexandre -Schmut
a' que o requerente está BU� I Jaime Arruda Ramos.

[eíte, dê-se a baixa requerida. I
90 --o P1U União das F.Hhasi Re�l1'J;;1I1Ij"'1'.50 �10 61

81ú$000 de Mana - Concedo a Iicen- '. cn§h..,��(.<j. �;\.. li. -��=��.�.."..=----

ça recuerída. A
·

t
""

� I l .

d t91 ..; 1>'�.l11.r\ \.Y.'JI·n.tf\r· -- I�,S' O cidadão Jacob A. Sclnnítt, Im�!!lr ���ft .� P � �.l�R q. nrn.n� nl�<L,' - L: Prefeito Provísorto do Muni. ti in. �!ianj � "" RLU... lJ �Hg ·uu ijl1J

'lQ4$ .

tando quites com a tesoura-
cipio de Blurnéuau, no uso

�- 000
I ria, como péde. t.

"1
H2 Cia, Jensen S. A... - e

das suas atribuições resolve:

yflUi] �fll�
. Exonerar o cidadão Euri ij ii auu

acôrdo com a informação do
1')<1- co Gerruer- d.a carzo de En-
"._,\)G'JO sr, 'I'esoureiro de que a. ma- �

triz ',-lá tie acha lançada __ Co- genheiro Municipal desta
,I Pre íelturn.

mo requer.
93 - Guüherme Loppnow

Prefeitura Muní cípal de

_ Au Fiscal Lançador pa Blumenau, em 22 de julho
ra reformar.

e 19;)3.
.

94 - Helmuth Hadlich - Jacob Alexandre Schmiti

Diaut.e das. inlormações do

I
Jailne Arruda Ra 'lu." A importação no Bra.sil de sado pelo encarregado do

Engrmheiro Mu:p.icipol, Cúl1-
= - pla.utas vi\: HS ou paL tLS vivas �8ryíç� oHicial de vig'i�ancia

cedo.a lice�ça requerida, pa- R'ef.:.of:�lI�a-o ln �2 de plantas (ga!.�o8, folhai;, es· samtarra vegetal do palz ex-

gas as deVidas taxas. "'" ,,;;]i 11l.Il� Jlh U tacas, baeélos, tuberculos, bU'1 P9rtador, ?ontendo as indic8,-

5 W'II"'" 1 A lhos l'iZf,fiJ.S, !'aize&, semen-j çoes segmntes: nome do cuI-
9 .

-

." I .J; 1'l�c.ler - o O Cidadão Jacob Alexall- tt's 'mudas e I.r�tos) está su- tivador e do exporta.dor, dis-
I Engen�elro ..

l\íulllclpal. para dre Schmitt, Prefeito Provi·
J'eita á fiscalizuçã,o� sanitaeia tE"icto e localidade de pl'oduc"

j Of$ �e.v.·ldOs h�8. .' .
_ S.01'1.'o do �v!.unicjpio de Blu.me.- d d

96 - J org", Kuellllllel
r,lav., no uso das SUltS atrIbUI. \'egetal aiécta á DEFESA SA- çilo, natureza e quanti a li"

I D f) d f NITARIA VEGETAL, úa Di- dos productos iuspeccionadOB,
e ac. r I) co� as 111 ·orma·

'I ç.ões. resolve: rectoria de Fomento e Defe- data em que se realizou a

çães,' eo:no pede, pa:,,'as as ISo'mear interinamente o " � I d
d d t sa A!!ricolas, do Ministerio da lilspe0ção e, .lina mente, . G-

, ! eVl as 'a;B:�' <
• ,_ cidadão 05car Schipman Agriéultura. claração de que os mesmos

I
97 - lV�ana d.a Co��elça? para t�x.'Cl'cer· o cargo de En· I _ Pl(8LB"HNARES. - Co- silo isentos de fungos, Ínsec-

- De ac?rdo �om a,!el 01- genl1üiro Municipal. l'
,

t t 't t
.

.

.� O I çameJ?-�ar1a, nao pode ser Prél'eüura Municipal de
mó disposição pre inunar, e os e ou 1'08 paraSLOS repu [1-

9.510$.;;..8· atemhaa. BI' > � 2'.-.1' 1J d "prohibida a importação» de: dos nocivos ás culturas. Uma,

4 �6 $78 8 O L . t umeh<�U, e.m 2 ILe JU 10 e a) _lJlantas \;ivas e �lUas par- vez preenchidas tl?düs es (!-

3�:1 3' Q Se - .ito. aux. (' ou 1'08 1933. ies' V i V �j, S, infestadas por xigencias do Regulamento de
,

. 3n:030$504 - Ao FIscal UriJano para 'J b "ln or" d 8 I m/tt D '" S V 1
. 69:794

871providenciar..
a�o

() ..<'í�'�:,c{dl re c � � quaesquer pr'agas ou doenças eJ.esa anHaria egeta, po-
;,===---..

-

, 9l:1�. C(.Jmpanbla P�ul -:.
JamL B.11 <ida Ramos reconhecidamente p{:Tigosa&, derá ser visada o certific:ann

Tndderldo, o lançado e o Cl- b) irJsectos vivos, em qualquer de sanidade.

