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Referem noticias de Goyaz

'-"

o .sr, . e_:::retar;o Geral da publcarl!' um ,cu.lto sincero dos nossós Oonra umenan que nas aguas do Rio' Ver-

�rei'e!tura ce Bl.mnen3,u, re-l Sem outro motivo, sempre: homens do passado, que tudo
,...

melho nas proximidades d:'

cebemos a seguinte a.tencio-] ao in�eÍl'o dispô!' deram por Blumenau, 9uepor. barra do rio Ferreiros, an a�
sa carta: . I JU1me de Arruda Ramos" Blumenau se sacrtücaram Entre os estabelecimentos O fundo de reserva que em ...... d -d.P

,

J •
•

'

que honram Blumenau figu 199.8 e a d <l1 '86 $ 7
receu ummonstro e gran es

«IHmo. Sr. Redator .da «CI- *** qu� o tornaram. grande, m- "':.-
"' r e o o

..
o 2 o som- proporções de pelle lisa e

PADE de Bliul1enau».· Item c�:mhece o sr. Secre- �eJado no �ey sisthema polí- ra'l sem favor, a Caixa Agri- mba actualmente, IstO. é, pelo lustrosa, c�beça de eavallo

,

tarlo a símpücídade do nosso tICO e admíntstratívo, a altrr- l co a.
. _

alanço de 1932. 436.38i3$231. e cor o de eíxe Em certa"

.

Sobre a vossa nota. do uI·; colono. Acostumado como es-' matíva é· simplesmente do-] 01'gaill��ç�_o modelar, íruc- O fundo de prevídencía que horas
p
do dii apparece 80r.'�

timo numero da «CIDADE tava até acuí a ver' as suas' lorosa.
to da InIClaCIVa de algumas em 1929 pra ue 15 contos e-I ta d .t'

,.ii

l, BI
' ,.' - , .

T t d
.

d 11
n o grites pavorosos que

( ;,.: Lumenau�, sob o Il�ulo relaçõe.8 com o fisco muni.ci-' �.lDco�ntft annos d.e anar- "i.ou. a es conJug� B:s para o ev� St; actualmente a . . . tem alarmado a população

G_;.J!il a Preteitura, convtdo- pal facIlitadas pela auseneía chia! Nao fossem cíncoenta Iím nob!e e patriotíco �o d_e- 105.00��ooo. . " I ribeirinha, Adeantam os des

'\,:,�_ ::.com�arecer a �s.ta se- da confusão de requerímen- annos de anarcbia, não Xos- senvolvímento e. applícação ? dl�ldendo dístríbuido em pachos que os «valentes> da

(. ;:vL:_,la aíim de verltícar o I t?S e do regímen ÕO napelo- s�m esses anar�l�isadorl:'s glo- d?s pequenos capítaes a C!ll- 1929 f(�I de .6�/o. Em 19�o e zona já se reuniram e resol

l�,_'[!�elO de reqaerímentos e-I rIO, 9u� é uma mania bem 1'10808 que administraram BIll- xa Agfl?ola de �lumenau, po. 1931 esse dívldendo SUb.lU a veram promover uma caçada

��stente, aJ.egando. qne em brasíleira, por forçá extra- menau nesses uez lustros de-se dizer, v:e�u. preencher 1.00/,). No armo passado Já at- ao montro

tempos haviam ped�do baixa 1 nharía a medida ultimamente e, por certo, o mlssivlsta não �m ,nosso mumcrpio u�a l�- tingiu a 120/0. ç?mo se v� o
.

�,fe,..,.seus impostos VERBAL-j adoptada pela Prefeitura e a estaria secretariando a co-I
tuna de que 13e I�zla _

sentir e�prego �e capital �a Caixa
. . .,

,hJ::J,NTE. .,
que nos reíerímes no nosso muna mais perfeita e

melhorl
desde �Ulto a ';,pplIcaçao sys- nao poderia ser mais com- Ingoyen deixou dOIS mi ..

E.sta Pr_efelturaJ não aceita I numero passado. Extranharia crganísaua do Estado. theruatíca da pequena eco- pensa.do�. ,

r.ecla:n:.tçao .ou pedído de bai- como, de ia cto, extranhou, Ou achará S. S. que o bom. nO�lla. _ .... T�do I8S0 e � �esulta.do de Iho-OS de pesns
xa ou transr�:rencH1 de ím- i E, se o sr. Secretarto bem I andamento da engrenagem' Gr.andes sa.o os beneficios ulI_l trabalho e�flCIent� e bem ' 1.1 U

170?tos verb�1ment�. pois é a I se lpmbra, nós não condem- I1mnicip:ü data da posse do c?lhldos pe_Ios qUE' se tem ser- o::_Ientado. A dIrectorIa actualj O C Ih N
.

I d TI'

dmc� iUanelI'a, exigindo re. i namos a medida em si. Não I üctual Preft!ito? Vld? ,dil. CaJ:�a e tod?s os be- nao tem poupado esforços ;!nse .0
a
a,Clona e D�

qnerlmento para esses casos I dü;cutimo" as Slla'" vaTlt"g"ns
* netICIados sao Un8.illllleS em para dar a esse estabeleci-I duc�çao fOI d ....Slgndado pel.o

1�' I >

' ," ... ,., a r * *
. 1 " ,... • dI· governo para rura Dr provl-

( e �iC�r (�ocumentada para ou OS seus pre.;alcos. Repa- O sr. SecretarIO emprestou proc al�Ial as \ian.agens que mt'ULO.O esenvo vlmento a : d ' 'd li' r

<..!1�":0 06 futuras reclamilções ramos apenas que' DR requfl á nota «Muda peio!'» do nos-
ella oHerece ao colono, ne- que attmgw nos ultimos an- \ 180.r.o a h,�ançaf' te ..po 1tO

E, quem t8II1 de lazer o r""� rimf'l�tos 'fossAm "'''i�o'''' no�l'- �o numdro 1)a:-;s"(10
'

um sia- cessitado paul começar ou I nos. A cüdiança e a solidez: rlg�lyen.
t

ssa or una. con-

.� .p', ... • _�
- -, ,. v lr.u" t' . ,.

1 • u., b. l'
.

d '" A' I
'trarlamen e ao que se acre-

.. ul,;_1,�enLo ,e !l parte e nao' gente da propria Prefeitura .milCa!lo que> fH,l.oVarnos muito I amp
lar o seu n_egoclo. . ,

a _valxa gnco a podem ser I
d't

.

'1' - I -

() iunclnna.,i.'lO. Si a parte qui- E esses renaros _ creia o� I
longe de (lUCrei' chegar.

Fundada ba .vmte e seIS �D' 11aCllmente apreciadas pelo!/ axa� e cons;. Ie�a� ef, fva....

lC>l' que i':11g!1ID funcionaria não _ viz:1ram pôr os IU!lccio- Pela me:,ma razão porque I n?s c.omo caIxa ee?�OIllICa I í::xame �os seus livros onde I Jll!l °d se �l to 1:1 � arhU�€:
u f a ç 3, jus t o é'ná"Íos mpn;ci,)8P� FI r.ohflrto acbamos que não foi /rldrão 80 ultimamente adqmn� pIe-,s, vt' mcu, a par da maisri-j elxílt.a pt- o grau ed cde e

due o D' .' i
-

' .. , '", .,

'

I'" DS' no� I ". ,. t"
- .

11' ,argen mo em cerca e ,JUS

":l. l:aguepl:l.raJsso ... m��s,;de uma exphl'nção qn� iá'se o sr. dr. Adolpho Koud,'r por 0:1 I:xpa ao .:-i,seus �e;!JJ.,g,ll}::;d <'xacwao olllte_Igen./ 'lh- d

t.\té esta data,uão aconteceu.le5"l(lç�Va De mAil'; n,:. 'uma ter I{asto 11 contos !' pouco!ClOS com a tranRfoi'lllaçaoemllé '1''''I,!Jrar dos negocios1illI oes e pesos.

9uem tem feitos l'equerimen-: pesRôa que TPve neg-oCil)R na na sua viagem <.1" IH" 'lU;'!I!-' bane? de d�BCOU"'vs e em-,I)i:irl(�,.J I t', na sua parte mais 1 -.� -� .... .'",'_'=<==

t�s n��:a ,rr�!�itura, a pe�id? i fl"cfPÍin'in pff'feitur::tl ouvi-! do presideutv: Dão. j�l�gamos prestImos,.... I; LI r: s,�nte e mai� util qu� INASCIMENTO
;,a p:,Le � p,:"l:lsoa qu,� nao e: mo� qJle se lheç cob1'ava ...

