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Deram-nós. J:-:ontem. o ora- occ3sião "de obsernl' nesta p�i:a o progresso e engran

zer de umIÍ <visita os 5rs: .lo·· admiravel terra, dota.la, peJr. deCimento do Brasil, merece
sé Maria Martii1ez e Aril.1an- natureza, de riquezils iuexau- ràm do sr. l'vlartinez um es-

do �rhrzzanti.
..

rlveis.
'

tudo conscienciosOi Falou, com
O p�'imeiro des!;les _

distinc- Desde o Amazonas ao Hio: erühr�si3smo, da' ordem, do
tos cavalheiro!> é viajante da Granil::, atravessando 08 ser- prngr{',sso e da aCtividade que

? importante r.evista ma,trileua tõ, s brutos e os centros ci· n'otou nas eolonias al1emãs

í «Blanco y Negru».
. "

- vilizados, encontr'ou o nOSBO do� Rio' Grande. onde verifi-
� I' Perc()fl em' .oi Bri:lsli la vjsitanh� motivos par1i as mais cou' um trabalhO 1n1�nso, pro-
I, varios annos, êm viagem qe curiosas 'observações. I du'ç.tivo. fi que rala bem alto

i estudos, re'qolhendo dados' Falou·rios (las bellezas do d� rvantagells que teriamos
� historicos e <':statistico� so- nosso Paiz, da opalencia dns na; intensif!caçã.o da immigra-

I' bre � nosso commercio e in- nossas industtias I', sobrenl- çfí;cf de tão bl tm elemento em

dustria. do, das fúrrnidaveis �ossibi. ('utro,_, P:-Iutos do Paiz; ,

I O sr. Ma'rti liez. ,>ntrpteve lidadps em todos 0& ramos Agradecendo o gentileza da

II COffinosc'o agnda"d pale"tra, da activid�d(' _?rasileira. �isita, desejamos ao sr. M�r·
contando-nos do· seu enthu-

.

A c<;>lomsaçao das nossas tm.8z e ao seu companheIro
.siaamo por tudo qUli'lto teve.,ierras e o que. ela. significa de viajens, muHas Xelicidades.

Em nosso paiz sempre más- ras explorações no Brasil,··
tiram Estados e

:

regiões in- Portugal comprehendeu o VIi- .:

teiras, com interesses parti- lar da parte norte da. colo
culares e paixões politicas os nta, auxiliou-a nas índustrías
mais adversos, .orígíuando-se nascentes, conferindo as quan
de tudo isto uma situação. in. tias fabulosas que fizeram da
compatível com á verdadeira Côrte Portuguesa uma das
Unidade Nacional. mais luxuosas da Europa. Com
Nós, sulistas, geralmente o advento do regimem repu

não consideramos o Norte do blicano o centro e o sul do
Brasil como uma das forças Brasil, já' em plena prosperí
que devem concorrer para o. dade no hnperío, continuaram
seu progresso, Fomos leva- f a progredir enormemente, de
dos a isto talvez, pela falta' vido certamente, á coloniza
de conhecimentos que temos zãe extrangeíra que preferiu
da situação das índustrías nos Q clima destas regiões, ao

estados nortistas, ou pelas qual melhor. se adaptava.
noticias publtcadas continua- Os eovemoe republicanos vol
mente nos [omaes sobre se" taram SÚ&S attenções para o

caso banditismo e outros íla- nosso lado e deixaram de

gellos que assolam estas re- ai paradas as ihdustrías dos

giões. Outra causa desta des. Estauos do Norte.

cr-nça são as ide�ia!l. politi- A opposição dos nucleOB'
cas que sempre divídiram e porítíeos do norte, inferiores
até inimizaram o Sul com o em numero, ger-ou, com a

NOl'tt�.
.. ,

víctorta dos outros partidos,
l\�as . verdad��ram�me, .

se uma inimizade com a parte
as im rosse. H.ao serra n:otlv(� central e sul dp «aíz, que
para que deixassem quasi ainda hoje persiste. Mas, en

a.boil.donacla g:·a.nde parte ter
.

tre os que por primeiro luta-
._�... _- --

nt.o�·lal do. raiz que pOS."u.e I ram pela Iníegrtda-íe do. Bru-
Arrecadação 'Estadoa' Como se passeíava grandes riquezas. A bOrl�l- !.-lI! i' que levar.taram o brado

S 10 J.
cha, (I cacao,. o assucar sao i de ltberuad« e aqueiles que,

.Recente f'sta.tistica orzaní- em ão II-au"o pl'oduc.to:, vallo.sos pxra H e- principalmente, mantiveram

zada pérrnítte conhecer quan� Durante os eínco niezes de Cf)nOIlll� do J?alz. e ent�ptan- a coragem e a honra nacio
to paga -o brasílen-o ao the- governo do general Waldo- to, devido á falta de leis que nal nas guerras com traço de

SOUl'O do Estado em uo re- miro em SElo Paulo a estra- 0:1 protegessem, e á. uma pro- desunião, si ê certo qu« a

sid�. Assim o gaúcho é quem I da. de ferro Sorocabana at- pagand� que os tornassem «união faz a força», e que (1

mais paga per armo: (;6$892 tendeu a requísíções no va- conl_leC Idos, íoram .derrotados i sul e o centro têm concorri
e 'o que InCHOS pa.ga é o IOf de L075:S6ü$fJOfJ dg passa- semilares extrangetros, Abor 1 do grandemente para o de

Santa Ca- gens, o que vem a ser sete I racha, p. ex, �m dos nossos: senvolvírneuto do nosso paíz,
logar com contes de passes' por dia. Vã I productos

m31S futorosos e! tanto mais farão, se estive-
i passe.. ar! (que. occupava enorme por- i reilJ unidos com as unidades

, ...... """"'-_,._�_,_, d.rM

. _.1 ��nLagem do. consnm� mll!l� I do Norte, possuidoras de gran-
! mal, está hOJe numa situação I des riquezas, quer materiaes
I d� .extre,���q:.eeade�(�i�. J�S� 1 quer íntelectuaes. que per
[sel'lnguemls das eclodias m-I manecem na obscuridade.

I glezas, que actualmente íor-l A amizade deverá ser ove

l necern Lorracha a q�a�i. to- hiculo -eonductor do progres-

I do o mundo, foram primitiva- so entre Norte e 3ul bem co-

i
mente iI�poI'ta?a.s d.o Brasil, 1 mo a nulão será. a propulso
donde sao origmanas com Ira de gloriosas arrancadas.
leis de protecção, au:.H�os e em quaesquer sentidos, vi
uma propaganda efi1Cl�nte sande sempre o bem coro

no exterior d. Inglaterra con- rnum da naclonalídace.

s.e��iuf" derrot,al' a �?ssa'nex: Couseguldo um Brasil Uni
r,.o, tação, A causa ca VL.to do desapparecerão todas as

!l�rl c� horí��ac�a. d��,.�ol�ma� qU�B�ões sectindari.as, tento

lDe.l�zas, nao �_Ol a� .�,j(l. a sua politicas como de Interesses
qualidade, Il:Ulto lllI�r10r á regionaes, exístindo somente
rossa, mas �lm ao desmtere�- brasileiros com ideias e obras
!Se. dn propr�o governo brasl-Isemelhantes para (} alcance
!elr�\ que �ao proh!ge� J!em de urr,a só finalidade: a maior
al;lxlhou a .l!npürtame .maus- grandeza da Nossa Terra,
tr1'l da regIão Amazom8.
Logo llo"lnicin das primei· AFFONSO BALSINI . Rio

6 r.a s i I
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Com a policia lVendo phan"tasmas
I Cansou hilariedadc na AI

Moradores da «Velha:.: pe- i V:manha a declara ção uttrÍ
dem a at�nçao .das alit�rida-! buida a um alto personage.m
des poliCIae s para o· facto, I rranccz pUblicada nos jornaer:.:
verdad�iI'amente lamentayel, I parisienses (Hzeudo .Javer as

que allI se tem repruduzldo. I sisUdo em Berlim a scen as

Grllpos de rapazes, à sah!da sangl'enl3s' de combate ao

dOR bailes. principalmente· communismo.
n08 subbado8.. pa'eorre-m as O informante ao passar em

ruas em algazarra, pertut'- uma das ruas da capital vi'E
bando o soeego dos morado- içar numeresas blÚl.d€iras
NlS e, o que é peior, dando verme!has e assistiu a um

tiros contra 0:-; fóci:>s da illu- encerniçado Cf mbHte entrf'.

mi!lação publica, deixando os nacionaes socialibias e 0&

largo!; trechIIS·· ás e:-.curas. comI1lunist�s, não pOdend(',
manhã de hoje. faleceu nesta màueceu al:!uns diilB, c:; dr. "Jo sabbado pasf:ado esse fac- precisar' o numero de vieti

cal-'ita,l o l\linistro das Rela- Ivo de Aquino cx-secre-tario to se ctNl, provocando os mas.