Tesouraria Municipal de Blumenau, em 22 de Julho, tf"do comprador e não a firma.
���.."... e s t a fi o d'� ri e s e li v () 1 v j- IV - PORTOS DE ENTRA··

de 1933. 100 ...c... Wuederkehr - Ao mento, nocivos á agricultura, DA. � SÓillPllte podc>rao ser

Engenheiro Municipal para os Curado de rheumatismo c) cuituras de bactérias e de lfgalizadas faturas cUiJ8ula-

devidos fins. e inflammação do cugumelos, nocivos ans veg<"-
"

res para pla�t(!s vivas e

Tesoureiro Municipal 101..L Paulo Wehmuth e
.

ta;:s; d) ter:as ou �ompos1.oS, iill�� yaJ'tes vI�as. �ua��(�
outros � Como pedem. A Pre- Flgado rnrsmo que acompauhe�.l'p�an dei't,oadas aos por�os E.m qUt;;;

feitura fará as ponte boeír08 ., I tas vivas, dada a pnstllbIllia- !lOuver «�ns�ect(ll'las de De,

e dará um reitor �ntrando Antomo Ydtppe Nery, m de de serem portadoI'l�s de lesa SnmtaJ�ia Veget<i.l, 08

os re uerentes CP� 08 ser-
tre da FaorIC3 ?-e Pülvora sem

I
D(:i!'asitos ll(lcivos á agricul'j quaes, actualmente são: ];fé!-

'viçosqgratÚit08.
v

I.umaçu" de Plquete. p.chan. t.uI'.a. <?s ma.terjaes l'elel'id�JS náos, Bel.i�m, Reeife, �ão �E;".
.

.

". .

'. .
.... 102 - CarLos Laux _ Ao �o-8e so�rrendo de� .Rheum�- 'lH8 almeas 1), c � d pode. ao vador, RIO de Janen'o, San-

.

.

O Doutor Amadeu Fehpe d�a Luz, ,J�lZ d� Dn'e�to da
En enhei"'o Muniei aI )ara

tlsmo e mflammaçau do �l- li ser importados j)or estabele. tos, São FrnncIsco do Sul,
;Comarca de Blumenau. Estado de Santa Catarma, na ..arma g .•

d
'

P I gado.. desde 1913, mol�.snas ,cimentos seieniificos do paíz Rio Grande Porto Alegre r)
,

.

l' t que prove enele. t" 11' ···'bTt· i . •

' ,

.'
(la. 81, e c.

.

." ..
' .'

. .. .

.

.

103 _ Carlos Schroeder _

es �s que 10 tmpos",,! l�i ,(iram, 1- quu?-do defltmados a j'ms Co�umhá. .. r,- .,

,

.

Faz saber aos que Q presente edItal VIrem ou �ele Ao Intendente Distrital de mUltas vezes do trabalho e, I eXperIIDl'ntaes, pOl'ém, me V - IMPORTAÇAO PRO-

noticia tiverem que, por este Juizo>� cartor!o do escrIvão Indaial ara informar. Ilassando .a _fazel:, URO d.) pre-, (liam: . l1;llt<:rizaç&o :'lspE'cial HIBiD,;'. - �ão poderão Si..�'.

que este 8ub8Cl:eve, procede-si;. aOB'te:x:._mos do arrolampn- .. 100·...,...P Oscar Màraner _
parado EIDG.!' de J�og.uell'a, ?o! do, l\hmsten..? da AgI:lCultu��l. legalizadas. I!lctl!ras par�. üb

to, dos ben.s delxa�os por1'aI�e::.mento ue Bar1;>ara Wanner, Ao Intendente DistI'Íctal dH �ha�mac�u�l��, �lmlco. Joao li - CON::'ULA��,:; - (:!s prorl�l�tos cUJa lmp�rtaça(�_�
e te.Ud

..o.
0

... ln.v.ental'lan.te Han.s W
.. a.nn:e.r, descr.lt.o c.ntre

ou'

Benedito.-Timbó para informar I d.a. Sl.lva. Sll
\) e!. a, 8?mente com 1 « consulados braS.llelrOS» na.o I prohlbldH, por. porrarIas eS1'\'"

iros herde.i:fns, o de il_?me �ans \yal1ner, que está a.uBente '.

10;:; :_ E, win Lerr.ke _ Es- 12 v�dro� deste mIlagroso re-llegati,zarãO racturBS p8;ra Plano, eiaes,
a saber': a) - S�ille�t"ê"

em logar �!l.cel'to e nao sa.bldo, mta.e cham.a-o a
.

compa- tanâ.o uHes com a Tesoura-I'
medlO VIl!-SG e_Oln�letame,llte, tas VIVllS ou partes Vivas �e e mudas de cafeeClfO,;'Ir"

J:.e?er .ou rt!��r.:.�.SP!.�.'
re

.. pl.'eSC1.�.t� no pra�o
.... d.e. trmta.....�has,. n.a ria' e �evolvl.·da a c.hu,pa, de- �lll'

.. �d.O e. IOrte,�exelce��.o,!l.lO-! plantas, se.m que
. �h.es se�a senlí�.

n!ps c mudas. de rU�),r<>'"
jH'lmetra. .

enCHi que se fizer depOlS,de. decorr�do o dl'
se a baixa requerida.

.

I Je
em dUi a l:iua achvlOade I apresentado o ({�erhhcado ue ceas: c) - S€lD!�ntes de U.l��r

"to praso, pa
.

ralar aos termos do referIdo arrolamento, ...
'

..
'

.

I selJl o menor embara_ço �', I
orfgem é sanidade vegf!tal,\. dão em caroço; d) - 1'01811'"

sob pena de 'f�Yelia. '.
.

.

I :ê=.d·· .. .mo I f pms, com grande satlsfaçao fornecido pela autoridade COill· e mudas de eana de 1lI"SUCi'ir:

•.. Faz sanel"rp,ais que as audiencias deste .Juizo tem l:iiíiiB IlI.G·. I qued'&ço este atiestado expo- petente do pah d.e origem e e) � mudas de l)anúneil'd.: !}-
.rogaI' aos sabucl.os,

..

