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. viagelD do Chef'e
,GovClono

Aristocracia do.. 7. EXPOSIÇÃO AVIf,OLA 3.000 contos para a E. f.
Proletariado CATHARINENSE

'. '. ..

.

Sta. tatbarlnao sr. Prefeito Provísorío,
- Na Bussía, onde. foram recebeu da secretaria da So-

mortos tantos aristocratas, ciedade Cathal'inense de A. Pela Secretaria da Estrada 1 feridos, por cujo acabamento

��:��!ra!r!�I' para alguma vícultura um oíficlo commu- de Ferro Santa Catharina fo-I tambem nós tanto nos bate-

É o que resta apurar..'.
nicando a inauguração no dia mos íntormados de ter sido mos •

.

RIO, 24-8
Acabamos de ver que, no

10 d.e seteI?oro proximo. 3_m aberto, pela União, um cre- A concessão desse credito

.

O acontecimento de maior do. que será por uma atmos- dia da aviação,
.

em Moscov , Flcríanopolís
da 7. exposiçao I dito de 3.000 contos para o é o. justo premio aos esíor

destaque dá semana foi sem phera em que os banquetes o sr. Voroskuü, couimísserto
avicola, par� a qual solic�ta I proseguimento dos trabalhos ços preductívos dos blume

duvida o embarque do sr. e díscursos com phrases ba- do povo pronunciou um dís-
o compareClmen�o. d.os c��a. de construcção nos trechos nauenses, que concorrem pa

Gétulío Vargas para o norte [uladoras occuoarão o maior curso sensacional. dores deste l\l1�ll!ClPlO, anm Lontras J.3.io _do Sul e Hansa- ra os corres da União com

d ..) paiz. <OAlmirante

"Jace., espaço
do seu -tempo. O sr. Nesse discurso' o 'commis.1 de que o all.udldo. cert�men Hammoma da mesma Estrada mais de mil contos annuaes;

.guay' foi novamente o navio Getullo Vargas apesar de to- sario do ovo daelarouu -que : �enh� o maior nrílhantismo Esse noticiá nos enche de é. o motivo de noss�s in.eond!-
escolãído ." para. conduzir o da a. sua boa vontade, terá os operaiio daViação' cons- possível, satísíacção e � todo o bl�- clO�aes applau�os a

. vICtorI_a
.

C.·�.�.hef.e d?.·GO
.. :.'e. r'.n..

o .P_rOViSO. rio Ides.,:ia?o.s. os se�s objectivo.S.. tituiam a aristocracia do pro- menauense, eVidentes que s�o obtida pelo muíto digno DI-

e sua brilhante.comíríva. com- p3.ÍI'lOÜ::OS. Os ínterven tores. Ietaríado Ahí está como a- Minlisterio da �s vant.ag�ns decorrentes na I r
..

ector da Estrada, Dr. Oscar

I?OS�a; alen: dos ministros. I estão preparados para o .re- través de diílieuldades e de luauguraçao dos trechos re-I Barcellos.

-rose Amerlco e Juarez

Tct-,
ceberem. Os que estavam sofIl'imentos, os povosvoltam Agri�uUura ���----�

;d[âi�i�0;i�b1�:, p�G���e:m{i� �Oe!�oI)Ü;O�i�I'��e�m;�!.�t�� aoo��:o:.�ra�.aristocratas de
.

Para responder pelo expe- 0SI��RiDTUOLRTEOSA, 0pSRDE�-1 A.mni.stia Geral.ro.Sú.s. re.,p.. resentante.s. da imo -

..!sem!.' respectivos
E5t

..

adOS., on- MOS.'COU. €ra..m .

os. bu.rgUez�s I diente.
do .Ministerio da Agrí- D

prensa. .
. de prepararão uma talsa at- ricos, os titulares, etc.; hOJ� cultura durante a ausencia

SOS E T1\NSUB- q!3 jornaes do RIO a.ndamA Iina1idace da viagem do mosphera que só terá elogíos são os operários da Aviação, do major Juarez Tavora, que li· muito preoccupados com a

Ditador' (.\ contorme disse oldo chefe do.jzoverno. Resta os homens são 6empr'eüma.es!a�:.n:J;Wha Q eheíe do MISSOS concessão da amnistia aos

sr. José Americo; "o -resgatelsaber se S, Ex. se deixará aos homens e os povos aosl covémr- provisorio e}!.l via-
� k.: mil teres implicados no mo-

de um antigo compromisso enganar com') os Presldeutes povos...
'

.1' gem ao norte, foi designado Na pasta da Guerra, o Cbe- vímento paulista. Argumen-
assumido com Norte". O sr. anteriores. ..... _ por decreto de 22 do cor- te do -Governo Provisorio as- tam elles que após a compo-
Getulio Vargas irá vê r de Mas iu! an os 1 tr

- .. -

'_'---... .