,
que o sr. Ce,. rfl, "lstlllFillU o �o� o A?tlVO de,' . . . e o auxll�u ao l�vIador e a

IItuncwnarIO (quererá alguem' 4$200 por uma baixa de im- seja por levlH' (,ao coutos de 8.8t6.410$946 eI12 19�9? o vul- i>�quena md_ustrla. Está em Ies�a o lar do 81',

,.l?I'etender que essa pessoa I postos ou uma transferencia. ajuda de custo. to das üansacçoes túl se de- \' e t'ste rapldo apanhado que Marcelino Aguiar com o nas

traba!�asse de graça?) IOrli, essas pessoas não têm Quiz2mos, apenas, com a- van.do grad�almente, em 1930 fazemo� dos �egocíos da Cai-I cimento dtl uma galante me-

Quu.�quer adyogado cobra todRs a intelli .....encia bastante queIla nota, patentear a ex. subIa.o ,�ctJVO a . .

..
. . xa AgrlCola nao podemos dei-! nina que rece!>eu e nome de

�Ol' um �equerimento a quan-I para comp:reh�Ilder, como o ploração que :se IPz, aqui, po)'
10.729.911 �04�, em 1931 �á BC Xti� de salIentar a sua direc- ,Eliette Maria.

t�a de ClllCO ou de� mil réis, sr. �e�retario, que dessa im- occasião da vií;ita dI) emi. I c[Jsa�� ')0 a�t:vo d� C.alxa . t?fl8 na pessoa �o �eu pl'e'
I

Parabens.

':; q!l�� �g tem felto nesta. portan�ia 2$200 são de se110s nente Cilefe repl!?�icano, e�- 12,�9'í.3_8��:�, �aru armaI U? �ldente ::sr. AlwIn Schradel',! --�-_....------_;.-

<. refeI.�ra., .tem cobrado ape-l e aue se alguem na Prefei- palhando-se boletIns e maIS baIL��<lO dicctuado em 1.932 Gustavo Tompsen gerente, e I
'

nas. dOIS mIl �éi.s. I turã não lhes tivesse feito o boletin6 com as parcelas, a· Y:rIflc:r-.�(� a a�ultada mira o actual co_?tador sr, Artl!ur COLLEGIO R.ANTO

"

St por quasl cmcoeota anos requerimento por 2$000 ape- linll'idas, de gastos que o
dt.. J�4.o79.090$13J. .

Fouquet, nao es<).uecendoJ o

I 'lN'lONIO
l?l usado nesta Prefeitura. o I nas, seriam obrjO'adas a pa- mesmo fizera na. capital fe-I

Nao ha rnelh?l' elogIO do, sr. Leo Laczyuskl que vem
..I.. ....

s!Sth.e-�do VEHBALMENTE, I gar muito mais � um

advo-I
del'ôt

' ! s�ecesso d.a C3.1xa do que o I desempen!J.ando com dedicft-, Na publicação das untaR da

IOra� ..cmc�:H�,llta anus de a- I gado, ou escriptorio. Dahi o
_

E ,só isso_ Nós não somos I SlIl1p��S alinh�mento des�es, ção o �argo de_ thesoul'E:�ro I segu.nda pr?va par�ial, p�r

�arqula e 1880 qualquer peso I mUl'murio contra os runccio. tao mgenuos que possamos I
algausmos. Sao elles �astaD-1 desde <.t lundaçao da CaIxa defeito de lmpressao, sahl

�oa que tenha a menor no-l na rios. Quhemos com a no-' acrOdlmr qU(l, quer o sr. A- te el�quemes e por SI mes- I em 1907, aos quaes apresen- ram varias erradas, Assim,

(�nÜ de administração ha de \ ta, evital.o e, em' verdade, se tlolphú. qUê!' o :sr. Arh3tiiÜ:lllo, I
mo al'tl�mam. a prosperidad.e II �amo8 as nossas felicitações, pOI' exemplo, a nota do alum

c6ncorda.f,. lo não congerrulmos de todo tenham gasto apenas o que
do estaoelecl�ento e a sob- fazendo. votos pela continua no Luiz Koch, da 4a. serie,

;-,'�.:�tr�t1he� qu,� . s�n 10 eSE=e I ao menos o fizemos em par�, anda pUDlicê'do. I drt'z, � �o�estl:la.de das suas
I p.rospe��da�e de tão beneme· na prova do, ,chim�ca, sahiu

."lolSe.manarlO .a.lrIgldo ..
actual._I tr':.porgue, 'Provocando as {'xc I Se. os se_us g.·UstOfl, I1�.s res- Lf:IJ.8ac."ões. ,nta SOCIedade.

10 qu

..

ando deVIa ser 90.. Ou:

mente� por ,q�e.m. tem ilOÇ1101' pl!'�RGoe� da. carta, muita gea-, �:,c.tIvas Vlag('DS ao RIO, se \
�-���,,'�-.

tras fal!.la.s e?ustem, fUClimenii

d� r,e�f)Ousat)lltdade dl� um te 3::tara mplhor orieniana. i l!illItaram <1, 11 catito:; para; C '. Ii w n . h
A

t" n·
..

11 � te eorrIglvelS.

�(,mlD�strtid.?r, tenha emitIdos I Não merf'cemo<; c('n!"uras, um c 8 para ontro, todos dois ongl e�so euc. arIS leO na[jIO�]l!J. -�-----------

c:�m�e�to& taú falhos de 1'1).-; por isso; antes um «muito o-I envergonharam ° Estado na
----��"--.,, ·d'_·.�_�.,_<_,�__.,_......_<� ..

· 'e """n'=

�.�lQ.C.. �;��? aO?.' oEo contos 1e.\ brigado!r
. **"'. .'. . l:m�\I����}.�r:�:S��Ji��e�j�ente,: .

��<cn�º!º!@Ji!!d��_i��.tç Inuni_ç!pl� I
",a?u�. ao RIO pelo Coronell Ef'!te t.opiei' óa c,'lrta: «Si ou Interventor, que VIaJa or-I

.

_y!S�i!lano Ramos, deveria es� por qnasi 50 annos foi

usa-, ficiau!onte
não póde andar i Solidaria com as grandes me Camam, reitor do semi

.�e J"rna� guardar �s seus I do ne�ta Prefeitura o .c:iste· mendIgando" SOb. p_E,.'na de dar I'
hOlT.(:lnagclIs que, no proxim? �aI'Ío �l"chj·diocesano dt:!

-,,'OmentarlOs para apos o seu ma do «verbalmente», foram. uma bem tnste IdOI1 do povo i
rnez de setembro, o BrasIl �lzambuJa.

l'?�rl:'sso e uma vez �endo vc- cincoenta I],nno,<; de anarchla», J qu� governa,
. I prestará

li. Jesus Srrcramen- A'� 5 hora d to d

,l'lfwado que aquele lmerven- m"rece o mais vehemente I Deve dar o maior brilho tadQ, com a realização do Iem' .

s
-

a ...1' e,
S sg-

t.,or os gastou com licoreó, co- protesto. ., posslVel á sua representação. I grande congresso Euchal'Ísti- S . ne: protClssao com d '.'

LJktails cerve'
.

t () S· E' l' t
.' -

.

I N'" '1 h' d
acrumeu o.

• Jas, JRn ares e ,sr., ecretaÍ"w Geral não i 1 con os, que. sao para co aClOua, a paroc la e

J,lmoços para OS seus amigos tem o direito de avançar tan- t�l representação? Um par- Blumefifl.u· fiolemnisarà, com Todas as capellas e asso-

o p.aren��s e etc. et.c.; uma. to.... C.I.·
ncoenta annos rle nnwr- ticular, co.

ln .pou�os dias de II.b.rillHl.lltiSmO, o grande e- ciações religiosas do munj

vez. veI'l�lCado que esse di- chia! Oh. manes de Otto Stu- estadia, gastaria tanto ou vento. cipio deverão enviar seus

nhtnr�o fOI

gas.
to .CO'Il ?bje.tos, tze:r', de. B.onifacio Cun.ha, oe I mUja,

sem mUi.ta..

s. p.rOdig,ali-r A's 7 horas da noite 008 repl'eserí'tantes ás solemnes

que <:lo rr:�ral não per,;mtte qn�l'
Panlo ZIT�mermann. modplos dades.