ções Ex,terioretl, Snr. Ant-onio po Interior e JUStiÇ3 e figura I mais justos aborrecin:ento.s· O engraçado é que essn�

TOWRSO., .

.

.

•... da,s I_nttlS representativas do I por parte fias pessoas l'eSI- Hceuas reúlmente se «passa.-

Os Iuneraes do conhecido nosso Estac!o. .' , "."8 no eneantador :; ur· rarol> em llma das praças (�t'

diplClmata re'\-estír se-ão de Ao . distinto conterraneo, bio desta cidade. Berlim e fazer! m parte oe m::

'grande. solenidade, tendo o actualmente l'esidindó· em
----- rUm cinematographico ,·1-ioF'!=:t

.governo decretado lutooIicial Cl'U�eir0, «Correia de Blrne- O juiz Costa Mon- Wessel.» "

'

........----�.......- .............-- pO!' traz dias. nllU» apresenta 'íUectuosas 50 foi nomeado - ...., "----0: '--"""'--'*

Os desempregados
'

- ... '.
'

saúda�ão. o gal., N-obíle vae servi;
- '.' - A'. ,.' .

.

I ,�._;,;,_ Pelo chere do governo pro na aviação Sovietica
nos Estados Unidos repressãoao ban- ,i:. �' .' visorio roi' nomeado o juiz

d·'it.�- :.

E.
O: pensamern:.o Inglez Costa anso, presido!! c clt' O

.

famo�w general Notú;,

vão tral::>ciIhar . I,�mo nos S sobre o desarma.. Tribunal Superior de S. Pau- acaba de ai:mÚ�na!' um COl.'

todos Unodos'
..

lo, para o Supremo Ttjhunal tracto con1 o �o-verno t:ovk
..
'I

.
'. menta.. ,Federal. . fico,. ao qual-prest8r�. S€�S

, O:Jord do Almírante inglez, I -�- "ou.
__ ,

,

...... 'se�vICos. como tt;chn��co (;1,_�

rallando s.obl'e a limitação àOH I \Vurthschaft, esta per- �vlação aereu. ate 19i16.
.
...

a!ma�entos, e v ponto de,' d; '1
'

. ........= ...

�'.'
- ."---'

VIsta mglez, df:,clarou qUI> I
. í�O O Governo (la Hespanna:-

(asguel'ras não podt�m ser, .

Considera-se perril'!o o a-I de :mãos com'
.

'

proyocadas por uma esquadra I
vmdor Wurth8ehaft, que 8ft I o Smr�r-tico

pocierosa como ii. esquadra hiu ha dias de DakaJ' em di-
\.n ",-_, -

b!itanníca; antes pelo con�ra. \ recção a Natal num.. pequeno I. O' govel'llo. tespanhol�: t1:.�:1.

r�o este. ,c capaz de ." evitar aeroplano terrestre; para a-, na de l'üconheccr oIi'icialn�·.'·a-

,:r:��rit.:l::� cn�:.:.�,!,·�,�
.

'+,...�,.\n.-:,"",,�"" n l\f.!n��·;n,·'t
'

!ir-\ n gji}'r..r�1';:'.�'.J. SQ1-"'iP.t�i3{L

.'.
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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wl LA�; PARA BORDAR, AS AFAMADAS MARGAS:

···1 . MARIA MARI)\!A AMÉLIA e

r.�lt,SOBRETUDOS, 'desde, A. Para cargas. eucommendas e passageiros, etc.
LI em Itajalry, Rua Lauro MneHer, N. 4

B.revementernudar-se ..áparas frente ssHotel BõaVista O Agencia de Blumenau

C .1 I
Rua 15 de Novembro N. 51 - Escriptorio Commercial.

� ..!,EO IF IC IO L IPPEL) �. O
farmacius e

Dl"O_gariÜS I�,
defronte ao Hotel�:t__

-

Tel_CPhone N_'",4.'
3

': _"���,.'�-. .

���."",-,.-.".�. .---,
.

""�
.

'.' '�'. "'.'
�'" '
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C\.

N
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At<'-'��� ,<:���,JC < !,Mi''-.

�_�Ti "=����"'� '1
MATERIAL PARA INSTAllAÇÓES ELEGTRICAS

e :,�\,. IU;:Q O Ui �)
�,: - l·-------·;;..,.,_.,........ ---I GRANDE SORTIMENTO EM lAMPADAS E lUSTRES
�I \

�J3 C H I M A R R A 0:1
no InUERno ou no uerõo 11·· Á��::Ei���S :::: ����JRUGCÃO DE

� .

-:j' procurem CASA PEfTER II
r ..', ,

. E
ondeo fregues vali mais que o dinheiro! II

'

=--M AT E G E LAO
.
O

�I
P E I ToE R é quem melhor serve a rreguezí«

I
. -,

'. � Artigos e preços sem igual � C!l:!!IlIIII ��__.._IIIIIIQ__�
, I' �-�-,�-��-,;f.-t!.-t!.�-�-.�-"..,-�-��_.�-L-��-,!:.-:J.-4{.-·-ç;....�.;:;;:-����..• ",.Óft.:3R::::).'Ç>.>�.::J

i � ,. 'J . . '1

Il� FARMAGlA e.� Pera tingir em casa *
li CRUZ,EIRO �O �

SUL �. �' usel�
i1utas· 's

!� 1_elefoue N. 1:l
,

� � LU S I T j\N lj\ 1:
I � Rua 1:> de Novembro, 32 � �. ;........,... �

PR'Erl!'lroT �8 � � Atende rapidamente � � Preparado de �
1>1' 1r lU 1\· . � I C A S A P E I T E R Il� SE��;';:.�;;:::��O ê l' EDMUNDO MEYECi f

c��,�. .. ll....._ ...� _.-_-_-_-_�-_-_
....

_-_-_-_- -._-_-_- -_-_-_-_�======-_,,_,...........-�-���R,_.�_';i_�!_��::;;;:::��,=�_t_�_nt�_.:_:_�:_.�_:_tc='í_:_�_G�_e�::;1

Grande Queima de Artigos para o Inverno GONFECOES RINNER
Tecidos especises para o inoerno. ae propria jabri
cação, de cores firmes e de gerentida resisiencia

L deixe depois o frio beter: .

Representante: RAUL DEEKE
Rua Quinze de Novemhro

JORH o inoerno deste ano, se,gul1do todo" os cn leu los,
seru ngorosls.<;imo.
iViio espere que o tempo humido {' J riu o élpU
nlu: despreoinido.

Jlâllde fi�zt'r. /wie I11C.'l1lO. li ;-;elt terno
sob medida !WS

..
'

'Pccidos de 'L,ã� largo 1,50 o metro a 9$000

Tecidos de hã, largo 1,50 em 50 ,cores .dív. metro 10$000
18$500

7$200

"

L"ACHOCONI�. LAXO-��COLATE
C

ONCKEN
"

União das linhasDOMINGOSMERICOeÀNTONIODES.CUNHA

Serviço de passageiros e cargas
Diariamente linha Blumcnau-Itejahy

Caminhões para pic-nic etc. aos mais reduzidos preços.

.;'::::f:� Sempre á disposição! �

Carlos Hoépcke S; A.
Blumenau

Pellucias e casimiras

Artigosjpara a estação

Somente na ,.�

E:tM:C ELU":tv..CEN.au

Para terminação do negocio da firma

KERSANACH & elA.

Gabinete
.. Iypographico CARtO'S WAHLE
Com livraria e papelaria'

"

.

Rua 1;:; de Novembro, 90 - Telephone, 17 • BLUMENAU

Giierece as seguintes NOVIDADES:
Gustaxo Barroso, Rpnda dos Seculos 7$000
Alberto Torres, PrQblema Nacional Brasileiro 7$000
Alberto Torres, A QrglJnisação Nacional 10$000
Adhemar Vídal, 1930 Historia da Revolução na

Parahyba ..... . 10$000
Oétavio Domingues, Eugenia em 5 lições 5$000 •

Reonidas Ribeiro, Medicina;Legal 12$000
'.' Jorge -, Bahlís, Civilisàções Pr.,�;Historicas 6$000

J� S. ,Fretcher, O Misterio M:itlll'oU 5$000
.' OswªldO Orico, O GondestáV:éL do Imperío . 8$000
Ov:idiQ :Chaves. Cancioneiro ,

. 5$000
Fêli,x:,(lontl'eiras Rodrigues, Novos :aumos ::>0-. -.