. --. I rente o S1'. Edmundo Navarro signou decreto indultando os sição do governo de São

perto a vp.ni�deira situação Íi�� da "v:!lYel� a�e:r. ���Op� Passou Ines:pe"",! de Al],�rade, director gerall desertores, presos, s.entencia- Paulo,. onde se vêm figuras
(lO povo �ortista para melhor Varzas ao; Estados d N ut'!· .. . de A grtcultura. dos. e por sentencíar, bem proen;llneptes. da re�oluç3;()
provldeIlc�ar sobre a� su- Não

b

é aceitável
.

ue

o ,or., �'I .JS; .' 1C-e assim os que se apresenta- I constltucíonalista, nana ml;t��
aS uecessidades. A VIagem �' f' q, S. Ex. raUÔme01! rem dentro do praso de ses-Ise pode oppor a essa medl�
tem pois mri fim patriotico

",o ag��a, no I�. �o s::� po· AS ]\lIA [\"BRAS NA senta dias, contados da

da-Ida
de clemencia.

muito louvave1. I
de!, Val .conh��.�l dno< te do

Pela manhã de ante-hontem ILHA GRANDE ta da publicação deste decre- «A Na-tãu» do Rio, obõerva.

}Ias, aproposito up.sta ex·
!_:lalS p�ra :Ul ar

,,'
as

. s_uas passou inespe�'adamfnte po.. to, bem como os insubmis- aproposito
cursão, têm surgido varias nl''-�tce�s,J?taodeat''n·t TUJa feItas

Florianopolis a bordo de �m sos nas mesmas condições, I que o General
.... S- 1 b di" o ,,-,IUl es.

d t' P f Continuam na ilha Grande
d ct t d' I G' M t-eomeULanos. ao re em ra os avHio com es mo a. OI.O

os exercícios da esquadra, even o aos ,ermos e m- '. oes on CIro,
fatos anrgos mas guardados

I
Esta excursão resolvida Alegre o Sr. General Flores submissão já ajuizados, o au- .: com a autori-

p.e.la c.ren.d.,ic.e Pop... ul�.r, é que logo em seguida. n. lTI.arcação da Cunha.
com a participação de todos

ditor, independente.men_te .

de I �..
'

dade de que
.. d d t d C

os vasos de guerra, excepção
Já. dülSp!C81dentes nzeram a. a. a. ii. a onstItumte, I�z do «São Paulo» e «Rio Gran- qualque.r commurnc_açao, lul-j)� de�fructa nos

m.e.
sma

... vIag�m. e.
não foram I aCl'e.dItar. q�e.

o sr. Getu.lIo p.ara "afQ�d' ,u' a GI1aS- le. <l.·..U ';u1" e.de varios aviões g.
ar ex.tm.cta a acçao penal,

J '.::;
." meIOS revolu-

bem succedld08. nos seus go-' Vargas vlaJ� em projJag-and� Ulll �lIi üi 0.'1 l-'x.'�f'�i�ios até aO'ora estã� por sImple,� d�spacho, nos 0;;� cionarios. mui-

vemos. O
..P�esldente AfIou- da s�a candldat��'a a. Presl-

sq C'OmmOI'CI-al se desenvolvendo co� brilhan-' autos, do qual nao c�bera re- to tem traba-
130 Pena ViaJou pelo Norte denc;a da Repub,lca. Acres·

\. (li tismo. dando- uma prova ani. curso ::lgum, deterrmnan.do-se lhado nesse

e morreu d�rtmte o seu !Dan· ce a,lUda que todos o,s chefes madora da efl'iciencia de nos- o archrvarnento SUmma!·lO. , sentido e que
dato. O �estmo d<? �reslden-I de governos do NO�Le d�cla· Está sendo organisa�a em sa esquadra qU8, apbsar d�

muito se deve

t� Wflshmgton !,w,s. e conhe_lrar�m que o
f se� . C:_llChdato Florianopulis a SOCiedade não gel' moderna. está ainda O "cm DE ZEPPELIN" IRA' esperar do ira-

c�do .por todos. fOl dep?st.o I s_e�Ia. 0. che ...� G? boverno União Commercial dé Santa capaz de attingir a sua fina.
ba.lho do ex-

e �xilado. Ambos, o� ,ple�J'" Pr .JvI�?rlO. E P�IS razoavel
Catllarina com () fim de propll;'·"'lidade. O regresso á.' Gmma- A' ARGENTINA commandante' do exercito de

dOutes rOTam ao nOIte afIm acredlta� que S. Ex. pretenda ]
'.