ás dez horas, na sala. das audiencia.3, De ordem do sr. Prefeito i ntrmeo. podendo faze!' dele ú que é e�:igido, «(obrigatoria.. sementes, ffuctos e muuG.:·

no p�CO àa: Pr�Íeitura.M.unicipal de�ta Cidade, o,!! no dia Muni�ip�l, convido. a todoêlUSO que 1�e8a�rouver., meni,e}), para a entrada, nO;de cacaueiro; g) - �u.merrt.-;s
antenor, SI a�uel�s c�h,II'em em rerIado. E para qUB che- contl'lbumtes de Imposto e . �nt{lmo FelIpp.e l'!NJi. Brasll, de protiucf:os. de que i e )I!udas de EllC:dipLUS /J"

g.,ue
ao

.. c.�onh�cHne.n.J? .....".d.,..,�.t.o.dO.S,
ill

..
a.TIdO!! lavI'ar o .pre.

sente
.qUE.'..cal.·ram. em.. J)i.Vid}j,. AtiV!l1 ....

<FIrma reconhpclda.) abaixo darcmo.s relação, Ia.z- 'I prOdUc;:l.ú dt> t:10.va Zl.:.·'e!�a(d:.; .. ".,e outros de 19u�l t�or". para serem afIxados no logar do I a VIrem saldar os seus debJ- .

�.
� .

,'se uecessal'io sejam inclui. Austl>alia., ,!;fnca. (.10 ,�"ll ,;;
costume e pub-hcado� p�Ia imprensa. Dado t; passado nes· tos, "na Tesouraria desta Pre�

I'
o grande rcmedio bra.sileiro, ·Eli das no certificado dedaraç:ões 1 Al'ge::-.!ina, O f\hmsteno ';.'.

tac�dade de Blum�nau,' �?s �!ez d��ulho de mll nove:�1C,entos I !_e.itu�a .ou nas In�enden�ias xir de J:I0ugiJe-1ra, .do p�l��'ma;�;ep.�i�? especiaes, refHentes ú. pl'ugai Agri e[Jltu�'a, )'ese �·v a-se () lE'

e trlllta e Ü'CS, r.:u, F{'�qerl.co Klhan, que a escreVI a ma·lJ)lst['l!ms, atê {) dia. uHlmo:t:Qltiml{'1) ,ouo.ú� S}h,:;_.f;Il��!;L�' ou doença 'de que se querireito de llnpGI'Wr (w pnllLi

e.hina.. e .

subscrevi. .,B�Uln�Ila.U, em 10 de Julho de 1933•. (as· do corre1?t? ,mez, sob ;, mi I D�d;��se�nct��!<; d�SC;ll�;:!:�íl,�"� -prevenir, de. maior perIgo á I cto� acima, qutl:Jd:) para e:'{-.
smado) AmadeU F êhg�;.(J.!l. Lpz� - Estava colocada e de- de ser lllImada a. cObrançal Ser&es do Brasil, bem' aS6im Ui:l� lavoura D{WWnal.. . i peJ'lmentos eUltUl'heS em 'c'C)"

Vidamen.te.... :.iau.tilizada, llm�
.. ,.�.·.:�..•t3.sta.'ID.pilha .....

e

.

.stadoal de. dois exect.ltiva dos :::nesmos., . .R.epublicas SUl-Am.eri,-::�W.,5. lU - CERTIFICADO DE 8A-I' tabelecimentos oiftciae:,:, ol}�

Il1íl re!s e o�tra ,federal de�H�ude e 'educação de Auzan· "I' Prefeitura Munici�aI' dej • '. NIDADE -- O ',certineado de, seF.,Tud;:s ;�s medidas IjI'eVi�,n-
tos reIS. Est.a. co.nforme

o

..
,o-rxg

..1paL.
.

I
Blumenau, em 10 de Julho de! Pa a Ufi �ios pro- origem e

. san.idad.e .' vegetal." Itiva.
'"lo I.nd!?adi:�s pt.la.· ...

dJt>Il:'-

Bl ..•.
'

..

, 10 dejuIlid. � 193') 11633: .1
ra nu c

.'

I (de
accordo cum a. Convenc·1 fia Salllt,1I'W '" ('gelaL

Umt:Hl 'i li, .em
.. �

."
..;.';./ ..

e

...

' .J

•..•..... :. .....
AUredo Knesíner.

"A CID i\D):;''' t ção I?terfl:W!Onal. de Roma, I (Cont.hwa liO pra,âow IW-

() Escí'lvilo: FREDERICO KILI!\N. Te:s\mr0il'o, cure !l. li. L I em 1{:i-4·1\cl:':H) deverá ser pus· ! ii/:TO)

. �.' .

l,pe' �i;eui da:
PREfEITURA MUNICIPAL DE BtUMENAU I

Movimento da Tesouraria "do dia 15 á I
22 de julho de 1933.

! "_ri-

RECEITA:

O cídação Jacob Alexan
dre Schmitt, Preíeíto Provi
sorío do Munícípío de BIu-
menau, no uso das suas atri
buições, resolve:
Exonerar o cidadão Faus

to Fiamoncinl do cargo de
Intendente Distrital de En
cruzilhada em vista de ser

o mesmo, professor estadoal
e nomear em sua substitui
ção, o cidadão Mario Schus
ter.
Prefeitura Municipal de

Blumenau, em 21 de Julho
de 1933.
Jacob Alexandre Sclunitt
Jaime Arruda Ramos

Industría e profissão
In:iPQ��O domiciliar
Vetcuíos e placas
Licenças diversas
Emolumentos
Gado abatido

1=685$000
746$000

.3:884$000
···�·50$ooo
93$000
2D4$600
55$000.
54$500

Multas por infração
Multas pôr mêra
Juros nos ballcos

8$000

10 00

85$800
6:257$90n
G3:536$3S7
?��794�287

Saldo que passou
Rs:

DESPESA
. Adtllinistra(;ão e fiscalização:
.despesas de viagem:'

.

pago a João t'amplona
material de expediente:
'a Emilio Jacobs

.