>

.,.
.

.

',o, >.> .líticos e .Socíaes
.
';'

.

.: 10$000
.' Pedro Vergara. Contra o Parlamentarif:;mo 10$000

I
Wilson Barret,

'.

o SignaL da Cruz
"

','
, 5$000

Enredo filmado. pela Paramount Pietures a ser

exhíbído de�tro.de pouco tempo no Cíne Busch.

LIQUIDAMOS TUDO:

Tecidos - Sedas .. Veludos - Lans - Perfumarias

Sandálias - Artigos para homem - etc. '.

ços do custo

para todosUnica ocasião

'Vendas só a dinheiro

&ll�

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



CiDADE ne BLUMENAU

.�.

\Promotori Publicc
\

Pelo presente edital' convido aos :abaixos no�eadl
a virem no proso de 60 dias pagar 08 impostos devídcs

.

. Fazenda Muníeínal sob pena de se proceder a cobram
Pelo presente edrtal. coavi.ro os �baIXO nome�dos a

judicial'
-'

0,,eq'ucrtmentos des- menau, em de -Iulho de virem no prazo de 60 dia» p .. � r os lmpostosá devbldos a Alberto Palowskí, Alexandre Kolewski, André Wise
n.. 1933. Fazenda Estadual, sob pena de ::le proceder co rança neroskí e VirgiI!o De Pio.

pachados 'JaN b AteiandreSchsn 'tt judicial: Blumenau, 3 de Agosto de Jtl33,Jaime Arruda Ramos. Augusto Ltndner, Augusto Lenke, Alberto Kamenberg, Vergniaud lhtndeTlclI
l_\'. 104 - Oscar MO!'aUe1-- Alfredo 'I'arnowsjd, Antonio Oliveira. Viuva Anastacto Tein- Promotor publica

:":m vista das inrormaç�ões do holw, Carlos Meibel'g, Cr.nra: Knock, Frederico Kríser,

j.il:eudente Distrital, como pé- f�esoluçãr no .. 64 ��(��e:.iiCOG��!�n�er����i�g�ta� �t�iq��r�.�r���t�l: �:�����, '!·:�.;:::··"·""f·�::-::-:'·-::-:'��S·······�t···········.=-;-:-;"N. IoG - Mano •.:i Pedro,Ta· O C!dfldãO .T��.[)�) A. Sc�mit�, Splitel'.' Henrique Prust,
� l�euri.Jl1e P8upit.�, Helmuth Gro: arlnaCla' aDI as't, ca-io e outros -- Os Iança- PrefeJto'Provisorío do {Vlum- vích. íreneu Gonzaga, .<JOLiO ClOne, Jose Bornhote, Jose '.

'

-;(�TItns estão na .classe com- cipio de Blumenau, no uso José Saldanha.' �Tosé Manoel Chl'istovã(l, josê Vansuíta, Leo-
i')( tente, pelO que nüo pode das SUfl"S atI'ibu�çüe� I'esol:�: 11 poldo KnnzieI'�

, Leopoldo Reinhodt, Luiz Hanernam, Luiz

l:�::::�
Prop .. G.. EUin9Eu"

IH·,'v,{lleeer n ale��a<�{io.. Exonerar o cidadão Sabíuo Kicnea Luiz BohiDO"er, Luiz Cr.lg, Leonardo Barth, Max Rua 15 de Novembro. 44 Telephone 201
l\. ln7 -- r...Iathiide da blva Benigno, dos Santos do car- Fresch: Osvaldo Bu'Cgner, R:C3.i·ÜO Zibel1: Ricardo Baumam,
AO J ntendente Distrital pa- gó de Intendente Distrital de RodoHo Leite, RodoUo Hovetmam, Willi Rubert, WíllJ Pau!,!

B L U M E;N A U

,0'l informar. Gaspar e nomear em sua Willi Kl1h1. Víuva Mathilde Black. Agda Moreira, Bertholdo l

.---" -·_""'_ ...C"_'--

N. 108 - Fred€I'ico H8D- 8ubE�i.l�iÇãO o cídadão José Kríesor. Alfredo Jandt. Leopot.n Krause, Aug��to Krutzch- j t�:. Receitas serão íeítas com €I maior

.iehke -:- Em vista deIS íníor MOllttml. muru Jacob Hecbmam, Helmuib Klenz, Benedicto Chagas, 1 l cuidado e com 08 medi-

.nacões do Engenheiro, con- Prefeitura Municipal de BIu Man�el Perro �Tanl1ario, Valentnn Plaster, Paulo Gublordt, i

I'
carnentos de absoluta pu-

-redo a licença requerida, PR- menau, em 31 fie Julho de Alvino Schnf'id��·. Adalberto Dt>tJiglllski, Carlos Schroeder, I : reza.

-ras as devidas taxas, 1933. Emílío Odebrecht, Emilio Krentzfeld, Emílio Wrés, Carlos 11 �:::. �l.

109 - De. Sroka, diretor da �aqob Alcxa�Id7� Sctimitt I{JoiescJ' .Iunror, Francisco ReRk()\ve�ld. l�raWi��O zuc�ar�' 1
Medicamentos HOi:�!f��t�cos

Escola Novo. - Em se tra- asme A'lTU a camas Honrique SChW8!Z, ,

Jose Roschn�kl, .Jor.oe. Mo l��m, "u 10
I

sande de um festival da es- José Oírvetra. Jose Amaro Correia, Martíns Reíter, Fran-] tE Bíequínncos
"

� .
"- Resolução 00& 65 cisco Guber, Germano We�H8.L -.

:

í:: o ..

, ande Sertimente de arieIa.tos de b.o.ll:a-eols conceUG a iSenç1l0,
_

e (li) i

N. 110 - Julio Laux _,:_ At Blumenau, ;_; de Agosto de 1933.

I �.�.
cha - Artígos de hIgiene

,r. Engenheiro Municipal pa� O Cidadão .Jacob Alexan· rergniaud Wanderlell �
- Pedumanas

i'a 0& devidos nns. ire Schmitt, Prefeito Provi Promotor Publico j! i(� Exame de Urina �om o rela.torio da ana-

N. 111 - Sabivo Benign{) "'OTio do ,jIunícipio de Blume·
: 11813. �

dos Santos -, Como péde " !lau, no uso das 8�as atribui- ". 1 .: , •.•••••••••••••••••••••••••••.••.••••..••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••

l!e�üQ"no os srs. Max Malburg ções !'i?801v0: I - .....�......--'"'------- ..�.........._._.-- ........ ............._ ...........

c MiTario dosSantos para pro Dispensar 00 Ctll'g(I de En- D'" sua n.1uwHHla. ���::�������::;lGifu�itiRi:-lF��é�..l�.:i;;i�D�<�����.J;;��.J..
cederem á síndicanciu ré :.!enheiro MunIcipal, () cidadão noiva ou irmã um HvI'O

c;uerid3.
Oscar S<:hipmann. que o vi· d�i
nha eXl:.\rcéndo interinamente Co1cccão das Mü�nsN. 112 - Henri Rurtarz -

e nomear para o I'eferido " .,

Estando quite6 com os COfPPF
cargo o,, r Iv;) Armeníno Cano da

'muuicipHes, dê.:se a b::.:.Jxa r8-
dUl'O Píccoli, com os venci-

querid)i. meHtos murchdos em Lei.
N. 113 - Amadeu Bedu8chi Prefeitura :'Iunieipal de Biu

- Ao sr. Tesoureiro para in.
menau, em :2 de Ago15to de

formar. 1933.
N. 114 - Theator u. Mu- ,Jacob Alexandre Sc1ml'lll

sickverejn e Gesang\lereirt Jaiíf/l? An·uda. Ramos
Cuncordia - Em se [tratandú _

de um festival para fins de

caridade concedo a licenca
com isenção ,<le impostos. I De ordem do sr. Prel'eito

I Municipal, convido a todos

Res'o)ul'a-o ri 631 contribuintes àe impo:::to e

,," 't' u. . ", que caíram em Divjda Ativa
O Cidadão Jacob Alf'xan- a virem saldar os sens debi

dl'e Schmitt, Prefeito Provi· tos; na Tesouraria desta Prp

sonO do :\"lunicipio de Blumc-, feitura ou !las Jl1tell'!<�l:('las

IHH,l, no uso das suas atr�bUi-1 I?istr'Hah:, até o dia ultimo

ções, resolve:' .'