toresses da elas- bara terá l�)O'ar no dia 28 leste.
de melhor conhecerem e 0- nesta VIagem agradecer a gnar pe os l� .b' Falta apenas que um civil

rlentarem melhor a sua ad- honra que lhe fizeram esco- se commerClal. Communicam de Friedrichs- autoriza.:1o venha tambem es-

ministração, "e ambas as. ex- lhendo-o para futuro Prf'si- Um da:smonf'do J' "m hafen que o «Oraf Zeppelin» forçar-se para que os empre-
cursões tiveram resultados d.ente Constitucional. Esta' 'sen'do p.ro"ossaf'lo' I (j _:U.. I. }� . I - apõs sua ultima viagem de

gados que perderam os seus
.

1 �'1I li I
outono a Pernambuco, irá [I 1qmlsl nu o�. Somente os ban- O chefe da Dictadura já ('J

pron�a Dor .Innnse Bupnos Ayres. No dia 28 de log�res nas lllt�mas revo u-

9uetes e d.J.scursos for.�m.faus.l p.repar.ou. diE:Cur.sos, nu.mero-
(j.. (j (I ções sejam tambem readmit-

wsos e brIlhantes, pOIS a po- 8:)8 e Importantes. cheios de Está sendo processado em
. outubro a grande aero-:;ave tidos.

ia
-

t· t
. São Paulo pela firmaMurr2y. ,.

allemã partirá para os Esta- O'd l' t Ipu çao nor IS a continuou a· promessas que despertarão Simonsen & Cia. o General A Imprensa berlmense des- dos Unidos e tentará amar-
1 ea para o ac ua mo-

lHtar com os seus mais pre,.lgrandes esperanças a atri-
�Valdomiro Lima como autor mente as ralsas informações rar em Miami se for possi-

mento brasileiro seria uma

mentes flr"blerr:as.··
.

bulada população nortista, das manobras do cambio ne- d e aI g uns' j o r n a e s· vel. Se não encontrar facili- amnistia geral.
Ch�gou. agoraa vez .do sr. tão desamp.arada até boje.

gro, quando Intervenotr. a m e r i c a nos que di-I dade URra adescida nessa cida G .�L-
GetulIo Vargas. Esta VIagem, Outras promessas já foram vúlgaram a noticÍ!1 inveridi- de diriairse-ata Akrononde to- anlLi.lil e a
cremos, tendo pór fim o con- feitas e não cumpridas. A- ca de que os medicos aIlemã- mará ;ombustivel e em se- I I the'eipento da verda4eira i- guardemos contudo agora os

A. .m'lnha p�sta .e' '1' es seriam obrigados, por lei guida rumará para Chicago, ng a erra
tuaçao dos estados q.i.!e serão resultados desta terceira ex· r.I!I a não medicar pessoas que voando sobre a Exposição ln- As noticias que vem d3.
vizitados,terá tambeín. resul- cursão feita para «conhecer nfi.orossem de descen::Iencia a- ternacional «Um seculo de India sobre a saude do ma�
tados improIicuos. E' que melhor o Norte e para me1hor . I

.

r·l·an·a. Pro::ressv�» e regressara' á 'G" d
S E-h Imprensa

� hatma·· andhi não são na a
. x. nao COil ecera o ver- providenciar sobre as suas I

'.

.

Essa informação é com- Europa via Açores. tranquilizadoras.deiro estado do povo, rodea.-I necesEidades... }) pletam,ente false, pois que De accordo com a oppinião
Os jornaes noticiam que o G:1;. n'ão sómeI11e é permittido aos

FOI PO ')1f.... A... ElllI L'ILI]..,RD liDE dos medicos que assistem o

d Goes Monteiro que se acha niedicos &llemães attenderem, .ft lU .ti mahatma o governo inglez
. e actualmente em Victoria, não como os estrangeiros têm annunciou ol'ficialmente ha-

'1 l'b
.

d i d Ih A senhora Oandhi foi pos-
perde o seu bom humor e es pena· I er a{ e e esco er, ver l·eso.lvido dar-lll� liber-

...

AlI
.

d' d ta Ílléondicionalmente em li-

A
I tá sempre na convivencia dos na emanga, os me 1COS e dade com a condição porem

r t I S·tas' l' t 1 t· d f sua preferencia. berdade afim de que possa de .eIle abandonar tu'da a acti-.