_.
... 'dias 7, 8, 9 e 10 do alludido

commemoracões do Congresso

se PU_b:.lque, .c,omo C. V.etc, de. orgamsa��res! lIma anm'" _A P!'�feIt�ra de Blumenau mez realiz:;tr se·á, na matri�, Blu�enau deve fazer Ul?1:i E b d I b'

�!lla �cz v�rlflCa?{} que esse I chla
as admlmstr�çoes de8�es n?,o Olspendeu ..

ha. poucos solemne trlbuo� com t'XpOSI' questao de honra, de patrlO'
m arque e nsu mISSOS

dínhmro fOI quasl. todo gastolvult(}s ante cUJa .memoria: dIas, 1:486$000 com. a hospe- ção do S. S. Sacramento, ser- .tismo. em dar o maior brilho Com destino á Joinvile, se

pelo
.....
seu secret�rlO em·· .ba

...-lnos�curv
..

aI?08 respeItosos· e d�geI? e transposted
.....
�. .algu.n� mão e benção.. ..P.o.ssivel a essas homenagenSI.lmiram nOdial.5. do corrente

nhos. d
...

e agua mmeral ou lan. I as ....e AlwlD SCh. rader e Cnrt CIentistas que nos

...
vIZlt�rem� Na qu'uta feira dia 1 das a Christo, tributo do nosso os sr.s. Emilio

Schmidt e E

. �re_s aos seus par�ntes �. �t'ring" exemplos de hones Alguem. !ecIamou? �ão, 7 ás 8 h�ra8, hor� Santa.' com :l'espeito e adoração. m!lio Sta8'&�un ambos insub�

;j.}}�lo etci· -

.. EN_�l:A.,O, SnOE' tl�ad�, �� methodo, de orga- porque fOI JU8�O: . o cI.ncurso de todas as Ir· Todos os catholicos dc Blu- mISSaS, res1dentes em. Massa-·

".
.

,c 'tanta-se w
. mS8;çao. O qu� não fOI Just(l foram . and d s da arochia, _ .

runduba, que se destmam ao

LADRJ;.O.. . �lllc.oenta annos de anar- o� boletms esp&lhadoB, e pre-
m a e

_

P.
'. m��a� deve� esforçar se, sa 13::se naquela cidade.

'. Note�t::e. O -dr Adolpho chIa, um rrunicipio apontadO Clzavam uma contestação ma- �o domIngo, 10, c?mmu- crlflC.lr-Se mesmo, para qu�

Ro.nrlel' não gastou apenas em toda a parte como mode- teri(f}. ElIa. ahi está. Q RoJnhilo �eral �aB A8soCl�ções o testemunho que o BraSIl Relação Nominal de

8ms c�>ntos, a quantia j'oi lo e que fol se.mpre, indiscu- vo assim ticará 8abenà(i"(1ti.c�htJIlCa8, mIssa campal, S(�- quer. d�r da 'Sua. fé na Eu-.

�n.al som.·.ad....�.....
·

.....
'

.....
S
...·.6....

·

n.o.bOletim tivelm.ent..e, .0. primus intC1 arB .a.cc..

usações co.u.tr.a. "0 B.l'.!.lemue,..

ás t,O. hOY8.",S.. damanb.ha.l�har18t18. �e re'vlst.a de

um.'j
Alistados

�v�am pUbbt?ados .11:102$600, pares! .,
' Konde: não �p�ssavam de ex·' :�� ev_augclho pr€.gará o nota� caracter tudo particular e

Da proxima semana em

..dora o' que Jlão" se ;!oude, Para quem õe,.acostr:'IDOU a I ploraçao pontlCu.. I � �l

oradO.rs.acro, ..
couego Jay

BOI.emne.. .

.'1 dian.
te,

..

a

.. Ju.·.n�aqe.A.ll.·8tamen-_o.- ......- .....-
•

......--...._......_.;...._._._.___. '. .

.

'. ,. to de Blumnau, lDIclará a pu-

XADREZ'ERA.S!: UWIA JUSTA: , I CRAF ZEPPELIW'
Concurso de' quadrmha'i do \5.) 25 pacot'tnhos de Assuear blicação· dos alistados da

L1?IR',"'0".
,,' :'

FE'R'M'ENT'O" 'MED.E·.'IROS I d.e B.aunilha 1,fedei1·os. '

classe.' �e
...l.9... 1.'2 ..

é (lu.tros qUo
t

.D
. HOMEN !G1?M ! Fechamento das malas dQ :\

. '.. �. . '. se regIstraram de acordo

Recebemc)s e agrad,et.�:'e:m... ·.OB!.
.

,
' ..... ,.11. L

: correio aereo até, o di.a 22 de .
..

. . .•... ' ..' f,� commJssa.o Jul�ador� .s�- com.os Decretos �os. 19110

ulh' d
"'..

.

AC'
. -

d M" IA t d 9'3 Ú 9h d Or.�aIli8.ad.? 'Pela�abrleadol�a a seguInte. Joao Menel- e22.o.37._Cham...
a-se·para essa

o numero de f - o; essa:itl.-..
.

.... Omm'l8SaO o� onnmento 1 gos o e 1. 3 t S 'oras a

F.le1.7T.�..•en.•.to... Medeiros,.. damoOS.1 lOS, f)�.. Ab.elardo ...

.F
... on.s.

eca e pu,bl.lca..... '.h.a�.Q ... ·a .. atenção de .to-

teressarite revista que se pu- ao Cunha Silveira. recebeu do I m8.nhã. h d d J é fi' d S 1
y

bUcá nó
.....
R
.. i.o de _.Janeiro. Bons D.r..Adq.lph.D RO.nder,. e.x ..pre-I' Os.Agentes: Carlo

..� Hoep- OJtr l?lCIO o concurso' o os el'relra a 1 Vil. dos os iuteresad08.

d k S A W lt S M qUl}.drmhas, que se prolOD�a- I ...,
. ..

..

".

.. .., .

.

...

artigos de colaboração e· te- SI ente do Estado o seguinte c 13 . �..,_, � a Cf ellert (Ro' l.'li." a.t.e'.· 4" .., 'd'e .Dez·ombro
A tItulo de amostra

segue.! ·.C·.. 'd' .

: .....

1\1 ;1'
h

'
.

't
.. 1 lü�leg""'mma' Itel Boa "lstaJ

,.': .... lIU",.
.. , • d'

-

h .
...

. a ernetas lV � ltares

.; n.;NJ Ilcms l'UllVO Jogo, a emA ...� .

�. qUHn.do serão Julgadas. '.

" uma qua rm a. '.
... '. ..

..

dt� Qptima oonfecçãu materi- t Rio ,16 -:-': Rogo incluir o
, '. AI.)$. v.enüedores d.istribuir-

.'.

.

.

"1'
Estão .convidad.os ..

á compa-

:i1. !'ccornenú"'m ", publicflr>áo I mel:l nome entre os que ,subs-j S
.

.

,

. .. Do Norte ao Sul do BrasI'l'
.. , J' d "I' t'

a todos os al1;ant;s do xad';ez_, crev�ram 1ista donativos e-! e VIS pascem -
se ..ão os segQintes pI"en lOS:

D"
.

.

.....
. ,fri,eefe�.ttaunta

.

e fa�"'e��,a.
!reüç�o m�nsoUo nosso .ine�-\

l)thna duzia de perfume ."lzemtod06 os docelro�: Iree�eOse��r �s�� 6tânt� sr:

REGATAS.. \�e�:'i��:;f�';;:�q���; para bell�m . 2_;�:· :�"�� 'e1'fumei �:r:���,!�,�� ::::0:00• w!,:�";.J�ni�S�ã: '6'tiJ�;��l'
.

No proxil�lO dla lO de Se-!d��,l'lP.t.� �utº��",.!alCl8tiva: Londres, 16. --:-.0 R(�vl'rnol.' �Bab1" sim 'Jles: PI .. '.. ... ,.ambos.lllistsdos ,?Jl. c19.s�e de

t�mbro l'eallZar-F"�·�O . .ne-�tal· ,.��..�J:h�çaf!l()l,?�oI��mdeI. conced�u.,cI'e(ht� espe,cIaI pa- ,
Y ..� '. , ,J'..

i C�da; concurrente: poderá 1º11, e, 'q\}e .ObtlVél'_::tm 18eu

(!ldad�. grandes r_egatas �ntrc! Qua.ntia puhlicada. _

1&;0$000 11·a �J
, t:�I't�,trucçao.· de :100.

ll?-!'
3.) Urnl'f awna (�e pe1, {.une I en':'1ar quanta� q:tladrillhas 'QUO do sort81o em vlstas da",

,}i-': elubes �<\;merlea ,e ípH'�'n'lDr. Ad:�Ipho �on\,ler' '20$OO� V?S a\,l<!e� de l5rande ,.velo{�t. (Pa1"l.s» •..
' I qUlzel�, as quaês deverão ser prOY!iB apI·esep.t8.d�s-.

g.a, de Bhl.rI�6l1a
..
u e C.'' .� •.Rra- I Dr- ��;nütleJt l' i J..uz. 2��?::�!! 1 (h ,je l-' not3\tiü.S do mew.ol' pO'14) 25

..
p.aeo_tJmJw8 de Fei'men� f entre&��s na Pha:rmacü�:Cen.+ '.

.

PEDRO CARDOSO

ehuc!o� àe l"lt.f!'I:illJjpOIlS. 1 IDtal 2::';U$'-'LÜ i �l c1" ue eiH�:>.�te. � to iff{;'El�u'Os .. I tI'ai� bliaI.
'.

t Secretario da 6a. Zom'i.