3$000
Divida passiva:

juros pagos da Lei n. 144
juros .pago.� da Bei D. 160
juros pagos da Lei n. 173
juros pagos da Lei n. 196
jUI'os"pagos da Lei n. 210
juros pagos da Lei n. 236
juros pagos da Lei n. 250

2,honus amortizados
Intrução publica:

. 'a Germano Dlettricn, de aluguel
'.

a Hans Doell, idem
a Hermann Berz, idem ,

.

a João :'vI. de Borba, índem
a Rodolío 'I'homseu

766$500
3::37.4$000
3:570$000
3:640$000
3:840$000
tSO$uoo

6:676$uoo

150$000
120$')(11)
60$000

241)$000
240$000

Higiene e assistencía publica:
a Boetun & Cía., de medlcameutos 10$000
a Cum. Catolica, de sepulturas 384$000

Despesas policiais (I judiciais:
condução de preses:

a Angeüno Estevão
Obras. publicas:

ú E. Gerke, concerto 3 boeíros
ti. G._ G�i8Ier;i.ndenisação de caminho

"

á

Pedro Kraus, de estacas
a Oito Berner, aluguelde terreno
a Ernesto Hostert, zelagem estrada

Gaspar-BIumenau 494$000
é1 Norberto >Corrêa., derru.bada de

.

mato ca,mpo de aviaçãô 209$0 ao
li! P. KI'aemer, conc. bolsa Badenful't 28$000
a _Hmrique Labea, de pranchões 295$000
a R. Thomsem zela.gem estr. Velha, 400$000
a P. Knoth,indenização da caminho 50$'),)0
li! A. Ristow, zelagem estr. geral 4.8:J�ooo
'a ADg�Io Bernardi, idem, 131 $000
fi Damiano Factini, idem 76$000
ti Eurico W. Germer, vencimentos 525$000
a E. Branner, pie contr. ponte Velha 5:000$oC}Q
a E. F. S. C., fretes 10$780
a Otto F. BlohIr., de 5 tambores de

ga:r.olina
'. 1 :340$000

45$000
80$oGO
37$500

300$000

.

Balanço de contas

Rs:

Jacob .A. Sehmitt Alfredo Kaestnm'

Prefeito' Municipal·.Provisorio

H�rdeiroEdital' de

,-

Cin
HOJE � Sanbado, ás 8,30 hosas - HOJE

AMANHÃ - Domingo, ás 5 e ás 8.30 horas - Àl\iANHÃ

3 exhibições da bellíssima Opereta. da «UFA>)

o.
-------_.__.......--

,--��-,

Fallado e cantado em allemão com letreiros ex

plicativos em portuguez.

Nada mais lindo!

Nada mais encantador:

Nada mais attrahente já
cinema que

se fez em

y
WiHy Fritsch e Kaethe von Nagy

são os protagonistas.

IPara as sessões da, noite:

3$000 - 2$800 e Creaneas 1 $500
Para a Matínée:
2$800 Creanças 1$500 e 600 rs.

ENTRADAS:

devido os constantes prejuizos não

poderemos reservar Poltronas Nume
radas li quem quer que seja .

A caixa do Cinema encontra-se
dtariamente aberta das 9 - 11 e das
15 � 17 horas.

Legislação Sanitaria Vegetai
vicnr no Brasil

�

.':._

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

ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

Em possuírem dois jardins
ligados entre si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con

IOl·to materialmoralidade, idb·
latria pelos filhos, esposo e

a sande.
o Faltando esta, tudo &e trans

forma em sonho e martyrio

Como pois, garantir a pos
Re de tão precioso LUMEM.
de tão granâe BEM? indo di·
reíto em busca de «Mínerví
na» que é um precioso espe
cifico feito pelo autor da afa
mada Mínancora que durante
dez annos tem curado ÍnTIu
meras senhoras evitando (as
vezesjoperações e sonrímen
tos velhos do utero e ovario,
possuindo attestados, magnííí
coso Um negociante do alto
commercío de Joinville, es

gotando quasi a pacíencia e

esperança, curou-se de hemor
rhoidas com ti írascosl Todos
os Incommodos causados de

«regras» irregulares, hemor
rhagías, curam-se se são cu
l'�VAi>: �om fi. Minervína,

A grandeza da nossa Patría
depende da cultura moral in
teletual de seus filhos. A gran
deza e telleída le de cada um
deles depende da bôa ou má
escola paterna que "iram com

OH .olhos e beberam com a in
teligencia. A 1_na dKda é: mo
ralidade, in:;:tI'i=\�Ü,', justiça
hygiene 4� e(�:,;D;'" i,:_ Seja e-

conomico Cc""\,_,, H) o indis

pensavel na vid�:" mas artigo
de valor real. {-ojlil bem; as

sim os den tes e o cor

po, 11 cabeça e cabelo tam
bem precisam hygiene e as-i

seio constante .

Para isso use a «Petrollna IMínancora», que é um tonico
'1 id I

.

b' id Tenho o prazer de cornmunícar a minha distincta
capi '3.1'; 1 ea micro rei [1., es

terilizante do couro cabeludo

I
clientela, que na presente data estabeleci junto ao meu

evita a queda d08 cabelos: negoc�? de livraria e papelaria nesta praça, uma ty- .

de�troe_ c0ll1pleta�1el�te a cas-]l �ng�a'i!a, encontr::ndo.se. esta apa.relhada pa
..

ra a exe- i
p_a:.goràl.1ra .e

oomichão

dO. pe-I cuçuo. d.e Ql.lalqlh
.. r serviço co

..
mo.