Jorna IS as, pa es ran o e a· acompanhar seu esposo :lue
Havia na Prefeitura Muni- zentlo «blaques». ......--------.......-�

insiste em não tomar alimen· vidade politica e sobretudo

cipal de S. Paulo uma lei, 01 . ...

Falando que S. E;x:cia. era JULGAM ENTO DE tos nté que o governo lhe a campanha de dcsobedien·

���.U!t�v1���s'J��f�P��;� ���..I·
T�IO AROSCO �r��n���on:��cte��!�'a :��.. AGGUSADOS ���m�t��;�rn�����t�c�v�fa- Ci�e�i:�dO os ultimos tele-

'balhassem carroceiros anal- .' R.ef51stramos; com prazer nhuilla, pasta. grammas essas condições não

pha.beto
..

s. Para ser carrocei-I
a VISIta.. do TrI.o .,Arosc

..

o,. re- A minha pasta é a impren- O conselho de Guerra da serão acceitas e mais uma

TO, o individuo tiaha de apl'e- cem -chegado d� CurItyba sa, e, frisou sorrindo que não Rumania julgou os implicados Idade limite vez o governo inglez rará as

sentar certificado de estudos onde, segundo os loraaes, aI. tomará parte na Constituinte nos acont�cimeÍltos de 16 de concessões que o mahaíma

d'
.

d- I cançou sn<:cesso Em nORsa pd.rque tem receio qu
... ·.e os fevereiro ultimcJ, occorridos .' exige. .

a ca:-roça - per ao. ---'
.

'

..• '.
.

.' '. '�. .

f' d n·a·.s ofç.:"'I·nas f�rrovl·ar· l·a.s de I
Por d.ecreto assumado ,na d t d ('

d e t d
.

.

'0 Op"r'e redacção depOIS do rel"to g:!'a.nadeíros d.e, o.rra po em w· ç

O
� E' que por e raz

.
e fan-

e s u .08 prImarI s.
. .'.

-

.. • .. '.. ' .

. Q.

tra.nsformar-se e.m aranadei- Bucar.est, onde osmanife.stan- j pa�ta na
. uerra: p�lo Sr

..
Ge- dhi está aludia impenetravel

feito actual acabou com is- de sua trmmphaL excursão >':>

teso mataram um pOll·�l·o.l. tuho Vargas,
..

fOI fIxada em

Pelo' t rior dd'P á d' ros carabineiros do Offen- - Cf e a multidão dos seus filhos.
80, Agora, qualquer analpha- ..

lU e . aran , e-
back. Dos lOg accusados, 59 fo- 50 annos,. a ldad.e limite pa-

beto pode ser carroceiro. ram uma pequen:a d�m�mstra- ram absolvidus 2 condemna. ra o serVIço activo dos se-

Em consequencia, a situação ção de
..
suas �sp�Clahda�es. . . .

dos a. trabalho� forçados per- gundos. tenentes commisiona-
dos alphabetizados corre pe- AroBc? ,e adm!r�vel ventrIl!l- EDIFICIO PARA O MINISTE- petuqs, 12 a vinte annos de dos. ormndos .do. quadro de

rigo.. Más ellcs estão diSPos-1 qU? sU.'.a... h.ablhdad!3 na dl�' trabalhos forçados, 2 à quin- r�d.l.Oteleg�aphIsta� e. no exer-
tos a d�saprender, isto é, a flCll arte de Manolll é admI- RIO DO TRABALHO ze aÍlnos, 3 a dez annos CIClO dessa espeCIalIdade.
analphabetizar-se, para não ravel. Com os fieus bonec_?s e os demais a penas que va-

ficarem, sem. carroça. fallantes se:rá uma attracçao Está fixado para r de se-
riam de einr.o annos a seis

A derrubada da lei secca

.. ,. .. originallissima; Miss Kety, tembro a abertura da con- -

. _
A viagem do [nos

Estados �Unidos continua
nota"el telepathica. fará com correncia publica para a cons- mezes de !)flsao..P.l. sem treguas. Já se eleva a 22

N
..

o····.'r'..t....e.... o.utr·a a Sta. LUa interessantes nu- trucção na esplanada do Cas-l If'Ihe�e do60 1:r
o nu'm�rb dos que se mani-'

meros de somnambulisillo e tello do grande edificio de 'fV.I V� ,.

!Iestarâm.' <}ontra ella, sendo

C
..' transmissão do peIisamento. 14 andares destinad.o. ao Mi- O Tijesouro do PrOVI-80rt·O

necessarios 36 para o resta-

.·om·etly..a•.............: . A.srta. Lita é a. g.• r.a.nd.e a!'" nü�tf!r!.o d? Traba.l.hO•.. !'lesose" L t
. H no 11Jelecime�t!) da liberdade de

.•. tracção do programma. RI- edü'iclO cUJa construcçao le-' USl anla commerClO e consumo de

, .••.... ". ..
.