D.�REC"ij'OR:

ACH!LLES BALSINi
ttEDACi'OílE.3: fi:i;n"'§;S:�$05

��
__ � __",�"'-'�-.c_ ............_,. _

: BISSEMANARIO I
EDIÇÓES Ás QUARTAS E �

SASBADOS ?
L_ ___...........,._. ...... ... ��...............�

que. Um monstro em Goyaz

Serviço Militar
Requerimento

Ao requerimento que fazem
os senhores Alvim Huessle'I'
e Edmundo Uessler, residen
tes em Hamonia, a Junta deu
o seguinte despacho: «Como
reqHerem. Devendo (,S inte
ressados procurarem na séàe
da Junta de Alist&mento em

Blumenau os seus respetivos
cE-'rtHicádos de Alistameuto.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. a,!,.,:��.!,'��!�-':O!���������'.-:���:'�_�.�:-:-:-:;:�'."',,:!:,,����_,..,....,.O.Ro�_�...&!'!l..AU""_�.�"""",,,,,,,,,,,=�e,,,,,��Z'!�.""",==�..,.....SC:jUU",=�:.::!:="'_""=.'="�"""'IQI�J4L4 ., _���_�_."::.__�"::::',":. ._ .

Artigos e preços sem igual

.

P E I T E R é quem melhor serve 2. freguézia

Pellucias e casimiras

Artigos para.:a estação

Somente na PARA VIAGEM E ESCRIP'l'ORIOS

C A S A PEITER

lI.�.IiL�....��_._,,��..e:;rl.�ue.rM'·"""'� LIICa4�_:'

CAPiil'A�: 4.0010:000$000

SMe: RIO DE J}\.NEIRO

conta- orrente, ét� 7 elo
ao anilo

Recebe em «Deposítos Populares» desde a

quantia de 20$000 até lO:ooü:oao, pagando
juros' de

6,0/0
cauítalizados semestralmente

. ,

em ,dtoga8 e espécialídádes na
'

cíonaés 'e, extrangeiras'
'

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



A preoccupação dos, compradores de
lampadas electrcas

Coletoria de Rendas Estaduais de Brumanau

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estadueis nesta ci
A preoceupação actual de todo o comprador de Iam- dade, torno publico, 'para o conhecimento, de todos os intsres

parla>: electricàs, especialmente donas de casa, tndustelaes; sados, que durante o corrente mez de agosto, em todos os dias
propriétarios de pensões, hoteis, restaurantes, fabricas, usí- uteís. sé procede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscais

',.nas. etc.• consiste na excessiva conta de luz, constantes de Rendas Estaduais do Municipio, a arrecadação do imposto de
reclamações de Iampadas queimadas, luz pessíma, aberre- Indústrias e Profissões, relativo ao segundo semestre do correu
Cimentos díarlos em virtude de uma economia errada na te exercício. Os srs. conJribuintes que deixarem de satisfaser o
Zf,Gquisição 'de Iampadas «baratas». pagamento do mesmo déntro do praso acima determinado, po-

Por meio de centenas de demonstrações já !:'ifectuadas derão íasel-o nos meses de setembro e outubro, acrescidos com
nas capítaes e no interior do Bra:8H, especialmente no Rio as multas de 10 e 20'[. respectivamente.
lIe -Ianeíro, em São Paulo e Minas Geraes, com um appa- Excedidos estes prazos, serão extraídas as certidões de
relho denorniuadoPHOTOMETRO, ficou claramente prova- Divida Ativa e remetidas a Promotoria Publica, afim de ser [ni
do, em relatoríos 'd-vídamente autenticados (os quaes serão dada a cobrança executiva, de accordo com as leis em vigor.
publicados mais ttj.r,de), qu�:,�lampada sem marca .ou de Collectorta de Rendas Estaduais de Blurnenau, 1 de
marca desconaecíãà 8Óme:l1te\�vora inutilmente excessiva Agosto de 1933.

, corrente, queíma-Iacllmente, depois ctt> uma vida muit? CUl'

t,I1, resultando urna grande conta de luz e assim muito di-
nheiro é jogado tora, sem necessidade. ' .

--�---�----'"""':"-

O PHOT.OMETRO prova exactame��� que só u,ma lam-Ilmposto sobre Movimento Comercial e Industrial,-pada de qualidade (como a Iampada PÜl1lp8, etc.) .e a ver-
,âadeira economísadora Je con'ert'te, dá 1000/0 de luz. é de De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta cida..

melhor eniciencia, comprovadacp9r uma, vida média d� de, torno publico, para o conhecimento de todos os intessados
1.000 horas. e protege seus olhos e sua bolsa. que durante o corrente mes de agosto, em todos os dias úteis,

'Qualquer dia um dos demonstradores Ia�á, com 0. �p- se procede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscaes de
parelho denominado PHOTOMETRO, também uma VISita Rendas Estaduais do Município, a arrecadação do imposto sobre
à seu tar, sua propriedade, sua fabrica, sua usina, seu e�·, Movimento Comercial e Industrial, restabeleçido pelo Decr, nr,
t,aoplecimento para provar-Ihe, de facto, as verdades aCl-IIO de 14 de junhe de 1933, e relativa a primeira prestação do
tca mencionadas. corrente exercido. O imposto de importancia superior a

por conseguinte recemrnendamns fl y.8., no seu pro- 500$000 será pago em duas prestações, nos meses de agosto e I
prio 'intereese e 'Considerando a questão Importante de eco- novembro e quando igualou menor a 500$000, será pago de'
aomia, de permütü' 30S portadores do PHUTOMBTH.O que uma sõ vez no mez de aaos:o relativo ao corrente exercício.
lhe bçam uma drnwnstI'fição para que V. S. verifique a 1 05 srs, co.unbuintes que deixarem de satisfaser, o paga-
pessima qualidade eh;

umR,' lam!�adH <-, bal>lh�l} {")l excelten- .mento da _pdmeira prestação, dentro d,,o praso acima determin3:-jçw óu.; larupadas typo Standard corno {( eH1LH s� etc., I do, poderão fase-a nos meses. d. "eIl'�bro e outubro, acresci-
<-:;"'_�'",',,�c"<"�_�"�'-�""""�'_'_-"=""�_='� �,,..�-,�.,-,,�=-'"'=- I dos com ::IS multas de 10 t' 20 I. espenvamente, I'

d A d �!
'

Excedido estes f.l'"1.'\<n'�" "'< ão extraidas as certidões da IEd i ta I e 8e >J U fl a p r'hna I Div«: a ativa," I pmeí,id3s_ á Prom"lor!a Publica. .afim de ,ser ini- i",.....'
,

O 1f i ciada a cobra, i> e xeruuv», de fI{ (l\ 00 com as leis em vipor, i
,

.

a Luz T -'7 ,1" D' ·t d j Cole-o ia :�t' R,,, ;;1i3 Esladtml" de Blumenau" 1 de Agosto i lO Doutor Amadeu Felipe dei "U"" ",UI._ ." IreLO a
d l' 1. •

'

COill:irca de mumenau, Estado de Santa Cntaríua, na. íor
i

e I�.

11<;<;, Ef.J'DiO Ll,I\1A. Escrivão: ! <lima da lei, de. !

Faz saber aos aue o presente edital, com o prazo de 1'&'·" (
o'to dias virem, interessar possa. ou de lle noticia tivercm.] �
qiH\ ao dia vinte e tres (23) do corrente mee d\� agosto, ás ou-I �\l,Z� horas no ediHcío <1:'1 Prefeitura Mu.ricipal, onde tuucíu- :
num as ;'udienciu8 deste .Iulzo, o porteiro dos auditorics.] 1

, ,ju quem suas v_:3zes fizer. �!'ar:á a publico pi',egl1o de. YI'�:- ida c arl'emataçao, com o BOlülmento ue Vlmt: pOi' e(�ntO I(.2n %) sobre o valor da avaiiação {iS seguÍJltes.}?ens:- "PAp:-!
"'fKoo lote tlt3ier-ras numero �etentae nove (d·j), SItOBli 11:
!ih::.:. Caminho da E;.;tação, distrito de Harnonia, de�ta comarca, i
00nten:1o g àre:! de novecemos 8 sessenta (960) metros Iflua.dractos. extremando 00 NOi'tn � ao

_ Sul, eorn terras de i
Hl'Bderico KrOBplifí, com quar'ema e Oito t48) metros. em 1

eaâd. la,do, a Leste com o Caminho da. Pa"sr:r�ijm, com vmtn I(2m metros, e ao Ohste, TI?,!; mesma exteusao, com terras I

dos herdeiros de Carlos Schmidt, avaliado por Seh;entos!
:mil reis (ôoo$OGo)' UMA. CASA eonsíruida de tijolos, cober·

'

ú.t com telhas, qu� servo para mOl'8,dia e nego <:io, e m<!-is
bem!eitorias ex!stentes no terreno aClma desc:I'lto.. avalla
�as juntas por Nove contos e quutr'oeento8 mIl reIS.