CIO corl'e-'?t� . JU.t'z, süb Pt'IH:
EXQnerar, a pedido, oCldR- : de ser. ln1CUV1;J [l cob;:',m(�;j

dão Verissimo Melchiath:s dêi executlva dns ::'�lP6mos.

Amorim, do cargo de 111t(:\ll I ,Prefeitura M,�iljci��l1 c!"
dente Distrital 'ie Ma�sar)in- I Blumenau, (·m lu d:' Julho (t(;

duh3. e nomear em sua 1Subs-

'I'
193iJ:

tituição o cidadãoMax Spl'ung. AHredo K�e8tné·r
Prefeitura Mupicipalde Blu� TeSOUl'êlfO

�
�

�
da Prefeitura Municjpal

PE O I ENTE Edital
Promotoria Publica

A 'LADRA de

�.-"""""Uo.I.�'" ... TC � �__ .�•••� ...,..._ .. ." .. ,.

OlA. EDITORA
Com pomposos

da "SYPl:HLlS".

ft=;claah!S t�!1J nppaH_·ci:.io ul,iiH�iíl1�'1�i� {b�.. :.::j.:-.í��) prt:p. : .. ·::-"I'� f I r;'(i ill�';dliveis

E' neco,jsari:) ::1.àiJ ha\':'l,f (:·)úIr:J!lro C(nll o (Jr;�il.d,: rU·pU:·�l: ; d· �,In�\h�

lla wra

NACIONAl.

Hua Gusmões, 26 �-30

BHRTA }l[!Cf{ e

o "ELIXIR DE NOGUE�RA" tem dcZCllL!S de an!lOS de existenda Iriumpimnl(:. iIP;C;i ,\t;;ndo emas,

algumas {;oIÍsidel'udas ASSOMBROSAS.

O "ELIXIR DE NOGUEIRA" está (,seudado em SfU valor tJwrarl'�::ti, i'; (: um gL'i;,k c(llllb�tentu

da Usyphilis":
O "EL!XIR DE NOGUEIRA" roi lançado ao publico por JatO da Sil"'a Silveira qne al'�m de' scien·

tista emerHo. tinha por norma o BEM DA HUMANIDADE.

EM ANALYSE:- Um producw como o "ELIXIR DE r-IOGUfIRA" não tt:me CfI��i1:f::j"'.r:'�, pois tcm

o seu atfestadu na VOZ DO POVO! Dentre as illllumeras proVL!S que POf;!;l;illH'�, d;,ll�O,; a',"<!\(' o cliché

de alguns illuslres medicas que attestam a superioridade do "ELIXIR DE NOúUEHP.".

•

Os mais recentes livros
desta collec<�ão são

}

Querida do

Irneu Coração {te

'"11-7". lJErillRURG
,i 3$000

I Ein �Od:18 ii;'; lin'rn';as Ir, fie n H A � 1 L

L..�_",. �_,_�__
I

A

Annuncios ne�ta secção: 4 publicações, .aos sabb"'l.ic!\ .cté =

cms. 3$000. de mais de 3 ia 6 revtimetros 5$0"::0

�..

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

'l}e ordem do sr. Pb��t()r' de Rendas Estadueis nesta ci-

dade. terno publico, para 0. conhecimento de todos os interes-]
sados, que durante o corrente mez de agosto, em Iodos os dias

".pteis, se procede l�esta C6!et?r�a. e em todas as�Age!!�las I"isca�s ".'
de Rendas Estaduais do Mumclplo, a a-recadação do Imposto ue

.

,.1.. �dustri�s. e Pro

... fi.S.. 30.-.e.s.'.-'. , ..r.el.a.t. i�.O ao

seg.und.o semestn!. d� c.orre"I�··�,.�te .exercicjo. Os. srs. '-contrlbulntes que deixarem ce satisfaser o .

«.pagamento do mesmo dentro: do praso adml determinado," po-
..

derão fasel-o nos meses de setembro e outubro, acrescidos com I
k as multas de 10 e 20'1. respectivamente.

.
.

Excedfdos estes prazos, serão extraídas as cettídõ-s de

_.
Divida Ativa: eremeridas a Promotoria Publica, afim de ser ini
ciada a cobrança executiva, deaccorco com as leis em vigor.

.... Collectorta de Rendas :Es�aduais di:': Blumenau, 1 de
.'

'AgostQ de 1933.
. .

asso ELP!DIO LIIVíA. Escrivão

"

.- •

".' ,"�o _,
,.,' •

Imposto .de I,;l,dusíria e ProfissÕes 'eine b

,.L.. '

::y

DOMINGO - ti de Agosto - DOMINGO

Um programma e 3 lendid. I :

UM JO NAL - com as ultím ades mundíaee.

BETTY BOa}:; DOlJTORA - desenhos anímad JS e

Clive Brook - LHa Lee - Charles Rtg
gles - Frances Dee

um punhado de gente celebre, em

Movimento Comercíal .e Industrial
.

..

.

'. De ordem do sr: Coletor de Rendas Estaduais ne-sta cida- i
, d-é, forno pUQ1Jco, para o conhecimento de iodos os intessados IIquo durante o corrente mes de agosto, em todos os dias uteis, I

'se nrocede nesta Coletoria e em IOdas' as Agencias Fiscaes de;

�;; ií�e;d.'ls (Estaduais d� Munic�pio,. a arrecadação:.do imposto sobre i'".,\10Ylffi
..

eq,to Comercial e !n.aus.tna..

l.
. restabelf.ç.

ido pelo Decr,

m'liO de 14: de [unhe de 1933, e relative a primeira prestação do
(: órien�e exercido. O imposto de impor tancia superior, a.
500$000 será pago em duas prestaçõe-,

.

nos meses de agosto el
.nevcmbro e quando igualou mano» a 500$000. será pago de:
:ú.-,,, ",-" e' •.

'
.. ,.' ,- '-"I'a" 'o, ",' � "",;,> ,,,",,, r ',,' I,�.I .. ,'U V Z no. mel. a� a;;o .:0· '. ,111 <lO cOJ, .. 'P . ,,:-...e.CldO.

.

" O� SiS, comribuiutes que deixarem de sarisfaser O paga- 'I'.rnerno da _p irneira lyeSlâção. dentro do praso acima determin�.
do, poderão fase-a nos meses de setembro e outubro, aCH�SCI-

<dos com 28 multas de 10 e 20'!, resnerivamen-e.
'

'. Excedidos estes prasos, sedio-ex xraidas as. certidões da
DivicJa ativa fI remetidas á Promotoria Publica. afim de ser lni
ehd;'. a cobrarça e xí-curiv», de acordo (01'1:1 as leis 17m vigor .

. -. C·;lwo.i.l de Rt'nd2s' Estaduais de Blumenau, 1 de A;:;oslo
<(iI' 1933

.

' '.
-

'A acção da CAFIASPIRINA nas dôres
rbeumancas tanto tem de rapida quanto
de segura, �guaJmente .nos. resfriados
leves, nasdêresdecabeça,dentes e ouvido,
nas enxaquecas, etc. CAFIASPIRINA
é considerada em todo o mundo como

A NO�TE DE 13

DE JUNHO
• fAJi

70 minutos que [oram 'um vendaval na vida de dez
diversas pessoas,

Um Super-Fílm Mysteríoso da «Paramount»

Começará ás 8,15 horas em ponto

ENTRADAS: 2$800 Geral 2$500 Creançes 1$500 �.
'�"

o remedio de Confiança

ass, ELPIDiO UMA. Escrivão:

Sabtiado » US 5 taroe ........... J__

Abertura da xoosicáof I ..,
da

, ,

RIJa 15 de, Novembro, ..

26 (em firente

Venham, apreciar o nosso variado sortimento

exposto e aproveitarem a opportunidade para

se habilitarem ao "PREMIO Dl\. EXPOSiÇãO"
qUf!/,coO,sta . de, um

find� apparelho de jantar
Todos a Exposição da <!;�(;asa Sio' Pa\II�D�)

:,:�ue se encerrará segUnd@1�fe��a9 d;a 7' SI tis �> ��Oif'��t� d� írnr�illt�

o premio será concedido
,.

a pessoa pi. i'õ",' ....... '!w

certar {nu primeiro legar, o numero exacto
o -. • . 1!11 � " .

ou o mars pr'QXU110, ue bonncns que

centram dentro do vidro exposto.
A. aput'ação.· S�! fará no dia em que tenH lnar

ii exposição"
�,
_:.

u;t;-..'TI.jS'!J..�::X:""'':::'Ii'Cr.-�;lo.,!t,;..;"u;�.;.:.�

c�·:.*·::lol·;::!:�Â�l'...:�

�!:I��;.��-s.;.�W_l�I;"!:::'l::.r.,,:alGoC:"',JI�

����.,.tJ:If;�tt"!o�.:.."!:!,;n.:.:::,.l!'!ll4:];'<!.'C"Lll;1!>.