...

.. ..

>..

.

I
sônha e insinuante conquista

1
varáuIil.anno, serão. gastos .

...
'..

H
.'. . .

Segundo communicam de

I
bebidas:' .'

AntlIlci��se que ::PÓi:l o .re,.. as symJ?athlas da pI-atéa_, quer d� inici? 4 mil collt?flr d�I>o'l' .;E�tá sendo. organiza.da em Victoria o Ch�re d? Gover�o O imposto de cerveja ren

gresso do sr. Getuh� yarg.asil nos ar_I'l�cados e .sensaclOuaes I sl.tados, Ja nolnstituto de Pre: N{)"v:a. York uma sO?ledade ?eclarou am VICtor18, que �ao deu ao.� cofres do governo)

doNprte,out�a comltIva.go.�exérCJclosde t�ro.ao •. alvo, vIdenCla e o.�esta!lte sera'pararecuperar as. rIquezas Irá ao. Am�zonas, em

vls�aldurante o m.�z ..
de .julho o

v.erm.st.a..•.....•.
s

...e.g.UI.r..
á .para.aul ..

e

...

m

.....•.•1 qu.e.r. nos. co.mphcados
num

..

e-l pag� com

..
o

dlllh.
eI

..

ro

q.
ue o q

..

u

....
e

•.•....·se. encont.ram
a

..

bordo do I de p.remen.c.la
do tempo.. Po!S total de;16 m..1lh.õ..e.. .s. e. 60.O mil.visita. Trata-se dos m�ni8tro� 1'os de illusionism<? _ ',Min�sterio di�"pende. co.m alu- «Lusitania», pretend�. estar de

,regressol· donares,
ou sejam 220 mil

da Gtlerra, dá Educaçao e de.. Sua. estréa sera amanha, guels de varlOS e«ll'iclOs oc- Gomo se sabe eSRe grande,
em Rer.lfe a 21 de Setembro. contos, collo.cando-sa

.'

assim

out.ros min.·istros., que já recew

..·.·-lá.S.8.. e m�üt. .horas, no Thea-! cupados
. peloos diversos de- tran

.. satla.ntica. foi afundado afim de. tomar pussagem no
I
como terceira fonte de rend�

beram convite para isso, . tro Frohsmn. ! partamentos. durante a. Grande Guerra. »Ze:ppellll}). i do orçlamento.

Em favor .dos 'IU IR a fi mi I i a
Analphabetos

A cerveja nos

Estados· Unidos

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



!
\ .

\
...:.

além disto:

pessíme, . aborrectmeios de'

reclamações consfentes

,

i

r
1

f
!

. �

I
!

o PhQtometro prova que somente as

LJ\�fiPADAS; P M I'L I PS
resultam, no fim, baratas, porque consomem

..

DOUCO dão 1000/0 de' hlZ e maior durabilidacle
.

.a. :'.' , ".

. Agel1t,e: . ROBERTO 6ROSSENBAnfR

Rua 15 de. Novembro, 85 - Blume.nau

Cia. 'Malburg
e �xpprtoqores de maôeiras

e :Cereaes

5ecçâô,: fluvial
.""".:

'

...

00 mOInHO lH6r..EZ

Coletoria de Rendas Estaduaes de Blumanal
Imposto de Industriá e Profissões

....'""

Imposto sobre Movimento Comercial e Industrial

Grandes festas em commernoração á passagem do

14". ANNIYERSARIO
da fundação. deste clube.

. das. �sanhoras

r- ���;� :�uso -dil--Ia�:---�-""�--\! �llrna:d;l;Ê��� ;;dnSChi \
::,....�

• 11 . i '

..... ,padas Üuerrloes l \ ED:r:r:r�L DE l?E�9..A. I De ordem do sr. Coletor de Rendas Esfadueis nesta
-

ci-
II O Iiquidatario da' Massa falida de Fernando & Érico Be-I dade, tomo publico, para o conhecimento de iodos os ínteres-
\ i dusehi faz saber aos. que o presente edital virem, interessar I sados, que durante o corrente mez de agosto, em Iodos os dias

\ I possa, ou del� noticla tiverem que corri o prazo de trinta (30) I uteís, se procede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscais

li dias, ás onze horas da 'manhã do dia.13 de setembro proximo
I
de Rendas Estaduais do Municipi01 a a-recadação do imposto de

l! vi.lrdouro, á po�tadq edificio da Prefeitura Municipal de. Blu- Indústrias e Profissões. rel�ti�? ao segundo semestre d� corren-

lj' meu.
au, o port

-.

e.f�O... dOS.
::.