-...
.

rlcraneo.Algurnas semanas de .

I
- "C t"" d .: .it 1"- t

uso tornam ,', cabelo forte. on- m·p"'e��nos a flnrns
ar oes e VISl 3, aturas, .

deado.vígoroso brilhante e pre (ÜIJUu �U ii Papel para cartas, Guias
to evitando as caspas e o em

branquecírnento prematuro,
sem tintura. Cada \'rasco tem
to tias as instrucões para fazer
o cabelo lustroso secco ou hu
mido. Vende-se na Phar. Mi-
nancora Joínvíle: em todas

pharm., il'ogarías perfuma
rias des , t cidade.

Pomada Mínancora
negociantes e exportoôorcs àe madeiro5

e rerea125

(Nome e marca 8.egist'ada)
Do pharmaceutico E. A. Gonçalves .Ioínville - S. Catha

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

O ideal é o grandioso pa.
trímonío legado a therapeutí
ca dermatologica após a

nos de acurados estudos. Cu
ra toda a qualidade de feri
das. novas e velhas, tanto hu-

.

manas come, de anlmaes e
. muitas doenças da pele e da
cabeça: Ulceras, Queimadu
ras, Injeções. Empigens, Sar
nas, Tinha, Avor e Tonsuran
te, Ulceras syphilitieas e al

gumas cancerosas. f'rteras,
Suores dos pés, Sarna, Panos
do rosto etc. Indíspensavel
aos futebolistas, e ás damas

para adherír o PÓ de arroz, estérílísar a pele. A pharm.
Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que
nem o 914 conseguiu curar.

Curas maravilhosas nor toda a parte. Aonde a «Mínan

cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
do mercado, as cucas, a reputação e a sua procura vão

augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem. será
(l remediu de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Carolina

r>Jalhares de Joínvílle, curou com uma «só caixinha» uma

!erida' de 9 anos.

Temos «centenas» de curas semelhantes l
Adotada já em muitas casas de saude e grande clí

nica medica. Licenciada em 3J-5-�115, sob nr. 97

5ecção fluvial

Gsninete CARLOS Y/AUlE'
Com livraria e papelaria

de registro de bebidas, envelopes, guias para 3-

quisicão de sellos, rotulas, programas, livros de
vendas á ViSt:1, despachos boletins e demais ser...

viços adeLlw.'c!·_ls á arte. .'"

"AGO"
. LEITURAS PARA A �lOCIDADE cornmuníca aos seus Ireguezes e amigos que achando-se

completamente exgotada a primeira serle do SUPER-DUPLO

cujo íormídavel colossal successo , já está no domínio pu
blico apresentará, em breve. aos interessados a segunda
sede da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelhos.

Ha quem diga mal de um remedio de fama universal,
(às vezes tão habilmente que o Ireguez nem percebe) só

para vender outro sem valor cientificc, mas que lhe dá

maior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu dinheiro, pre
vina-se contra ela.

A Pomada Mínancora não tem igual no mundo. Ouan

l' d'-J a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

. <�ue <5 bom, é invejado e guerreado. Vende-se em toda paI·te

�U.r·(,õ do.•. amhrlfJIffUfil com. um 50 vidro ::lo �emerlio l\1i.
·u Ú U{3 ti,.

. Us ü nancora contra embrlaguez�
rem dado alegria e felicidade a milhares de :amilias

:Jue vivem na maior miseria causada pelo triste vicio.·-'

Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, sob n. 8'1

.
.

Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denunciar os

falsmcadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves, em J0-

Í:psille (Sl.mta Catarina) PharlllRcia Minancora. bnviam-se
Listas depreços a quem -as desejar.

Venda em todas b.S drogarias e Pharmacias

E' natural que a vossa feticí- Desde todos os tempos, todos

dade dependa oe vossos filhos os grandes flagellos que muito

e deles depende quasi da Sau- contribue para J =ntraquectmen

-le: eesta depende, quasi ex- todas raças hurr-auas. é a deca

clusivamente, âe lhe dardes de dencía da força vital, precisa Outrosim, communica igualmente, que cedendo aos

3 em 3mezos1 um frasco da mente quando ruais falta faz pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao

afamada: aoho nem ').1 -n r
í

i e r, como alcance de todos, o Radio AGO resolveu lançar no mero

compensação da Natureza.par» cada, antes da série acima, a prímeíra série do novo e ma

LOMBRIOUEIR;, MINANCORA horas amargasetrist�sas daVida ravilho80 typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da

A fonte pois,d'este i'lagoilo serie dourada e de constl'ucr>ão semelhante ao ineQ'ualavel
No ha egual. Uma creança I d· 'd

.

.. �

de 11 mezes atacada de desin- compça· pe_3 a moeI BCt SUPER DUPLO, de pI"eçe muitu razoüvel, proporcionando um

retia perdeu 543 vermes de 3
ás

. q�aes, na pri!ueiravez t�m rendimento extraordiui:1]'jo t' prompto para competir e su

qualidades testemunhado por assl':11.�nport11ncH;_ qU:iI1_5ÍoalIa;.: o peral' outros apparelhos de qllalquer marca, sendo algumas

seis pt:s�oas idoileas em H'lpe- m�nt!SslI!Hl, PO! que sao dI"
I de suas principaes caracteristicas:

ongem ue mUltas desgraças,
:-iú Municlpio de S. Francisco quer no decurso da vida qüPi 8 Super·valvulas
do Sul filha do Sr Carlos J. I A
Neuremberg, professor. Cada s?n�e tudo M,a velh!ce. .8 Tonalidade perfeita garantida por Z

frasco é uma d!::Sé. Toma-se de vlctlmas, gertllmellte lIlexperJ' 2 alto rallantes dynamicos
. entes, fazem uso de C01sas dt

.