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



A CIDADE
�

.�;W::=:':'.1""..�J'••·."",,"."':::-".·. 't�.;oJ.. .:...�'�.:�'\ ••••"•••••��"'":••-m".�••
'S

••
"
••"':;".t.'IfI";�����

r
Ma '...a;

�� Ph maci O'· � � MAOHINA. DE ESOR�VER �I HOTEL KOA - UISfA
l� a r Ia rI o n 1 � "CONTINENTAL" i Propr.: WALTER SElFERT - Rua 15 Nov�mbro. 38-42
�� Ant. BRMU1ES � I. ; �I

��

·

,R," A,' .IR DE VOlT." l!9 _ TELEP,BONE M :: : E' o melhor Hotel e com as melhores acomodações! Os srs.
• Ut\.li} n I W OU· • • vialantes encontrarão o maior asseio e a maior
·

.

.� -El
Moralidade e Presteza

EL��ENA"t:r
____"..c..______

_�------- Banhos quentes e frios.
Quartos de 1. ordem.

Maior sortimento, ::} ARMAZEM: DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se de transportes de

: �:1 AG;�";t��;' °ii;i; ;;N����;DOR
� Presta informações sobre a vinda e ida dos caminhões para

•

Moo camen10s All6paticos, Homeopatioos
. :�i. .

.... IIlIIIIIiIIIlIIII_IIIQIllUllllalIlllllQ.uelllfIllllP.arlllt!l!lle.d.0!llE.S.talllldo__IIIIIII_lIIiIIIiIIiiII!IIIlIlIli-s
e Biochimioos.

_

.

..:
. ,-----_--------------------

.: Sartilllonto completll; �.� ������
� de artefactos de borracha,; PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS ��. BANCO

.

• Perfumarias, Sabonetes, artí..
-

E Venda em prestações � �' �
:

gos de hygtene etc.

i: ve=rta:�7�a,ep:::do II _ ==.�., ,..= �
: :1 ,

Preços baratissimos
RIU

i,O

k� (!) C l' ('i

;(0) capltalizad..« " ,�!m(:'nte

�:W Faz todas V]'" r.�

��

Htl. qu.em diga mal de um remedia de fama universal, E' natural que li. vo<;sa feHci- De8de todo� 05 tempos, todos

�a.s vezes tão habilmente que o fréguez nem percebe) só dade depenáa oe vossos filhos os grandes flagellos que muito

pára vender outro sem valor cientUicc, mas que lhe dá e deles depende quasi da Sau- contribue para J "lnfraquecimen
maior lucro� E' uma arte de lha caçúr o seu dinheiro, pre- lei eesta depende, quasi ex- todas raças hunHwas, é a deca

"!filia-se contra ela. clasivamente, ue lhe dardes de dencia da força vital, precisa
,

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QUlin. 3 em 3mezes, um frasco da mente qu:mdo mais falta faz

dú a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o afamada: aohom�m ) 1 n l t 1 C! L como

é b
'

é'
' .

d d V d
.

t d compensação da Natureza,paraque, ',om
'

Inveja o e guerrea o. en. e""se em o a .pa� LOMBP.IOUEIR' MINANCORA horas amargasetristesas daVid�l.(l 'f til
ri e' 'emb'rlllguez com um r;ô VIdro 10 Remerho lI.h .,

, n.,

tlU fi U
, Ia." na?-?ora contr� embriagut;_z. ,

No ha egual. Uma creança"\ fonte pois,d:es!e flagello
fem dado ,alegrIa e IehCldade a mIlhares df' :amilias de 11 mezes atacada de desin-' come-ça pela da mocidfH l

vi
.,.

d I t' t
" ás quaes, na primeiravez temç"!,ue vem namalOrrnlscrla causa a pe o" rIS e VIClO. <- retia perdeu 543 vermes de 3 assim ímportanciG qu:mdoaliasAproy�do pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so.b n. f!l qualidades testemunhado por muitissima, por que são de

_ . pao-se 2.000$000 a quem, com" provas denUlwmr os seis pts�oas idoilea8 em It<lpe- d
�aISI!i�adores ou contraventores, a E. A. Gonçalves. em Jo- riú MuniclOio de S. Francisco origem de muitas esgraças.

msill.e (Santa Catarina) Pharm.acia lVHJ'.lancora. hnviam-se do Sul filha do Sr. Carlos J. quer no decurso da vida qUl"f 8 Super-valvulas
't

'

d
. sobre tudo na velhice. As TonaII'Aade pe'r1' -t t'd ZÜg:as de preços a quem as "eselar. . Neuremberg, professor. Cada Ue

,

LeI a garan I a por
Venda. em todas &.s drogarIaS e Pharmacias frasco é um:! d�8e. Toma-se de victimas, gera�meHte inexperi 2 alto fallantes dynamicos

entes, fazem uso de coisas de
uma vez em café com leite.

pouco ou nenhum valor ex
4 laixas de ondas controladas por chaves

f
Depois do efeito não precisa plicarias por quem na verdade e illuminação a dilfeI'entes cores.
dieta nem purgante. nada sahe de fundo sdentifico. Controles de Fading automatico
Ve:lde-se .:J. 4 numeros (1, 2 Vulgarmente chamam-se: I Relais reductivo estatica

!? �,.4)f conform� �a, e,da�e, em OONORRHEAS BLENORR!"lA-1 tudo montado em movel de luxo e de custo total inferir'r;,

',I?
oS dOS •ncg�dclOd:::' nas arm�- CIAS. CORR)MENTOS� etc. Sê dois contos de reis. "

elas, eSta Cl.a e
.

.e drogan- o leitor fôr uma das victimas i

.

I
as e na Farmacla Mmancora.

I não
". d o� "anl;nIION 'ortos Q' l:!\T S'S'

'

... .1 e p j '-' l ,'" l. uelram, v •

'

• prevemr-se encommendftndo, ani,'!'}·

,
NOTA: Se qujzerpoupar .....08- que .�he :0!l�?m D dmhelfo, a p_adadillnte.!!ill SUP�R-DUPLO ou um S:U�ER.DUP!>()-,F.

Isa saude e voss,) dinheiro com- alegll8. �é.1 !!U,'l e a saude sexual NIOR antes I{ue estejam esgotadas as refendas sen(_':-> ,_'iI.

I doença desconhecida o remedio que é ameia,. um grande bem. construcção.
! é;habituai-vosno cOI:..1eço dequal- L�con:est::weu�ente, U�dOS mt�

i aUer d08m.:a· ao deitar. dar um
dlcamdltos que pode.s usar,

i bom suado'r e de manhã eeoo a [NJECÇAO «IDEAL" "MI

I um purgante de Lombriguei1'3 NANCORA".
i Minhncora; E o melhor de t)· I

I dos 9�antos existem, e de elej- i
- ......-----_..---........-

I to ra ddo e suave.

11��;�'*"A6iC*"��:, M,Ui.t,,2S, diar.
hêasinfanlis são I (.

, �s, TO,sses •..
Br�ncl1i- �

i c lUsa 'as só pelos vermes e deu- .

,<';9, Constlpaçoes fl

i't" D"·. ", '.
A

Catarrhos pulmonares .

: e!;.. epOIS procuraI o vO::.so
�. desapparecem com o

:
medICO.

,

. ".' , � VINHO CREOSOTADO �Vende-se na fa.�macia Mi- f 1 .do Pllarm Chim
*

mmcora em J01l1vl,lle. e em I .�! ,.;..'
� JUAO �A, .SlLVA SIL'{EIRA mi._ � �"" � "''J'I1''l!'i�R dt'sta 1 '\-' '1'""'i!'1J?" n VERO ...OE.RO TÕONlCO,. . L�-,-, DOS PULM ES ,

•

�

em drogas e espedalidades na- :

-eíoaaes e" extrangeíras

'Familia
A grandeza da nossa Patrla

depende da cultura moral in
teletual .íe seus 1ilho8, A gran
deza é relíctda te de cada um
deles depeud- da bôa ou má
escola naterna cue viram com

OI{ olhos e beberam com a in
telígeucia. �t\boa escola é: me
ralitlade, instrução, justiça,
hygiene e economia. Seja e-
conomico compre só o ind.s
pensavel na vida. mas artíg»
de valor real. Pois bem; as

sim 08 dentes e o cor·

po, li. cabeça e cabelo tam
bem precisam hygiene e as
seio constante,

Em possuírem dois jardins
ligados entre si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolísa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do �n
torto material moralidade, ido
latria pelos filhos. esposo e
a sande.