......Ud.ltorlOS,
ou. q

.. qe.m
suas

vezes. fIZ.e\., I
te

... exer.
cicio. Os. srs. contribu

..

mtes que del?,arem de �atlsfaser (}

, com a aaststencía do dr. Promotor Publica l a Comarca, trata pagamento do mesmo dentro do praso acima determinado, po-
r a publico pr;egão de venda a quem mais dér e maior J�nço ofe-, derão fasel-o nos me�es de se�embro e outubro, acrescidos com

I recer o seguinte bem: Uma parte do lote N. 469, na linha Ca- as multas de 10 e 20 I. respectivamente.
l minho do Míràdor, em Nova Breslao, Distrito de Hamonia, com I Excedidos estes prazos, serão extraídas as certidões de
,
a área de 10.165 m.2. E, para que chegue ao conhecimento de) Divida Ativa e remetidas a Promotoria Publica, afim de ser ini

todos, selá afixado este edital no logar de. costume e publrcado dada a cobrança executiva, de aecordo com as leis em vigor.
l por trez vezes, pela imprensa. Blumenau, em 14 de agosto de1933. Collectoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 1 de

',' \.
O liq�idatario: Roberto Grossenõacher Agosto de 1933.

asso ELPIDIO LIMA. Escrivão

II" O Homem Elegante faz seus ternos

l, na De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta cida-

\. n If
.

ta' do UTI L'L Y·. P'E N Z L I N de, torno publico, para o conhecimento de todos os in�essad?s..

�I tU 313 ria li lU .

que durante o corrente mes de agosto, em todos os dias uteis,
,I RUTA l\,rtNAS ÇTERr"'. E'S se procede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscaes de
� i ' .'-i. lVl. [

.� .-}. Rendas Estaduais do Muuícíplo, a arrecadação do imposto sobre

! Em frente ao Hospital Municipal Movimetlto Comercial e Industrial, restabeleçídc pelo Decr. nr.

� to de 14 de [unhe de 1933, e relativo a primeira prestação do

! OONFEOCOEH MODERNAS corrente exercício, O imposto de ímportaneia superior a

l. S' 500$000 será pago em duas prestações, nos meses de agosto e

,I PREPOS SEM. OONOURRENOIA novembro e quando igualou menor a: 500$000, será pago de

1 Y uma FO vez no mez de agosto relativo ao corrente exercido.
! -= . 03 srs. contribuintes que deixarem de satisfaser O paga-
)

�
---

menta da primeira prestação, dentro do praso acima determina-
l Aos. bons "Ses LEITURAS PARA A fdOCIDADE do, 'poderão fase-a nos meses de setembro e outubro, acresci-

! I' Desde todos os tempos, todos dos com as multas de 10 e 2Cn. rospetivamente.
( E' natural que 6. vossa felici- ".

d t"l 11 it Excedidos estes prasos, serão extraidas as certidões da
c os gran es' age os que mUI o

Divida ativa e remetidas a' Promotoria Publica, afim. de ser ini-I dade dependa oe vossos filhos contribue para. i) eníraquecírnen
e deles depende quasí da Sau- todas raças humanas, é a deca- dada a cobrança executiva, de acordo com as leis em vigor.

l fie; eesta depende, quasi ex- dencia da força vital, precisa Coletoria de Rendas Estaduais de Blurnenau, 1 de Agos:«
; I clusívamente, âe lhe dardes de mente quando mais falta faz de 1933. .

• _ D

I 13 em 3mezes, um frasco da aohornem ou mutile r, como • ass, ELPIDI0 LIMA. EscrlVaoa

li afamada:' .

compensação da Natureza.para f -- ..... .'.

; �:flB�:K';:::a��;:���:�; �:l��F:�:.i:'��i�:!�:t��!�.II�;o"t;;i;-�.'�itd-;l: refia perdeu 543 vermes de 3 as quaes, na pnmciravez tem ..
-----'.---------'----------- Ili i���li�:��nst����n��;��u°It���� ��f�s!���r��nrCi�i:a���oali�: � O lUN1 � liA U [tJSE [ C 11

! I riú Municlpio de S. Francisco origem qe rnuitns de�graças. D fI 11,..111. h r I •

� do Sul filha do Sr Carlos .J. quer no decurso da vída quer ========'=========
!( 1 N J f C d sobre" tudo na velhice. As -- -q--

eurern oerg, pro eSS0r. a a

I frasco é uma dcse, Toma-se de víctimas, geralmente i�experi-�. ,.,,"'" l de setembro de 1953 ....