'.'
19:400$000), bt'us esses que sü acham em poder do dBpOSl
tsrio deste Juizo, cidadão Jacy Campos e que foram ps- i

nhOf,!1dOS a c,u,rt, Kl',at,�m,er, na, açãO, exeC,'!ltí'/a hipotecaria Ique, por este <Juizo} lhe move Ervino
.

da 9unhlJ.. N{;ssa
pI'aca será obs, 'rvadú o dis?üstc do �u-tlgo 1.171, ultuna par- ,

lo lo Codigo J'ndiciario de Estado. R para que clle�ue
ao conhecimpnto de todos, mandou pam;ar �ste ,=,dItal
que, sel'á aIixa.do no log>:i!" de costume e publicado. pela
ilnpl'ensa, na forma da lei. Dad? e pa8sa�o nesta Cidade
de Blumenau, aos quatorze dlas do mes de agosto
de mil novecentos e tI'inta e três. Eu, All"redo Campo8,
:!:scrivão do Cível e Oomercio. o. datilngrarei.' (a.sRinadl)
Amadfu Felipe da Luz, sobre uma estampiiha estndoal do
valor de dois mil réis e uma' outra federal, de Educação
é Saude, do valor de duzentos l'êis. Está conforme o ori.

ginal, do qfle dou -é.

° Escrivão: ALFREDO CAMPOS

Onda está a :felicidade I
,

,

das senboras

FáuniliaEln

Imposto de Industría e Profissões

,

asso ELPIDIO LIMA. Escrivão

A acção da CAFIASPIRINA nas dôres
l'heumaticas tanto tem de rapida quanto
de segura. Igualmente nos resfriados
leves, nasdôres de cabeça,dentes e ouvido,
nas enxaquecas, etc. CAFIASPIRINA
é considerada em todo o mundo como

de Confiançao remedio

__�_.� �._r-..._""""""'_' ��__...-....-.. .-- �.,_.�.

1 Devido a.o uso de Im- I
I·

padas inferiores f
$
�
�
1

,
,

I
:
�
-'
')

!
�
;
)
�
�
5
(,

prova que somente .as

pm�lilit=�PS
resultam. nu 1"1111. baratas. porque consornem

'i pouco, dün ICh}o/i) de l:'lZ e' m,;iu[ durabilidade

.t\gente: �f.lr!n'·;f.:llrrO GROSSENBACIfER

fLua 1 ii de Nuvr�m!:lJ'o, 85 - Biun,enau 1
, (

- -. _,- ..... "-�"""'_""-��--" '_�_"''''''''''''''''_----�_'_''.--_'''''''_'''_-...'_'''''�''''''''''�''''''''''''''''''''''- .�-

Escola São José
':CaW'cia

! J]onâ;ilgo nth:.'j{_l ás fi huvt;.:;,

I Apõz (i, �IiS8a, �nUi(lf:' te�[la papului dura,de ti/in"

I dia, a{';rillumtrlda JJGr ?liI",-
i -" ; - "'-·"'l"ld·· : )..J- --" � ..

_
.. po_ ,.

i :su:a, fUI, ',,�)l, ,ü Ii.(..a'j, t. U . ii".

! stl, dr.u.rm,<"('fj.• Nlt't, lt�'bi";a_j;.
i 'rif:.1.$ t'tL'" ,�t::�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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rn em a 8u·s
Movhnento da tbesOln�aria Dlunicípal

dia 1 a 8 de agosto de 1933

! DnL Noemv Valle Rocha

l--N�o Rio O-runde do Sul

I Attesto que o preparado
I «Ellxlr de Nogueira», do Phar

li' maeeutíco ChiID, íco João da

d
-

Silva Silveira, é um optimo
O depurativo, que tenho usado

na minha cliníca, com resul
tados satisíactorícs. nas ai.
�ecções de origem syphilítíca,
Porto Alegre, 8 de Agosto

de 19) 8. (Rio Grande do Sul.)
Industría e profissâo 377$50,}
Imposto ànmieiliar 443$000 I D1·a. Noemy Valle Roeha.
Vehículos e nlaeas 525$ ali !
�if��·�l(��� (?�V;���� e n.edidas 1��\��� II PEÇA AO SEU FORNECEDOR
f.:iado abatido 18$800
Remoção de lixo 12$GOO 1:G81$8GOi 'L E, V' YMultas por infracção 40$000 I:VIuHas por mora 71$990

g���:�:ç�� ��V1���r:��:3 S:5��;'�:� 201$9\lo

I fermentoAuxilio do .Estado para. o hosoital J11U:.1. 400$000 5:900$0,'0' ��'
'

--------�--�-·7-�-,�-8-·7-9-ol
. 2�;9��$8111 O melboI" l)�n·a. doces

,

:;9:7 o�8$él;Z; I NÃO FAUIA NUNCA I
I -. -I.

jl;'�V;--;'��--;�;i I
! I, tacho para tazer assu- ;/jI) car por pi eço de o CC3- III síão, com as seguintes !
i) dimensões, largura 1,30 ii

2:788$00011 1:1t., prolundidade 33 ?on. l'
'�, timctros, peso iJ5 ].:110:3. )

rI· �i Pará tratar com ! .

1\ ';OSÊ FORNARI SENIOR I

4:l64$200l (!

96$�ko I L��_�o�.�_��r_���.o��_:��::_�:_�wlll �rI���al�
��

_ _>4__'__":II;�_ w,. ..w� �-�=--�---�---_�_

i���8IliIM��
44n$t.on THEAT O fROBSINN

i
da, Prefeitura Municipal

o E (\J TE

HOJE - Sabbado ás 8,30 haras - HOJE

RECEITA:

A:.\1:ANHÃ - Domingo ás 5 e ás 8,1-30 horas - AMANHÃ

o espectáculo dos espectaculos!
A emoção das emoções!'

O supremo de todos os films!

o Sinal da Cruz
com Frederic March - Claudette Colbe-t - Elissa Landi - Charles

Laughton e 7.500 personagens.

Despeza:

Ae transportar-nos oínematographícamente á Roma Antiga, no auge
da sua gloria materialista, apreciamos em surpreendentes contrastes:

O desenfreado luxo da corte de Nero - O Incendio de Roma - As
Bacanais da Nobreza - O impeto sensual qUE" transforma o homem em fé
ra - O espectáculo colossal dos jogos no circo - O combate dos pigmeus
com 3S amazonas -- Os carros romanos em disparada pelas ruas da cida
de - O Horror dos Christãos ante as féras no Circo.

Saldo do mcz anterior
Us.

I ivida ps ssiva :

juros pago da Lei 111'. 106
idem da Lei nr. 144
:dem dt-! Lei n r. J 60
id0LU da Lei nr. 173
nem da Lei nr. 196
jd(�m da Lei nr. �10
idem/da Lei nr. 250

Jnstrucção publica:
,

contribuído ao Estado
pago a Pedro B. dos Santos, de a'uguel

de casa escolar

Hygíeue e assístencia pubíica :

idem a joão Medeiros, do medicamentos
Agrtcultura e pecuaria:

idem a Walter Hoeschl, de aluguel do Ia
borstorio veterinario, 4 mezes

Auxilios drverscs:
f Feira permanente de amostras, [ttlho

Obras pu" licas :

pago a Oswaldo Buerger, de construo
cão do boeiro na Velha

idem a Max Eckardt, de concerto do
ferramentas

idem a Bertoldo Wendcrích. de zarv io
,

veÓ'etál'
.

b

idem: a Kurt von Hertw.g, de ma.Í(oriaes
idem u José Olirger, de ferrnrocntas
idem ti Victor Probst & Cia, de ma-

teriaes
ideru a Carlos Hoepcke E:;, A .. jr1em
Idem ;1 Henríoue Hernrner, de areía
idem a Luitpo'd! Kestel, de materíaes

Eventuaes :

idem I) Heuriqua Kressin, de imposto
de casa restituído

idem a Pedro B. de Pereira, de uma vi
agem com o capitão d,) Porto
cll� Itajahy à Blurnenau

Auxilio do. Estado para o hospital mu

nicipal
Deposito de diversas origens :

pngo a Rooerto Orocsenbacher, de uma
duzifl de lampadas para o

hospital municipal
'

30$000
224$000
420$000
630*000
140$000
600$000
744$000

São scenas que emocionam ao mais Impassível que aprecie «O SI
NAL DA CRUZ» e i o longe desses aspectos verdadeiramente épicos, a his
toria mais uella da literatura olassíca: 08 amores de a eandida virgem
chrístã, e Marcus Súberbus, o impetuoso prefeito das legiões de Nero.

ENTRADAS: Sabbado: Uníca 2$800 Creancas 1$500
Domingo ás 5: Unica 2$500 Creanças 1$500 e 600 rs,

Domingo ás 8,30: Poltr. Num. 3$000 Geral 2$80n
4:104$200

60$000
Compre desde jà a sua Poltrona Reservada

100$000

889$580

107$500

m$2oü
12�50o

.133$000

950$900
280$;,,,1'1
33�ooo
98�,ooo 2:535$680

5$000

70$0.10

Balanço de contas

Rs.