Pomada Mínancora

��.".�,'r;-
"'-_;:-

, (.:'-Iome e ma..�ca .l{egi8t�atla)
Do pharmaceutlco E. A. Gonçalves -Ioínville - S.Catha

rína, Díplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de
J!tD.eil'o e Universidade de Coimbra

O ideal é o grandioso pa.
trímonío legado a therapeutí
ca dermatologiea após a- Faltando esta, tudo se trans.

nos de acurados estudos. Cu- forma em sonho e martyrio
.ra toda a. qualidade de feri- I

das novas e velhas, tanto hu
manas come de anírnaes e

muitas doenças da pele e da
cabeça: Ulceras, Queimadu
ras, Infeções, Empígens, Sar
nas, Tinha, AVOI' e Tonsuran
te. Ulceras syphilíticas e al
gumas eancerosaa. Fríeras,
Suores dos pés, &S.1'1l11, Panos
do rosto etc. Indispensavel
aos futeholistas, e ás damas

para adherir o Pó de arroz, esterllísar fi. pele. A pharm.
cruz. Aval'é; Estado de S. P. curou uma ferida Ulcera que
nem o 914 eonseguíu curar.

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Mínan
eora» vae chegando} todas as pomadas vão desaparecendo
do mercado , ,1S curas, a reputação e ii sua procura vão
augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, será
'� remedío de maior triumpho em todo o Brasil. D. Carolina
Palhares de -Ioínvílle, curou com uma «8Ó caixinha» uma
(e.rida de 9 anos .

Temos «centenas» de curas semelhantes!
Adotada já em muitas casas de saúde e grande elí

ruca medica. Licencia.da em 31-5-915, .sob TIr. 97

A"VJ:SO : LEITURAS PARA A filOCIDADE

Como pOÍS, garantir a pOB
se de tão precioso LUMEM.
de tão grdJ:l,Ue BRM? indo di·
rei to' em busca de «Mínerví
nu» que é um precioso espe
cifico feito pelo autor da afa
mada l\Ill1ancoru que durante
dez annos tem curado ínnu
meras senhoras evitando (as
vezesjoperações e sotírimen
tos velhos do utero e ovario,
possuindo attestados, magnítí
coa Um negociante do' alto
commercio de Joinville. es

gotando' quasí a pacíencla e

esperançacurou-se de hemor
rhoídas com 6 frascos! Todos
os íncommodos causados de
«regras» irregulares, hemor
rhagías, ouram-se se são cu
PR vPlf.".l com R. Mínecvína,

Para lB.<;.Q use a «Petrolína
Minaneora», que é um tonlco
capíl-n; ideal microbicida. es
terilízante do couro cabeludo
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a caso

pa:;g.ordura.e comichão do pe
rlcraaeo.Algumss semanas de
uso tornam ü cabelo forte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando as caspas e o em

branquecímento prematuro,
sem tintura. Cada í'rasco tem
tocha as instruções para Iazer
o cabelo lustroso s ecco ou hu
roido. Vende-se Da Phar. Mi
nancora Joinvile: em todas
phsrm., irogarias perfuma
rias des Li cidade.

Aos bons paes

'.

'-1

-

CAPITAL: 4,000:000$000

Séde: RIO DE JANEIRO
Succursal em BLUMENAU . - Caixa Postal N. 5

Paia juros, em conta- orrente, até 7 o{o
ao anno

Recebe em «Deu nitos Populares» desde a

quantia de 20$00C até lO:ooo:oao, pagando
juros dI"

r:a ncari(i ,�

Cia. Malburg
ITAJAHY BLUMENAU

negodontes e exportcôores de maõeiros

e rereaes

Secção fluvial

Representantes do mOinHO IH6LEZ

--"'.""�'��',,�-------

RADIO "AGO"
commun�ca aos seus freguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada. a primeira serÍe do SUPER - DUPLO
cujo Formidavel. colossal successo, já está no doroinio IHi
blico apresentará. em breve. aos interessados a segunda
serie da qual, ainda restam, avu]süt-', alguns apparelhos.

Outrosim, communica igua.lmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus frf'guezes e deseja.ndo estar ao

alcance de touos, o Radio AGO resolveu lançar no mero

cado, antes da serie acima, a primeira serie do novo e ma

ravilhos0 typo SUPER DUPLO JUNIOR,
,

retento iegitimo àa
serie dourada e de constl'ucção semelhante ao inegualavel
SUPER DUPLO, de preçe muito razo�lVel, proporcionando um

rendiment0 extraordilJario P prompto para competir e suo

perar outros apparelhos de qualquer marca, sendo algumas
de suas principaes caracteristicas:

Procure referf'ncias de adaptaoores para ondas (';:;·t�i'"

cODstrucções e concertos de âppal'elhos e ruateríaL \;t:VU·
lar; e peças para Radio na Casa

RADIO
1, Fabrica de apparclhos de Radio em Sia. Callwr'j;!,i

de Alfredo Goss\rveiler
Rua 15 de Novembro N. 74

ALI. j f'1 EN{.l.U

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A Importação de/Plantas e Produtos Vege.. ! O� Pornmeronos NOTICIA ESPORTIVAtais ",Legis�&çáO Sanitaria Vegetal
em Vigor,no Brasil

Oonttnuação. d�r:nl". 76
VI - RESTRIÇÕES ESPE leguminosas torragejraa. Para

CIAIS._,- Paru··osprodutos a- estas, o certificado de�anida
l::..aixo mencionados, será exís- de deverá conter a declara,
;.jdo que),junto aoa certiücado ção expressa de que se acham
<te sanidades, constem decla- Isentas de Cuseuta;
rações especiais, a 'saeer, d). S ..mentes .de milho. - O

fi)·· Tuberóulos de bat�ltas. certiãeado de sanidad� deve

Para tubérculos de batatas rá conte� a decl�r�ç1:t:0 de

(Solanuriltuberosum),seja qual que pr:ovem deregíção Isenta Estava entre nõs nos dias
l!óI',oJim a quese de_spnem, gfIa1rf.ldoptero Pyrausto nu

25 e 26 do passado o sr, A
é p.Iec!Bo que o éertificado, .

e). Frutas frescas e cas- dríano Mosimann D. D. los,
de �amdade contenha a deeía-

tanhas. _ Pára .estas taz-se ne- pector Escolar, que visitou
raçao de que procedem de. . .: ..

'�'. d d ..
_
no Distrícto de Encruzilhada

,.
.

.

it .'. ·d .. .íuugo Syn- eessano o certitica o e s�
·1 bl d T.logar. Isen o

.. ? . .

. nídade não obstante se des- as esco as pu. ícas
.

u iro-

chytrlU.men.d.. ObIOÍlCUill(ChrYS-j·ti· 'á·
..

alímentaeão: leses regida pelo sr. proles-
.. d

..

b·· ti ) d
. narem 'J' , V'i

. ",,- ttí d
.

Poph1rc,tls<eno 10 ica o nn- fJ _ Mudas de plantas cítrí- sor 1 ano more 1, e om-

xomícéto SpOlJgo�pora subte�- caso _ Para as mudas de plan- meranos Central, regida pelo
raneo e ben: aSSIm da man- tas cítricas (larangeíras, li, sr. professor. José Brancher,
posa J�)hthorlm�ca operculel- moeiros, gra.pe.fruit, etc.), de Cedro Alto. regida pelo . _

!a. A. lmportaçao de tubercu- procedentes da ABia, Oceania, sr. prol; .

asei- RealIsa-s6 amanha no cam-

iOS. de batatas de r:o.rtugal e União Sul Africana e Estados mento c [I particular Cedro I po da Alameda Dr. Blume

Espauha só é permItlda, pro- Uuidos da America do Norte, Alto regida pelo sr. professor nau, um jogo amistoso entre

visoriamente, pelo pl)rtô do é obrigatorio que o certifica- Otto Lemel. o Brasil e o Combinado de

RIO DE JANEIRO; do de sanidade traga li. decla. Jaraguádo visinho mnnicipil"
b) - Alzodão ..

- Para algodão �açõ.o de que ""l,rovêm de re· 4
Para d�S5e tjodgo q�e Pfomedt:.......

�

... ···d d· 19o- .'r-
•

t d
. 't'" .