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

II Depois do efeito 'não precisa pouco. ou nenhum valor ex-

I dieta uem purgante. plicadas por quem na .ver��de
i [ Vende-se .1 4 numeres (1, 2 nada sabe de f�lldo sCI.enftflco.\, 3 e 4), conforme a edade, em IVulgarmente chamam-se.
lodos os negócios nas íarma- OONORRrlEAS BlENORRHA- I.·

I,; das . desta cid.ade. e drogári- OIAl��, COf�RIMENTdOS,e�c.. Si: Haverá musica. bebidas. churrasco,
\ as e na Farrnacía Minancora, o eltOI". or uma as victimas .

c' "f\ não,ande por caminhos tortos;lil .•. .' .'
.
cale,. II as, etc, etc. .

.

1 NOTA: Se quizer pouparvos- que �he Í'Ó�bam o (linheiro, al����AJlQ=4n=�'="�

I
da saude e vosso dinheiro com- alegria da "Ida e a. saude sexuaí ]" _ __

.

í éoença desconilecírla o remedio que é ainda, um grande bem.

I shabituai-vosno cOÍ:leço dequal- Incontestavelmei1te, um dos m,.'- EM CAS[) DE MOR rE I Correio .i\ereo
, quer dOBnç& ao deItar, dar um dicamentcis que POd(lis usar, II bom suado, e de

.

manhã CélIo . Caixões de deru�tol'-l S0!I!pre --�-e'-ro��::--o·.§�'a··"1.�:·-·=�-
1
uni pÍlre-a.nte de Lombri.gl1eira

a INjECÇAO cIDEAL" <lMl_
em stock de todos os tama· 1\ 1-' l l"lv

J1im.ncora. E o melhor de f). NANCORA". nhos a rreços modicas.
--

1
dos q�al1tos. existem, e de eiei-I--;:-� Serviço de primeira o1'dem /\ mala aerea fecha, na
to Ta. ndo e suave. 'I' \cI,'ll··ho Creosotado'l \ e c' do C' '0,,'

A tratar com A. Lubow. Rua ng n Iét .' orreI

1\ Muít2S diarheas infantis são do pharm.-chlm.
.

JOAO DA SILUA São Paulo ll. 48, ou na Mar- PQllJOID: o Sul

,!<.
c lusa 'as só ]Jêlos vermes e den-

.

. ,�"" .

Pt b 1 I
-

(
SILVEIRA cenana C\ ro e rmaos_ ás sextas-feiras

teso Depois procurai o vosso
Poderoso Tonico

I'
medico.

e Fortificante
.��--�-

Vendo-se na Far::naCia Mi� Emprerado compande ���m='",==���_

lucceuo - traqu-

1! ?a�c_or_a_ ���" ��2�;�i:'� ";;OONSTrrUlN1'B VEN])E-SE
! I cidade.

DE 1.& ORDEM I por preço de verdadeira
1 t ",.,·�,'!,Cj�t��--- ---...

----�-----I
._

M A t �
.

i
.

•... .
. occaSIaO uma I r,.u .1.-

)

O"'nrio as'ta···..·· lJ .E·m F!uniiia ,A R TvI A R I () de Iubri.
.

Jjü li '.. � UiiU!h !; cação argeutina,
Vêr á Rua S. Pé1ulo, 8

Em possuírem dois jardins
ligados entre si; o do .4mor
dentro de casa; o dás FlOres
no quintal. O primeiro. sym
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con
forto materialmOralidade, ido
latria pelos filhos, . esposo e
a saude.

. .-

registradas - ás 10 h(,ras
simples - ás 11 horas

para:
.

P. Alegre, Pelotas.
Rio Grande, U!'m;uRi, Argenti
üa Chile, Perú.(' Bolivia.
Pa:..� o Norte

aos l:iabbados

t��-�wwm !2"""';·�1:t'::::thF5'S>iQ<';;t� �

SANGUE!

SA�GUf!SANT! IS�F�'!I�A�!� L

.. I_:.�..' Ur.lca que eVita tl WP,EffC�tilSE �Com G seu uso no fim da'!lI '�iail nôta-sa n
'

.. 1.0. - 'LevantaII?-eni� 'geral �'.:l'.·'das forças e voltaimmediata fi�'�
do appetite,

.. ".

;�2,0 - Desappareciriiento'pol." -.

completo das dôres. de. :cabe- �!
ça, insomnÍa e ner'vosi�mo' ��.