.

uma .ve� em
.

café _com Ie!te. pouco ou nenhum valor ex
4 faIxas de ondas controladas por chaves

,pepols ao efelto nao precIsa plicarIas por q uem na verdade e illuminação a differentes cores.

</ dIeta nem purgante. lláda sabe de fundo sdentífico., Controles de Fading automatico

Ve::lde-se il. 4 numeros (1, 2 Vulgarmente chamam-se: I Relais reductivo estatica

3'e, ,4),
.

conforme a edade, em I G
..

'ONORRHEA S BLENORRH A
todos os negocios nas farme- ·O-AS CORRI;�E1\TTOS.

.

'S'. tu�o momado em
_

moveI de luxo e de custo total inferior <=.

,.
.

•

�t
. •

.

. ".
.

.

l "
.

L ln 1� , etc. c dOIS contos .de reIS.
elas ae:" a clG.ade. e dloban- o leitor fôr uma das victimas
as e na FarmacIa Mmancora. nã() ande por caminhos fO:rt08

NOTA: Se quizerpoupar voS�. que �he ro��am (\ dinhe1f,?' a

sa saude e VOS!;,) dinheiro com-l
a1egrta �a. vida e a saude se.....uaJ

1 doença desconhecida o remedio I que é amda, um grande. bem.

I é:h�bituai·vosno COf:.1eçO de qual: III_lcontestavelmente, u� dos mt�

,quer doenc& ao deitar. dar um'
dlcamentos que pOd�lS usar,

I bom suadeir e de manhã ceoo a INjECÇAO tdDEALH "MI

I um purgante de Lombrigueirà 'NANCORA".

I Minbncora. E o melhor de t)- I

I.
dOS

.. qu.anto.
s existem, e de efei-

',.
-

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

..

-.------

) to ru, Ildo e suave.

�******�.m.S;SQfr��i Muit2S diarheas infantis são i .� As Tosses, Bronchí- I
I.C

..

lu

..
sadas s.ó pelos vermes

e denw.! ..�...
tes, constiP.ações

e
...

i te·s D· ',. .

I
' Catarrhospulmonares I

I ....
epols procu.

ral O

vosso.
.

..

"'.
'

desaP.p.
aracem com o

.,I medlCO.
.

� _

VINHO CREOSOTADO )

1
.

Vende-se na Farmacia Mi-I � [�
_dO Pharm. Ch:m. II;nancora em J.oinville, e

em.. �.,/. "":""'t
JOAG DA SILVA SI!JVElRA

.

.

-� !�_.,,, f",. n_,:" ..lAst" '" � VERDADEIRO !ONICO, I
m '" ,�... lI.. '" i �J '"""-

.

DOS PULMOES
•. : I

RADIO

Queiram VV. SS. prevenir-se encommendando, antt'cj·

padamnnte, !Im SUPER-DUPLO ou um SUPER·DUPLO·,J[_.,
NIOR antes que estejam esgotadas as referidas sericfi eill

construcção.
.

Procure l'cferpncias de adaptadores para ondas CurtEE.

construcções e concertos de npparelhos e material, \'al\'�;·

las e peças para Radio na Casa

1. Fabrica de apparelhos de Radio cm 8ta. Catharinll

de Alfredo GossweHer
Rua 15 de Novembro N. 74

BLUMENAU
'-4:
f I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A circldar da ·2il. Região
r.filitar, em São Paulo

VIAJANTES
Ha quem afrIrmeque Ú sr.'l·d.iz que o sr. Olegarío só não PDRE. DR. MAX GROESSER -

Olcgarío Maciel será 0" Iutu- será escolhido se não quizer. Esteve nessa cidade Q sr, Pdre. Dr.

O «T'ennia Club Blumenau», TO presidente constitucional sobretudo se Flores da Cu- Max Groesser, representante da

'

-Ó.in.:augurará. dorningo, dia 29; de Minas t nha
.:
fie!!!' .na .presídencia do

«Uníão Se Raphael», de imigração A circular que o general! dias presentes, Quer em São
, ,

h
- de Hambl1l'go.

. . t Daltro Filho, commandante I Paulo, quer f'ór3, de São Pau-
<:1$ 9 O]'as.,unl novo «court» C:.o.mo palpite, esta af

.

Iir-
..�.io G.l'ande do _I?ul e Getu- Emcompnnhlu do sr. Rdo. Fre1ld S ,) R

._

1I1·I·t l l ,..

d
..

.:

nara tennís,
'
.'

1 no na da 1 ep bl l\lo(iesnnO superior do Convento S. . �. .egunuu egrao lt I i !lr, \ 0, Iímítanc c-se 110. m31S rr-

.

<

. Este é um grande melho-
mação é uma' optima .

rec a- 1 <
. •. u lca.

Antonio, s .. s. visitou a colontsação dírigiu aos comrnandarrte (lOS gorosa expressão da phrase, a
me, mas doutra forma vale Como vemos os palpites se «Heimat> de Benedicto 'I'ímbô, tra- corpos, fóra da capital pau- cumprir. Iidmentl:' as ordens'

:r.smento que .0 nos.so. ten
..

n
.. is. 1)' - .