••rima ,tA@ 4 a,iLi' f§JI#I :4 H ;.' F ..

Torrado dos

melhores cafés

do Brasil.. I
11i_..I

��ijam de seu

fÔf:necedor li A F [' C O M [ T

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



·m
CIDADE DE BhUMENAU

Edital de Primeira .. Pra�a,
o doutor Amadeu Felipe da Luz, juiz de Direito da

.O Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, :na forma
Comarca de' Blumenau, Estado de Santa Catharínu, na tõr- da lei, etc.
ma §la Ieí, etc.

'

FAZ saber aos que o presente edital, com e prazo de
O Iiquidatario da Massa. falida de Fero ndo & Erico se- -: FAZ saber aos que o presente edital, com o prazo de dez dias virem, interessar possa,. ou dele noticia tivere!?,

duschi faz saber aos qlle�·, o' presente edital virem, interessar dez dias viram, interessar "0883, ou dele noticia tiverem que, no dia vinte e cinco (25) do �orrente :rp�s de agosto, as, ,.

eossa, ou dele noticia tiverem que com o prazo de trinta (30) que,' no dia vinte e dois (22) do corrente mes de agosto, onze horas no edíücío ds, Preteítura Munícipal, onde fun
dias, �5, .onze horas da manhã do di:LI3.de sete-mbro proximo ás onze horas, no edííícío da Prefeitura Munieípal, onde eíonam as audienclas deste Juizo, o porteiro dos audítoní
vindouro, á parta do edificio da Prefeitura Municipal de Blu- tuncíonam as audíenclas deste juizo, o porteiro dos audí- os, ou quem suas vezes fizer, trará a public.o pregão de
lri�u&'_', (J porteiro post.;l�ditol'iog, ou quem suas vezes fizer; tqrios, ou quem suas vezes fizer, trará a publico pregão venda e arrematação, a quem mais dér o maíor Ianço oíe
com ti aasistencf• .t: do ôr� Promotor Publica [à Comarca, trará de venda e arrematação. a qU('ID mais dér e maior lance recer, alem da avaliação, os seguintes bens:- «UM TERRE-
;t publico \pregão de venda B, quem mais dér e maior lanço oíe- pfc{recer, *" Iêrn da avalíacão, os seguintes bens> UM TER- NO situado no lacrar Ribeirão Irma, distrito de Massaranduba,
recer .o seguinte bem; Uma parte do lote' N.. '4691 na liuha Ca- R;ENO, situado no logar Ribeirão Jordão, Gaspar-Alto. .des- desta Comarca, sob numero nove, (9), contendo a área de cento
minho do 'Afirador, em NO'I,'a ,Bresláo, Distdto de Harnonia, com Já Comarca, contendo a área. de sessenta mil e quinhentos t; vinte e um mil (121.000) metros quadrados, extremando pela
;{ área de 10.16b m.2. E, para que chegue ao conhecimento de (60.500) met7'O€ quadrados, fazendo frente com a estrada frente com o Ribeirão Irma; pelos fundos com terras, de Paulo
�Od08: será afixado eSÍl� edital no logar de costume e publtcedo Gaspar-Alto, fundos com terras de Thomas btiehler, extre- Zimmerrnann, dum lado com terras da Viúva Krehnke e dontrc.

rUI' trez vezes; peja ímprensa.Blumenau, .ém14 d�'agosto de1933. mando de um lado com terras de José Samulewskí e dou- lado com ditas de Gustavo Baumann, avaliado por um conto t
, Ü tiquidafario:· Roberto G'l'ossenbac,he..'r téo lado com ditas de Carlos Loríhagen, avaliado por um novecentos mil réis (1 :900$000); UMA P�Q,UENA C!�SA fei.ta de

.

conto cento e setenta mil réis (1:170$000); UM RANCHO, rnadeire e coberta com telhas, que serve para moradia, e, �mda,
fito de madeira e coberto com palha, avaliado por trinta quatro, (4) ranchos, feitos de madeira e cobertos com taboínhas.
mil réis (30$000), bens esses que se acham 8ID poder do avaliados juntos por seiscentos mil .réi� (600�DOO). bens . ess�
deposltarlo .deste Juizo, cidadão Jacy Oamuos, e que toram que se acham em poder do deposttarío deste JUIZO; cidadão

penhorados a Hermann Kranz e Franz Heítrích e respectí- Jacy Campos. e que foram :,lenhoràdos � Herrnann Friedel e sua

vas mulheres, na ação executiva que, por este Juízo, lhes mulher, n� .icão executiva que, por este JUIZO, promove Max Creuz
move Frrtz Raspolt, E. para que chegue ao conhecimento contra Sociedade Agrícola de Produção e Consumo Mnssarandu
de todos, mandou· passar este edital (lU8, na 16rma da Da. E, para que Chegue ao conhecimento �e �odos, m8;nd?u
lei, será afixado no lugar de costume e publicado pela imo passar este edital que, na I01ma da leí, sera afixado no rogar
prensa, por tres veze-s, de acôrdo tom n estabelecido no do costume e publicado pela imprensa, por tres \'e�es, de �
artilLo 1.763, do Co-ligo Judíciarío do Estado. Dado e !lHS' cordo com o estabelecido DO artigo 1.76}, do Codlgo Judi
sado nesta cídad« de Blumenau, aos onze dias do mes de ciario do Estado. Dado e passado nesta cidade de Blume
agosto de mil novecentos e trinta e tre s. Eu, Allrerio Cam- nau, aos quatorze dias co mes de agosto d� �il no_v(ce�t<?s e

pos, Escrivão do Civil p COIDPrcio, o datilografei. (assina- trinta e tre s. Eu, Alfredo Campos, Ef'-C1WaO (i? .

CIVIl �

do) Amadeu Felipe ua Luz. sobre urna estampilha estadual Comercie). O datilografei, (asslnado) .vmadeu F elípe da
do valor de dois mil réis e uma outra federal, de Educa- Luz sobre uma estampilha r-stadual do valor de dois mil:

ção e Saúde, do valor de uuzentns réis. E�Já conlorme o I'eis' e uma outro federal, de Edueação p Saudp, do valor

original, do que dou t'(�. de duzentos reís. Está couforme o orlginel, do que dou ré".
o Escrivão: ALFHEDO CAMPOS O Escrivão: ALFREDO CAMPOS.

FaJ.encia de Edital de primeira praça'Fernandn' &: Ericn, Beduschi

I'l'AJAHY
-

.
-

.

eU.UMENAU LONTRA

: négodontes e exportcôorea" De madeiro5
e rereaes

Secção f'luuia I

Representante5 do mOInHO )t-16LEZ
- '

�I

E' o melhor para a

tosse ,e doenças do peito.
Combate as constipaçôef:,
resfriados. coqueluche.
bronchite e astnma.

'·"'O'XAt�pe ,São João
prôteg�e 'fQrli;fica &.iar
ganta, Os hrollc,hi04 e ';91
pulmões. . Milhar. •
,:,'!.:t;it1i 'à:$timbr� l'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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III 1.

1 "" L'" .� PENSADO l No ano que corre a cidade

.

. O Bom Retire F, C. reali-I'mez roi creado um novo car-
. I de Pd�tas apresentou urna

...

.
.• c. I sa I' "'ti?' t go de Inspector da Fazenda ..� temporada cmematogra'lprorluçao de 1.000.000 de la,

Tal é o ph()sphoro� Mas sua Industria I
. u,�n es uu:

_ I Estadual. para: o gURI foi n�- Ph.
íca d�8te an�o a.ttin.girá _011

tas de her'\il.has,. 250.0C.}Q lafa,iÕ

atravessa .dO
..

sesperadora II ReahS:l.sc. ar�an]la..
no cam

...

-

ID.
eado ArgernIfo Lobo Gm- seu zeníth hoje e amanha. de pecegos e 100.000 de mar-

_,
.:

'

_

."

po do Bom Retiro um encon- marães, "
quando, por ínteemedío do melada.

SI uaçao tro amistoso entre a equipe ..

' Cinema Buseh, a Paramount
_... _

local '" o Caxias de Joí ílle brindar á nossa platêa a sua

Coroco prDV�S prelÍm���re�: O INTERVENTOREM s. PAULO oííerta régia deste anno «O PHARIACIA DE PL�I�TAO
serão travados encontros eu-,' Signal da Cruz».
tre 08 2 quadros do Blume-I . Pe!o S.r. C�efe do Go:,erno
nauense e do Bom Retiro e

I Províaorío fOlllomeado inter

entre as equipes infantis dos ventor no Estado de S. Paulo o

dois elubs Iocaes. o" sr. Dr., Armando Salles.

Ninguém .mC.l
..1.1or d.O..