No torneio realizado TIO dia 1.€ ser lSpU a o rema gran e
em r�ma e I e�l

.

aos e.�. gmo 18�n a o cancro �l rIv,?, 23 do passado, em Te o ., enthusiasme entre
.

dão e necesarlO um c�rtift...ca- prodUZIdo pelo I?actc:rmffi CI� ga jogaraIü no mesmo. os 01u- dores
08 Joga-

do de expurgo (fuffilgaçao), tri, e bem aSSIm llvrt� do bes abaixo:
.

.

oficial; aleirodideo - Dialeurodes ci� Palestra Italia F. Ó. de En-Ic} - Semel'tes de aliafa e trio cruzilhada com Pommel'ode, Seguirá. amanhã para I1hota
Continua no pl'oximo numero F. C. e Testo Rega li'. C. com I onde se encontrará em jogo

_---'------.......---------------- Combinado de Jaraguti F. C'I amistoso com o Rio Branco

M O·'s. um gran.de A noite de 13 de
.

No jogo final foi disputada F.- C..daqllelia localidade a
, !tIDa linda

..
taça entr{}.· 08 CIU-, �mbaIxad.a �o Fleminense

Tr'1u"mp···ho·· IU'lbo bes Palestra Italia com Com- F, C. desta. cHiade .

.. � I.
.

.

J I
bi?-ado de ,Jaraguii que tel'- Ifi

Acomp::mham 08 axcur�i�·
Atte�to que soffrr:mdo uma

U . T
.

.

. mInOU .a favor do Combina· lstas os nossos votos do io11-

eczema n.a. perna ..

direita . ctu - m. mag.Ul 1.
co cme: d.ram.

a

I
do pela SCOrt' de 3x� cidades.

ep.le nos vae prcporclOnar O·
• l..

l'ante 5 annos, fazendo um
d ------......__. _

tratamento com diversas for- prazer e admirar o magis-
-

mulas medicas e· pharnaceu-
traI trabalho do gentlemun da Realizar·sc-á no dia 13 do

.

d·
.

lt d· téla Clive Broo� que �ppare· mez eo�:rente, no campotitias, não úbten o resu. a o,
cc em companhia de Lllrt Lee, do Palesira Italia F. C. em

por indicação de pessoas, pa. Ch 1 R 1 G R'
.

saei a tomar .0 Elixir de No- .

ar es ugg es, ene. ay· Jogo amistoso entre os pl'Í-
guelra, do pharm�ceutico �o-

mond, Frauces Dee e outras meiros quadros do Palestra

ão da Silva. Silvelra� No fIm esírellas. ltalia F. C. de Encruzilhada
de 6 vidros iiquei rej3tábele:- e o Fluminense F. C, de Blu-
e do da minha perna.

. menau.

Secommendo. portanto, a Do correspendente..

to.das a.s. PDs.soa.6, Qlf.e.,.. '.'.8.
e

....8..Ch...·�pl...•.. ·l�tacadas do mc&mo·mal, ,0
grande depurativo do sangUt
o Elixir de Nogueira.
Plrassinunga, 30 de Junho

de 1922.
Albertino Al�actara.

Firma reconhecida pelo 1.
Tabeliaão. Senhor Arr..asilio'
Conceição.
Nota - O Sr� Albertino AI

cantara, bastante conhecido e

relacionado Pfi Pirao;sununga,
é pharmac('uthm da Pharpia.
ela S. José.

\��---�.
l Fra'ncisco C[(I,ro de Sou-
)

l ZfI P"'rnplona paTticipa
! aos seus ]Ja1'entes e a;.

! 'iii,lgos que sua filha
)
A".� l'2.ce cont'ratou, casamen-

)

III'. A domingueira que se ren·

l ALICE e DORAL/CIO Hzará amanhã no {(America»,
O doutor Amadeu Felipe da Luz.· juiz de Direito da i apresentam-se noivos é promovirla pelo .Jazz-band

comarca d� Blumenau, Estado de Santa Cajarina, na forma

tl,
«Ahi Rain...» e não pelo

da le1, etc. Gaspar, 30 de Julho de Jazz·band «America» como
FAZ saber aos que o presente edital, com o prazo de 1933 i sahiu publicado em outro

dez dias virem, interessar possa, ou dele noticia tiverem, _�_��_���ll jornal local.
que, no dia quatorze. (14) do corrente mes de agosto, ás
onze horas, no edificio da Prefeitura. Municipal, onde fun·
cionam as audiencias deste Juizo, o porteiro dos audItori·
os, ou quem suas veze fizer, trará fi publico pregão de
:yenda e. arr�matação,. a quem mai& dêr o maior lanço ore
l'ecer, alem da avaliação, os seguintes bens ;.- <tPARTE do Temos o prazer de infOi'rnar a nossa estimada fregue
lote dê terras numero setenta euove

.

(79), sito na linha zia e os nO;i;SOS amjgos que fi loja estabelecida á rua 15
Caminho. da Estação, d istl'ito de Hamonia, desta comarca,' de Novembro Nr. 43 até hoje Da, propriedade da nossa ca

contendo a áre� de novecentos e sessenta (960) metros sa, desde 1 de Agosto foi transferida â firma
quadr�s � extremando 00 Norte e ao Sul com tenas de
Frederico;;(roepUn, com quarenta e oito (48) metros em

cada lado, a Leste com o Caminho de Passagem, com vinte
(20) metros,

..

� ... ao O{-'ste, na. mesma extensão, com terras
dos herdeiros d� Carlos Schmidt, avaliado por Seisentos
mil reis (60o$ooo);UMA CASA construida de tijolos, cober�
ta com telhas, que serve para mora,dia e negoçio, e mais
bernfeitorias ex!stelltes no terreno acima. descrito, avalia
d�s juntas por Nove-..contos e quatro.eentos mil>reis. . .

(9:400$000). bens essês que se acha.m em poder do deposi
taria deste Juizo, cidadão Jacy Campos e que foram pe
nhorados a Curt Kraem:er. na ação executiva hipotecaria
que, 'por este Juizo, lhe]llOVe Ervino da Cunha. E, para
q\1e chegue ao conheúimento de todos, mandou passar es

te edital que, na forma dill�i,< será afixado no logar do
......•. eostume � publicado pela !DlP.rensa, por tres vezes, de a

eordo .com o estabelecido no 3.l'tigo 1.763, do Codigo Judi
�, ciario do Estado. Dado e pas13ad�.nesta cidade de Blllme
: ....
nau, aos dois dia,s rl9 mes de agosto de mil novecentos e

triilta ie tres. Eu, Alfredo CamI>9s. ]��crivão do. Civil e
.Comerc�o. od�tilografei,. (assinado) .Amadeu Felipe. da
Luz, sobre uma estampilha estadua} dó -valor de dois mil
rels emna outráfederal, de Educação<e'.;�Saude, do valor
de duzentos reis. Está conforme o originel•..·do que dou fé.

.

O Escrivão: ALFREDO CAm>OS.

,�.�,�..��

. ..,,�.�..
DE····BLU·M�NA.U

�.

o grande remedio brasileiro, �:Eli
xir de Nougueirc . .do phm'illaccutlCu
e Quimico 20ã.0 d:J &ilVll �ilvfir".
vende-se ",m toda:; as. FarlT'acias
Drogarias e Casas de Campanha e

Sertões do Brasil, bem. assinl. nas

. Republicas Sul"Ámericanas,

"Noite de 13 de Jmnho" é
uma pagina de obsel'vaçã<'
admiravel que nof-' mostra a

li�ação intima que apparece
enh'e quat:ro familia.vizinhas.
Como compj(;'mE'ntos vere·

mos aindo Um JornnJ e Retty
Boop, Doutora - desenhos a·

nimados.

Edital de Primeira Praça

Acta da Svndican- J Cap. Manoel Pinheiro
cia realisada na I

...· ..t - t
' .

. -

.1
'.

. r.j� ev e eu rre nos o CUPliao
. ntendencía de i r.�1an(lel Pínhefro, íalto Iunc-Commemorando a inaugura- !.

ção-do campo do Salto Norte Gaspar l cíonaríe da Companhia Lum-
(I America F. C. promoveu i ber de 'I'res Barras.

h Aos trez dias do mez de i . . .para aman ã um torneio em .

Agosto do anno de mil no-ve-l' Ao dístíncto amigo apre-

�se ctl��:;�o parte os seguín centos e trinta e trez, na In-] sentamos os nossos cumpri
t
.•
endeneta districtal d.e

. Gas.-.I'.ID.
entes.