'de' despe alastram p�'o <>
.

r1r.>se·o··d d visita t1' ti .

uma connrmaçao .. .'
'C

-

< '" '., li Varo um -!- <. J zen o. essa '". cr. ma op nna im- lista, é a que damos a se- emanadas do chefe do 0'0_
acaba de conquistae.e que zo pelo escru.tiilio popular de pcrpcctualídade do regi- pressão que nos honra sobrema- guir: verno provísorío, directam�n-

.

demonstra praticamente' o que' não se de�ar� mai8e�·1 mem em vigor. neO�f.ap�e. :Max Groesser, contí- «Quartel General em São te ou por intermedto dos or-
[";Tande interesse dos djrec!o- balar pelos methodos ántí- Isso tudo até parece .aquel- I nuou hontem' sua viagem para Por- Paulo - 24 de julho de 19331 gãos normaes de commando

:�:s daque�le eluO. pa;ta ?rIn- quados.. de eleição prematu- la htstoría -- a minha" avó to-TJr.lão,' Pé_rdiZiB, 0l!-.(:e vísitara _( Aditamento ao Boletim do I do Exercito Nacional;
· oar Blurnenau do malhol .ap- ra. .

o seria automóvel 1313 sahisse outras eoíonízações existentes em .
.

O -) R d·

parelhamento para o esporte

I' O informante em questão .rumaça . . .

nosso Estado. c�a 1 t nr. 1731 - 1 - a,,_ i� 3. que, no cumprimento
oranco. .i.. .

..

circular aos commandantes dessas ordens transmitttdas

O
.

m de corpos, tora desta capital. ' ."

r novo «courtsque o «um-:-·�
..

� ... i, •.,�o� ..�..... /0''''- DR. MA9fIADe> mos - Passou Numero 226 _ B _ cisou. normalmente pelos_processos
U18 Club Blumenau» acaba de ····E··à�t I ,,' 'sng' a p a por esta eídade, procedente .da ca- LAR N

. .

d "i regulamentares, nao recua-

.... construir e quê será inaugu- .' []a. ue
.

"- .
. r ça pítaldo Estado, o sr. dr. Machado .

-

l'
0_ Intuito e Ple�_- rã diante de qualquer ímpe-

'>-rado Qomingv é o melhor quê '." Rio!;, promotor publico de Mafra. mr con. u�a? resultante a eilho moral ou material'

,: temos no Estado. Nené hou- O doutor .ArriadeuFelipe da Luz, Juiz de Direito da Co- da multípllcidade de beatos .

'

ve uma remoção de cerca de marca de Blumenau, Esrado ll�' Sa' 1;; Catuiina. na fórma da lei, etc. GUInO SERRUTI - Esteve nes- correntes, o goeneral comman 4. que a tropa permanece-

·

4.000 metros cubicos de ter- Faz sabt'r ao:'; qUE: fI pt, t"file (dÍla'. com o praso de oito (8) ��acr�iarti od��,dG��� °Se��f{ �� dante ctn região, l mbol'a des- rá prompta para a imedia-

').'8. E' dotado, até, de umll pe- ,iias virem, iniere',:3ar P' _ a Oll d,'h:, notida tIVI:'rem: que no dia Vargem Grande. Aquidabam. necessariamente, declal'a aos ta exeerção das mesmas or-

,quena archibancada.
. .

q;,;atro (4) do proximô viii {! 'ro rnê" de agos�o ás ()nz� bOlas, seus generaes c;mmandantes deas a serem dadas segundo.
..

L' n···· d
'. _

t no ejíficio •.ia p;efei:u,a Mti iClpal, ofide fU:Jcionall a:" audiencias DR. ROBERTO MEDEIROS - De de eorpos. directores de eõ- üS acontecimentos e na me-

'..
L'Jm

.

qssa re acçao , es Eve '., .
.

..
.'

.
. . Florianopolis passou por esta cÍda- tabeh"cimentl:Js e todos os dida das necessiàadcs mi-

..",'.0....sr.•.
·. Car.los t<.'rank, 'que n.o,s.. d,e.. 5�e <JUIZ,O, o pO

..

l
.

..:tro do.: audt.\unos,. ou qu.em_ suas vezes
-

.

b de, demorando-se um dia entre nós, oHiciu"s elA região' litares'
,;:;,:.rez gentil nmvite para a inau- fLler, trara a _pubiKO prej;uao de,v,:ndae :men �,açao, C01?-l � a 3-

(l sr. dr. Roberto. Medeiros, pro-
"_ ..r. .' ,

N: guração, p�:Ji()do�D.OS, tambem timer:to de v!n't:: por c :lto (2'0.9/° soble o valo, da avahaçao,?s motor publico em Rio do Sul. 1. que manda inicialmente 5. que essc· despacho, de-

}([08s-emo�' porta-voz de um es-I "egumtes b.'i!ns: Um Terreno sItuado r�o logar Dollmann, dlslmo ,pôr a tropa de promptidão pois de lido na illtegra aos

ii:>.pecial ,coilvite a tod�s que.se de Hann0!118: à''-ta comarca, sob.n. ,md}7�t:cen;os e dez (1.710), p(;J·llJe terem chegado ao 81'S oUiciaes. deverá ser ime-

!�i;�mteressam pE'lotenms eprm- contendo a ar<a de lIel.emo
.

f� tlinta mil (,d;30000). metro!'! ,qua- .DR. M�X AM.,\RAL - fambem COl hecimento inl'ormaçõesre- diatamente publicado no bo

t.;j'...f.;Ci...p.. alrnente elOS q
...

ue quiz 3.
rem drados, extrem;;ndo. pela fó

e.n.te .com .tem��: á� Penro Fuzm�to
I CO�l destIf!o ao RIO do S�l �assou lativas fi possiveis pertmba- letjm regimental. (a) general

ê]i'" conh-'-'cer o aÍ.'au11e melhora- pelos fundos com le'ras da COf1iP<: 'Iha Colol1l';adora Hanseallca, PIlI' eds�at.Cldtade °d S1". ddr. Max Afi1la1- ções ue Ol'd,'fi publIca. Manoel de Cerqueira Daltro
'iif! .

'-
,

.' "'. .'
.' .

rl"
.

d M'
.