"que nõsl dos [ornacs, em cujas prim<.,i-.pode falúr da tndustrta CO ras fileiras se postou o QlíIN·
Phosphcro, pois temos como TO DISTRICTO, e do appello
,��nt�o' de�cção a parte do ter� I C:os IJperarios:_ reduziu o Irnpos
ritorío nacional onde. ella fOll to de Produção de Rs. $020,
mais activa e onde áind» hoje passando a R,;-. $070 .ejarn Rs,
estão localizadas as duas maio- j 84$000 por lata que, addiciona-

,

re.s fa.btíC<:.;S '.dO. B.raS.i!: a. fabri-I dos aOR Rs. 42$C. '\9 do Impos:
ca ItSOL», da Companhia Bra- to de Consumo da Rs· 126$000 .

süeíra de Pho phoros e a ía- por lata; passaram eutao os fa
brica. «OLHO" da Companhia bricantes a vender os phospho-
Fiat-Lux .'

"

tos á 190$000 p;,ssant\ 111

Penníttam nos por isso os mercio a vender a caixinha no

nossos coilegas da eA Pátrias, varejo a $20v rs. e $250 rs. Ficou assim constituída a

da Capital Federal, e os nossos seja Rs. 240$oc o á 300$008 por embaixada do Brasil para o

.collegas do �Curreio do Brasil», J a t a, donde I,�,s. 126$uoo jogo com o Marcítío, de Ita
também da CapitalFederal, que para o' Governo Federal, Its, [ahy: Presidente sr. Arthur
nos julguemos mais ao par do 64$000 para o íabrícant- e li Laux, Secretario sr. Max Mal-
negocio de phosphoros no Bra- Rs. 50$000 a 170$000 para o burg; Thesoureíro sr. Bruno Salão Mogt - Baile publico. tes, de inverter. numa só pro-
sil e informemos aos nossos lei- cnrnrm reio, Laux; jogadores: Eurico, Rau- Salão Bíchels - Baile. Fílms d!':--p qui li:> I'Ó de ducção o capital de um mi
tores da verdade dos factos, Essa reducção do Irnpos-o I e lino, Tony. Baldo, José (Cap.), Salão Maísen _ Baile. raro apparecem,' não esta- lhão de dollars, ou seja •...
pois [I, campanha aberta pelos Producção e a consequente bai- Z.·ngle, Tico, Jayme, Mario Frohsín _ Baile do Jazz- mos longe de dlirmal'. que 20.000 contos na nessa moa-

nossos collegas da 'lA Patna». xa do preço da lata de phos- Sada, Beieléo Schirmann. tão cedo não apparecera ou- da, ao cambio actual.
t f d d

.

f h band «Ahí.i. heiu?» C p t d
.

deve es ar un a a em ln or- p aros, trouxe um au ""n o 80 Com esta partida, terá íní- tro de izuaes proporções.' e- A aramoun pp e porem
maçôes incompletas ou erroneas, COnsumo que devia ter alc�m· cio o Campeonato Estadull,l.

Salão WolIram· Baile social. eH De Mille que com a serie congratular·se pelo seu sa-

ou interesseiras. çado a 40.000 laüs mensaes. O jogo promette revestü'-"e Amanhã, domingo: de obra0 igllaes que nos deu creficio. O mOI representa
Em 19?� os phospho.fOS es-

.

Mais tarde, os fabricardes na de grande animação, pois am-I no anno passado, comprova integralmante o que custou
tavam SUjeitos a um unposto esperança de que angmentasse bos 08 quadros, acha;n se em ' Salão Busch - Reprise do possuir a rormula magica pa- e os seus estupendos inter
de i:onsumo de Rs. $1)30 _por o con�t:mo e na 1qta entre el- I per[eita forma. O Brasil con- (iO Sigllal da Cruz». ra espectaculos de tão alta pretes - Frederic March, Clau,

caixin�a, o que c" rrespondl� a les propr�os para C()nscg�ir a ta c.um el�melltos como Tony, SalãQ America _ Domin- classe, não se poderá aba- dette Colbert, Eli�sa Landi t
Rs. 36$000 por lata ou calx�1 prEferencla dos COmllH:!rClantes .JoSé. MariO Suda, Tico e Eu- gueira. e baptismo de uma lançar a identica façanha nes- Charles LaugJlton .,. ainda lL8.Ís
visto estas c:mterem 1.200 cal- de phosphoros levar�m o prlj- l'Íeo, íncolltestavelmentH dos nova Yolc. tes annos mais proxIIDo8 que lhe encarecem o valOI·.

xinhas; cntã()tr!lbalhavam a pl�- ço até Rs. 165$000, por .lata, rnelrOI'etl phiyel'S do Estado. Ilil'keldey _ Dom'ngueira a «depessioDn influenciarà in- Ef:se será tam�em o eo�-
ua fõ�'Ça em .:.ilctheroy as fabn· t:sp.er::tndo tambem :-eS:1rcll· IJ O Mal'ciiio deverá apresen* I .. ',:

. : ". fallivelmente. e onde 8

Em-lmen!ari�
do publtco ent�ndl-

cas Citadas e outras, dando tra- preJ�lzo que esse preçe. l�és tal' ü seguinte quadro: .

(Jfifcla - Fesill {lU bendi·
preza coraj06a como a Pi.lrli- do depOiS que ver o "Slgnal

b,alho a c;ntenas de opera- traz.ta com c cu.sio d;JUlUU1d91 Lauro; Lieo e Currú; Bibi.:
ClO da careUa ocaI. mount, capaz em tempos des· da Cl'uz».

nos, que, d;;ga�s.e de passagem, dovido (iO possIveI augmento ,Beppe e Reis; Antenor, An- i WOUrl:lill. - Churrasco e I =_�......__,._� _

'.)ID geral .g�nbav r:' :-azoavel- da proc'u:ção. I dré, Polaco, Zaguine e Tidi· danças.
. R A r. OE VENDA E ARREiI ATAP.A-Omente e VIViam saflsfe�tos. Mas, nao t mdo o consumo nho. Campo Bom Retiro . En. I EDITAL DE P A\!/\ U

_ .�i�_�_Nesse tempo as fabncas �e�- �orrespond;do ás eSDera ças E' um h"aill homogeneo l(Ut� contro amistoso entre as e-Id

...
·

iam ° st:U p.r?ducto.
a 90$OlJ,O I JUS.'

fabr Cê;,.lJtclS, foram elIes

..

a bastante trabalho dara aoBra

'I
q lliPes. principi(('8 destf! Clllb O .D.·outor Amadeu Fe.;ippe da Lnz. juiz .de Direito. d.:la lata, e a calxmha era vendl' gora lorçaaos a elevar o preço siL e do Caxias de Jojnvmf�. Na Comare'" de Blumcuau, Estado de Santa Cat1tl"ltHtr na forma

da peios varejistas a $lOG, se· • n phosphoro para nãú se ve-l «Cidade», far-se-ii renreSCIl- ,preliminar jog�Hão 08 20s. da lei, etc. .

ja� 120�000 ... ��. C'

iem for_çados a l'eChtli, as fah�i· tar, na caravana que' Irá a' quadros do BlumenauBusfI e :Ftlz saber ,aos que o presente edital, d� 12. praç3l com o prazo de

�SS.a ln1.PO. rtan.cm rep,al da- c cas,. pOIS. o preço aclU 11. nao

I Itajahy, por um de 8e na re- do Bom Rt!.if'O
.

Ü os! "V!nte (20) diaS. vlrell�, Ol! dele. conheclm.ento tiverem., gue no

assun: 36$000 para o Govern.o podia deixar de ser rUln'1so, d!HOre8. " j quadros infUHtis dos dOÍs
.

dIa 5 de Set�mbro vmdouro, ás 11 horas na paris, pnnclpal <ta

federal; 54$000 para o fabn- p0is dos Rr; 165$uoo 86 fica- . clubes loca eM. Prefeitura Municipai, nesta ciiade, o porteiro dos auditorio!',
cante e 30$000 par:i o �ommel'� vam com rs. 39$, tt!!100 ° 00' __� �. _ .. deste Juizo; ou ql1em suas vezes fizer traTá 11. publico pregão
cio, llaturalmente subdivídido verno Federal Rs. 126$.