CLASSE B: ttoupava Cen
1 f C P

.

d F par, pN'sentes os srs. Hilarío �----------_...._,-�- __tra .... " ommero e ,C. d S .1\/f

'I'eutouía F. C_ e o Amertca os antos e Max Malburg, ::- _

F. U. Mnom��dosl pelo .Sr, prdefeüoCLASSE A: Blumenauen - umcipa , para proce erem

F C· V' t
.

F C AI a syndicancia, e mais os srs.S9 . .,.' .ie erra -i.., C1 bí B Stonense F. C. e o Ameríca sa mo enigno dos. antes

IF. C.. !n{ teDdi�e.Dtle exonerado e .•José
Haverá para cada classe �. OTI m ntendente nom.eado, I'uma taça, O jogo. terá íni- foi pela commíssão feita a

cio para a classe B ás H 110- tomada de contas e contron
ras da manhã e para a elas- to dos balancetes e livros de

se A á uma da tarde, lançamentos, livros auxiliares
A' noite haverá baile no

e livro caixa. estandoos mes-

salão Kirsten. mos em completa ordem e
devidamente escrípturados.
Pelo sr. Sabino Benigno
dos Santos foi entre·
gue ao �r. José Mondini In'-
tendente nomeado a quantia
de cento e dezoito mil e oi·
tocentos e qUêlrenta reis de
saldo existente conform'3 es·
tá escriptr.rado no ltvro cai· A capa do numero 7 de
xa. i "O Malho", em oH·set e ro�
Nada mais havendo a tra- togravura, é Einsteein visto

tal' deu a commissão por fin· por Théo. No texto:- "A phy ..

do os trabalhos, Iavranda-se sionomía da cidade", chroni·
a presente acta que vae por ca de Flaxe Ribeiro; ,'Meni
todos assip.:nada. nos terríveis", charges de
Eu Max l\lallmrg a escrevi Théo; ''O espelbo do touca·

e assigno. dor", conto· de Mario Settp;
Hilario dos Santos "A Iufluencia dos jUdeus na
Sabino Benigno dos Santos Humanidade", "reportH.gem de
José Mondini Adolphtl Aizen, com photogra-
Max Malburg phias dos grandes nomes

_____._� israelitas; "0 gatuno", conto
de Medp.iros e Albuduerque'
"Uma menina que quer se,:
moça", conto de André Roios'

As pessoas :lue hontem á "O que é nosso", de Leonci�
tu!'de se achayam na rua 15 Correa; "Um romance em Bu·
ou nas immediações foram da!ld" de MaJ'Ío Nunes; "Ser'Do primeiro secretario des· surprehendidas com o baru· ração da vtdha" conto de D.

sa simpathica agremiação des· lho que aUi se fez. Mariins de OUyeiras; "Nossa
portiva recebemos communi- De repente fem que nin SenhorIJ do Br8sil". legendacação de ter sido eleita e

guem tivesse reparado come. de Padre Assis Memvl'ia; Quaempossada it directorja que çou o povo a correr de um tro Poesias, de Domingo d(�rf'gerá 08 seus destinos no lado para eutro. OrHos. COll- Britto, A Brant Ribeiro E: Jo-

I
pCI'iodo de 19H3-34. Essa di. fusão, apertos e nin,..,ltuem se sé Pinho; "O penuen.o era.in-l'ectoria está assim composta:

':1

entendia. quebile", ehronica: de l'a.u}oPresidente. Pedro Moreira; Algumas !;enhorns df'ómflÍ- Filho; "NO Pajz do Sonho e da
..

vice pl'esidentes, Ruben Lo- aram. O nosso reporteI' tl'R-- Fantagja", de Abcllard· Fran-Commum<:c..nos o sr. agen· bo e João A. Matos; Secreta- tou logo de veIUicar o (lue I ça "Cem annos de Prol!'l'esso�"te. do Cm relO que as malas rio geral, Alfredo Koch; J. e havia. Arl'a8t�ido pelo povo o I á pl"opoaitó da viagem dQ To.para o avião. ao contrario do 2. secretarius, Nelson �1C!cha· rei,}ol'ter lá 8e loi nos encon.1 uring Club a Chicago; "Enlsque. nos iuformOll a caHuldO e João Véras; 1. e 2. the- trões rua acima até que aOlmo" (Homens que .devemosl�oepcke, serão �echadas nos sour-ciroõ Max Prnner e re- che.g,ar nu casa Domingo.8 co.nhecer) "JJ.Ign.e.zde Cas�l'o"dws marcados 8S 10 horas dI'O Farias: oradür Dr. CnrIes
pará as registradas e 11 ho. Gomes. Co'mmíssão de FuJe-

Borba, viu dó que se tratava {.MulgereH celebres na Hiato-
•

. í1 venda dos artigos para in. I ria), "De tudo um pouco",ras para as cartas SImples, ból ':;oão Gomes Stamm Ar- vemo que am está sendo feí-! chranica de Alba de Mello. Ena agencia do Correio. thu� Mendes e Affonso Pl:0br:-t· .•

1- 11 d. , ta de CaSlIDlI'aS, as. pe. u- [a as secções de costume, ecommissão de contas. Htõrmi, cias, sobr'etudo, uma verda- dois supplementos de nwdasnio Moreira. José Clul'u de deira pechincha. e risco!:! para bordado�.
Oliveira e Alfredo Silva. Pro-
curadores: Austergilio 1-Iene
zes e Silverio Lenzi.
Gratos peja communiG!!ção.

lO 'Esmolas differellt(.:s
Referindo.nos ao supradito pedimos prestar-nos tanta

�onfj('nça quanta á firma Nietsche & Hoemke. Sempre será
) DOl80 alvo conservarmos ·esta confiança pelo nosso

·ervi(o attencioso e péla qualidade e o preço modico da 1}
flOSS:: mercadoria. '. ..... 2)

!nfOrmam.osao. mesm.o.tf'mp.° .a nossa estimad.a freguezia:que I' ��
nos en carregamos da expedição de todos os. productos da 5)"EMPREZA GRAPHICA NIETSCHE & HOEMKJi}>. J

STARKE & CIA. I Lucro Ji-luido

Faleceu em avançada ida
de de 84 annos, em São Ber
nardo uo dia 18 do mez pas·
sado, o sr. José Zoboli. O
extíncto era natural de Pro
víneía de Parma na Itatia
e era muito estimado neste
Districto. O seu sepultamen
to realisou-se no mesmo dia
a tarde, que foi bem acom

panhado.

America fui bó�
Clube

molas aereos

B. Garcia.
Domingueiroo sr. Doralicio

Ao Commercio

STARKE & elA.
Temos as relaçí)es mais 'estreitas com a firma Starke

& Cia. a qual tem a nossa representação nesta praQa e de
hoje em diante corr;_o antes recebe pE'didos para a Empre·
za Graphica.

2)
3)
4)

'. 5)

Agr.R.decidos pela bO
..
':t

..•.... o.onfiança dQS n.ossos rreguezes I 6)
pedimos tra.nsierir esta á. nossa successora.

.

7)
O serviço da

.. nORs8. ·.L..y.t....
h

•..
ogrophia e Typographia prO-li 8)

cederá de forma inalterada. 9)

Nietsche 8& Hoemke
10)

Emp!l"eza Graphiica

CIUB Nautica America
• c

Domingo 6 de Agosto

promovido peío
JAZZ··BAND

A H 1. •. " E I N

"O Malho"

Barulho na rua 15

I
I

está sob li direcção do pharmaceutico .Jc�o M�.. �
deir os, que conta mais de 40 anrws de .l:watiea �

profissional I
Manipulação esmerada e escrupulosa. f,

Nào se substitue medicamentos "

Productos de alta qualidade. K
EspecialIdades' legitimas. I._.'�..

'

Desconfíae de �emedios barato,
que, muitas -vezes, é imita·çãD. t

Balancete
Da feste da inauguração dos dQÍs novos altares late·

raes e do concerto eclesiastico na igreja matriz de São
Paulo Apostolo de BIumenau aoa 30 de Jullio de 1933.

t) ofIertas dos 8ms. padrinhos no acto da ben
Çrro dos altares

Ofrertas do concerto
" em dinheiro ..•.e Belcbior

Barraca dB café
da roda de fortuna
de sorte I

,. II
cerveja etc_

"

160$000
261$000
70B500

158$900
192$900
S3$70ú
:37$500
1!j6$4oo
109$600
72$700

1;293$200
.1;070$000

20$000

,. de
Carrussel
Ohurasco

DESIPEZAS

Musica banda Werner
Laurindo Si!va
Carlos Wahle pl'ogramma
Aviso no «Urwalsbote»
Bebidas etc.

70Moo
20$000
32$300
11$200
89$0000
222$500

1:090$700

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