I' !
..

d ( d
" ra , IS mc o a voga o nuque e

�;J;,mento que Blum�na'U acaba �um I�,-,o com, erras ":. :l'hU,"to nso.an! () outro a o .I.:om I munidpio. 2. que não examino o me- Filho, commandante - Con-

')) de conquistar, no jogo da ra· altas oe. F'�.'�ChCO Fec, :m, :-lvàl!ado por 00:5 C�ntos e QUI�lhe-. ; -'--- rito, o partidarismo das ques-l lere
- CeI. Pmto Alegre,

'q.uette�
.. '.

otos Ml1 ReiS (2:500$000), Uma .p<.>quf:na casa, f""lla de madeira e t5es politicas que >l.gitam os chefe do E. M,»
;;,-

. .'

b : . • .•. d" da u ran DAVE SCHNEIDER - Esteve nes-

.. Nesta nota, cabe·nos, ainda, co el"fa com raoomnas, qtle serve para mma la, e alO i1� -

ta cidade o sr. Davê Scqueider, pl'e-
uma. Plila,vra de lOlrvorao sr. cho feito de madeira e tambem coherto com taboii1has, avaliados fei� de Hio do Sul.
Carlos Frank.' qme tem sido ii. iunto� porTn.'zentos. íV\_! Réis {3�O$OOO)� bE'!lS esses ..,que se acham
alma de' todos 08 úassfos de em poder do deprJSlt:-lflO ceste JU zo cldadao Jacy Campo�, e que �

nroO'resso nO tennls blume- foram penhorados a Cbi1dino H:!ar o de Oj:veira c sua mulher, AUemanha. ! . Que é "R.Oilny"? Cinco Ie-

�au�nse.
. . .

na ação execulVaque. por eskjililO. lheS move Firmo Cip'Íano. tras apenas e, pntretanto UIDêl

Na inauguraçüo do ,novo Nessa praça ·,erá o:,,, '!'vado o díspos!o no arti;?;O 1.771, ultima
U f-:'" h 11

coisa grande, jormidavel, su ··Ronny" é llme, verdadeira
«c·,urt» havei'á encontro en· p�lét·. do COdlgO Judicil!.rio do Estado. E. para qU!� chtf'U'" ao fi 10 cnzo ern no go- blime mesmo! "ROllliy" é um mnravHha, Vi uhnm vêl' nelle

. ir,.. o. olub local e o «Tenl1Ís ,col!hecim�nfc' de iOdo:>, mandou passar eSie erl:!al. que será a i- verno da Prussia 1i1r.nJ est�,clCiro, mas um fi!m coisas que I"epUWITIú8 real-
GlubRot-Weis». Os. jogos se .. ,xado. no !o,rar do costume e pl.lblicado pela imprensa, na .fôrma

.

.
. _. '. .

1 _I ��U.:: i'�:.:.!Ora do :��nlJ�nm. um I men�e e:sctr�ol'üjp.a�ias, pois
·

ráo entre duplas, síngle e da.,lel •. Dado. e passado nesta cld�de de Blumenau, �os vinte
A

e B8Ihm.,. O Pfl.nClPe Au

11I1.·.u
ft.Jl.o

..

pela eia e que I que ]arnR1S \i-imOS cüwa equ�ll
mixtas. �els dias do. me" de .Julho de mil novecentos e tonta e tres. gusto G�.ll.lherme de Hohcn quanc.!o o fez, re801v{'u fazer na t&18.

. .

, Eu, Alfri:!do Campos, Escrivão do Ovel e Odmercio� o dalilogra. zollerll fOi nomeado pelo pre· o mms bello H1m-opt'reta de

Para· ánnuncios··.· nro- feL (assinado)
AAmad�u. Fejjp� �a luz, sobre uma. estampilh� es- s�dente do c.onselh.o da

Pl'US-l qu� já se tem fala�o� l\:álmá.n, C.amo prola�onistas figUra.m•
.

". �.
. . t' taduai do valor do 0015 lU!l reIS e uma outra federe;! do VJlor de :::na, sr. GoeTmg, par'.a ° car- o ramoso composItor de ope- Kaethf: von Nagy - outra IDll-

CU1re' "�o 'Jl."
..
CiD !l·D···E" j' duze.ntos réis. Está. confofi1le o origin;:l[, do que dOU. fé.. go_ de de conselheil'o de Es-

I r�tRs, roi encarregado esp_:- ra-yll1w. - e o g�Jã. _

WilV
1UI... .a. i Ri' ., . O ESORIVAO: ALFREDO CAMPOS. tado. I clelmente pu.ra a confocçao Fn.tsch, �u.e o pubhco Juadora,

I

I
I

da parte musical, e o que elle
fez está ahi, ou antes, vamos
ouvir boje e amanhã no

Cinema Busch.

Brevemente ." abrir ...se-á nesta cidade, a Rua 15 Novembro no. 26, a

1I��':-��"�'"':r�w:.

��.v_��_���:<:-.1�r..=r�

Loucas
.!>

minio ---'- Vidros.

Alu .. @
finas _. Cnn-

Chocolates

da popuJaç!!o desta cidade e . do interior�

para a nossa exposição inaugural, que em

tempo será annunciada.

Não deixem de ver a nossa exposição e

admirar os preços, que serão o assombro'

desta praça.

Porcelanas Esmalte

Bebidas
servas Cigarros -.. ... Charutos ..

- Bonbóns, Oeneros alimentícios e demais

artigos'·, N A C I O N A E S e ESTRANGEIROS -

.(;erüfiquem,.,se das nossas. van:lagens e ,candidatam-se ao
�..

:

"Premio de Exposição"

Nosso LEMA:
,e_
e .. Vender MUITO

: •• ..1..

• o;;·
..

'.�

o

<
-....

Q.

OJ·.···

'.Q.

(\)

(II

I
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