.

de venda {1 arrematação. a qUl:'m l11ai� der e maior bnço of:::re-

e�tr", os illt�rmedíar�os ..

ataca- A qualqll;r, r.l�smo Ieig:. no
I Hoje e Amanhã 'I

cer aciwa do preço da "base, o seguinte bc.'m: Uma
.. parte idf'al

distas. retalhIstas e Vl\fP}lstas. :tssUtUpto, e factl coruprehen., . de um terreno de 2.680 m.2, compogto da metade <.los lotes ih;
Em Janeiro de 1931, já por- der geja insufficie.l1te para � fa·

n�_O\, .f'INEUA. B'�I�rD I terras numeros ses�enta e ci.fICQ, .seÍ'lse�ta.
p seis, sessen1a e

tanto sob o Governo Hevolu- OrIcante essa qUlllit.G de Its. J!J!'!'jI' 'íJ!VJ! J\.t.l.t sete e sessenta e 0110, da PO;lta Aguda. a margem esquerda do

cibnario,. o i.r.nposto de CO.I1&U-' J9$, pois teU! dê fazer face com I Rio Itajai, em freüte. tlesta cidade. transe.rito no Registr.o de lmo·
mo ·foi elevado para $035 !"5. essa imp0ltancia á m.'l.o de 0- veiS desta Comarca. nl) livro N. 3-A SOl) �. 5834 cor-respond:'1'l-
por caixinha, sejam 1:'s. 42$000 -ira, materia prl'1�3, conserva- i do a referiàli parte ideal á qU8drlgl'ssima p�l1 te do dito terreno,
por lata, isto é um augmento ção . machinaria e de c:dificios, ! parte esta pertencente ao herúeiro aUsente Franciseo Hinfze t

de Rs.6$000 por lata, augméll- segurús, or(1enados� impostos, i que se acha ef'"' poder do invlmtarlaute Bemo Sever [10 o.omes,
to esse�que.. f�i to.do . suP.po�.ta, etc. ,. a ;:ujo req.uerimento será venJid.tt para �.agRmento da quoÍl\ ie
do pelos fabricantes, p.)IS on- E' de notar que o fabricante tnsta devlda pelo ausente, na sobrepartllha dos beus de Joanit
tinuaraill a vender .0 phospho- hoje vende o phosphoro em ia, i HiatzE:, servindo do bilse ii. arrerni\ta..;ão. o preço dt: sessenf!'l

r�1 pelo pre."o ,auterwr, - e
..

a� J� o Brasil, de::.de "
.. ;""5 I m;l reIS. E pa .. a que theg.ue ao conhe�!men,t� de todos, man-

fHn de perl.1LttlT que os varf'Jls. ró R. O. do Sul ai) p,.�,
.

-:' ,I I dou exp�dlr o presentt' (tlltal que. sem P.u.Dhcado no l.ovar de

conhouassem a ve.iJer a $1;,..0 Rs. 196$ arcando com as di s- costume noutro rle igual teor para ser publicado pela Imprell'
cad»; cáixiuh�i de pbosphoros. pesas de transporte, est"\I:' e I

.

sa, na forma dE; lei. Dado e passado nesta cidade de Blume-
Em Ma,o de. 1931, foi cl'eado segllíos para facilitar H\i c " . nau. aos dezeseis db agosto de mil novecentos é ti III ta ,f:: tr $.

o dmp0310 de Producçli.o". 2 mercío de todo o Enisí, ter '! Eu, 'Frederico Kilillll, e�l:rivã', que o escrevi. (assinado) Ama�

razão de. - Rs. $090' por cai- mercadoria ao preo,;o que per I den Felipe da Luz". - Esia.·am culúcad�s ,t'l i�evida!nente Í'lutili·

xlnha,S8]aITl 108$OOOpol]a'a. 'Di;);], a esse commercio, veD- !zadas, uma estampllha efjadoal 1I(- dOIS 1I11l. reiS, (?' outm dI"

qUe: addicionados a .Rs. 42$000 der no varela a $200 rs" A. cai, : saude, de duzentos reis. Está couforme o original. Blumen:1l1,
porJata du imposto de Consu· xirtha com um luc:-o que' não

.. ,/ ",. i 16 de agosto de 1933.
.

mo, cQrresponde a um total de de;xa de ser compensador pois ;' /,/ ! O Escrivão: FRr�DD:RICO 'KILLiN
Rs. l50$OOO por latâ p:ls,;aúdo representa no mínimo 20 ajo - r.•./ , ,�_ .

i3utrãvj) fabricante a vender a 195$, 240 e 300$ por hik
/ I--=-.�·-·_�---�,-_·",-�" .. _ .. �--;---,_·,--,�_··�-----�""--�.�.,�--�.""---

"

lata 'dap'hosphoros a Rs: 210$
. N"'sse.ne2'ocio de phosphoros ,"II.,' Cllll'llIb N�m!.l�"'.O A

-
.

e subindo paia $200 e $300' o nunca serà�-de mais m��Jsinar a í Ui uuJ1[", merlCa.
preço do varejista j'l" caixinha .àchlação do

.

dr. José ivlaria, I I Domingo - 20 de Agosto de 1933 - Domingode pnospboros; seja Rs. ; ... Whitaker quando Mbistro da I l

2N·40$000 a 360$00$ 11 lata.
.. lf"".·Z.e.nda do Governo ReVO!tlcíO-! I i ftll::f: fi )IU Dansante

l, oia-se. qUe então, dos 210$000 nado, pois sô a elle devem os i
pej,) qU�1 eram vendidas as Ja- fa�)n.'calltes e o� op:rado.8 �.e....1 I D i

e

d
"

""

tas dé(phosphoros tocavam ao phosphoros a sltGaçaO prccana

-

�ar:hisJiu:D a nova Yo�a �
Govêrno,· ,federal Rs. 150$000, ·",;m qLfe ;::stà01 e o publico con· Pelo que se convida todos os socios" :1
ao-s::.��b·:r�ç�iite_s_ Rs. 60$000 e sumidor o preço elevado. pejo

'f

ao commeJ,'eio
.

de Rs. 30$000 a qUal é forçado a pag3r o phos-
."

A DIRECTORIA..'
1501000 por �ata. phoro- �-��--:-----
O resultado dessa taxação ex-" TIre o Governo Federai o

cessiva foi a reducção do con-l Imposto de
_

Produção crê�do IIsumo para �e�9s de uma quar.lpela Revoluçao; reduza,o lm�!
t.,a. par�.�, v

.. O.I.S d.".�
"

".'.O.•.
O�O latat.1 p..o.s.t

..

'J.
de

c.o.
nsumo aos 30

ré. is,'por mes, ou maIS, .

velO para de antes de 1931 que o phos-!
cêrca

,
de 15.000 latas, e em phoro baixará no varejo a 100 i

eons€qaencia viralll'".se os fabri-. réis, o, consumo· voliará certa-,
cantes forçado,,> a ie<:har algu- mente a maior do que b anti-;

.

.
...

---"------

mas fa.br�:.as e .�... rei:luzjr o n u- go, as fab�icas passa�ào a tra-1 sa justiça e terà a abent,.Ao dos' A noN8TITUINTEll!eTO oe operanos, e,.�omo em balhar maIS, os fab,nc2ntes a; operados da industria de pbos-l lJ

geral os operanos de.phospho- tirár,'!lelh_?T resultaao d€
... suaslpnoros e certamente pelo ···11,U�t

ros ganham po
..

r taref.a..{\s me�- orgallls3aoes, o.s operar:os..
a gmento lo consumo não t(jràl Segundo os ulti!llosjornaes

mos. gue não foram. <)esr edl' ganh�em .melhores salanos e reduccão de rendu. do Rio ;
a Constituinte será

d?s hveram seus saIanos redu- voltarao a trabalha� tambi'll. as i '. '.. .

.

.... I
'

'.. _

':)eJdos ....'. .

.... .•. centenas de openmos que fo-I (Extrahtdo dó) jornal
.

cQll1n to I
convocada amda. esta .sema

.

Ii; Em Se.tfmhro de .1931, ,o (lo.. ram despedidos.·. . Districfo.t, "de Nictheroy) 28.Je" na para o. prOXlffiO dJa 15
Ii�rno féderal, diante da grita faça o Governo Federal es-" julho de 1933. I de Novembro.

CI.,

DE BLUMENAU

�o-

A EMBAIXADA DO BRASIL
PARA O JOGO COM O

MARCILlO

Diversões
Raalizam-se as seguintes:

'I'�iOJE :

Cinema BUBch - Focalisa
çã(l do mm «O Signal da
Cruz.

PALJ·LO

I
No próximo domingo esta-

I rã de plantão a Pharmaela
Gloria, de Oneken & Cia.

Registraram-se na capital
do Mexíco no dia 16 fortes
tremores de terra, que cau

sou grande paníco na popu
lação. Não ha noticias de
prejuízos materíaes e damnos
pessoaes.

"

s ,

Tremores de Terra

A Empreza Catharihel1se�
Publicidade e PropagRllda '..

f
i
II

editad i) «Annuario Corrunercial do"Estado
de Santa (·atharina.)}

lnfnrma��ões uteis-Indjcador: proFissional Resenhá
historica das principaea firmas do Estado-Relação !
completad

d. e.:. to.
(Ias

a.s fi.rm.as
com

....
mereiae.

d:.. Esta-_..Jdo-Ficharia commercial com todas as informações .

sobre as mesmas firmas:
"

.

.

.

. .

.

Conservas, Chocolates Finos, Bebidas Nado·
nses e Estrangeiras, Cigarros, Charutos, Bonbons
e Gene:ro8 Alimenticios de la: qualidade. tudo

á preços reduzidos.

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