.. _ 3.0' "---' eômb'a'fê' radiêal da ,.

depressão nerVOsa e do em- �E
'. magrecimelltó de runbos. se- t�'XOS: ,,�' .

.

4.0 :- Augmento de peso va· I'.
rmudo de 1 a 3 kilos> ��

'. . I
,

O C�CER podá,s!I oyjt8r porque. i:
.

t prDd�lldo pela accumalaçã$. do PQtJa�D.;
em tlaterminádo lagar do iJtanismD�·. ,�"

D Caleio dimh'e o po!am>ro. .
C Satiyui.

�Inol

c.
antem Caleio e issim

senda. evita o �.'Honcer. .

.' !_ .

D Sa�guínDI é uma gran�e' dsscnherb �I
scie�tiíica. - Opinião do Cr. Miillosl ��a· �ires de Castra.· '.

�
. º

<*_itBWàê

\

,..

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



.Pelo 'Presente etlital, convido aos, abaixo nomeados a O doutor AmAdeu Felipe da Luz. Juiz de I ireiío da Co-
virem no prazo de eo dias pagar os' impostos devidos â marca de Bl-rmenau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei
Fazenda Estadual, sob .pena de se proceder a cobrança [u- etc.
dícíal: Albino Periní, ,Alfredo Brattieg, Anita Beek, Antonio FAZ saber aos qu« o presente edital com o prazo de oito'
Festar. Associação Comde. Evangelica f3,anta Catharlna, dias virem, interessar possa, ou delle conhecimento tiverem, que,
Augusto Keuzel, :lugustO Loebke, Augusto Vaehman, Ca.,; 110 dia primeiro (1') do proximo vindouro mes de setembro, ás
rolina Blanck; Cec1lil1 e Arnoldo RUian, -Icsé Fuvieez, Ce- onze horas, no edifício da Prefeitura Municipal, onde íuncclo
Ii Herbes, Oommunídade Escolar de Gaspar Alto, Dorotea num as audiencías deste juízo, o porteiro dos auditorios, OU

Hermg, Ema Kuehne, Emília Uhlman; Eríco Labes, Erwino quem Suas vezes fizer, trará 1\ publico pregão de venda e ar

Mueller, Eugenio Meyer, Ferdínando Kunst, FranCÍSC,Q Ho- rematação, com o abatimento de vinte por cento (20.{-) sobre o

raceke, Fraucísco Meís, Frederíoo OM, F:rederico Seeteld, valor da avaliação, os seguintes bens: - «Os Lotes Urbanos
Frida e Berta Kasulke, Frida Brunk;' Germano Buetteger, Nos. l.B62 A e 1362 D, da linha Dona Ernma, distrito do Ha
Germano Dalímaan, Germano Schubert, Giacomo Píazza. monta, de�ta comare-, contendo a àrea de cíneo mil (5.000)
Guílnerme Dorn, 'Guilherme Emilio, F. Bluncb, Guilherme metros quadrados, confrontando ao Norte com o rio Dona
Feustel, Guilherme Grllt'ger, Guilherme Prochnow, Guilher- Emrna, ao Sul com o Caminho Geral, a Leste com terras de
me Schmídt, Helena Hoetgbann, Henrique G. Bíunck, Her- Eduardo Schiíter e ao oeste com ditas ele Carlos Ml Izahn, a

deíros de Frederico Altenberg, Herdeiros de Joanna Hei- i valíados juntos por quatro contos de réis (4:000$OOfl); uma casa

níge, Herdeiros do. Mathtlde Klotz, João G. Emllío Blunck.f grande, feita de madeira e coberta com telhas, Que serve para
João Germíní, .Jo&o Haunicke, João Seibt, João SHvano de J negocio e moradia; uma outra casa, feita de tijolos e coberta

I Oliveira, John L. Freshel, José Bauler, José Probst, Jose 11 com telhas, que serve ,ara fabrica de laticinlos e, ainda, dois
Rubenske, José Schneíder, JuvenaL Salgado, Luis Feustel, Ranchos, feitos de madeira e, tarnbern, coberto com telhas, e.

I Luis Sllvano UH Cunha, Martín ,R:antenberg, MathHde Blunck, I mais bemfei.torias existentes IJ,os referidos terrenos, avaliados
I Max Meyel', Oscar Kronke, Otilía Blúnk, Paulo Carls, Pau- todos por C1I1CO contos de reis (5:000$000); bens esses que se

lo Carlos Ludwig, Paulo bchl'ader, Paulo Nolkert, Ricardo! acham em poder do depositario deste Juizo, cidadão Jacy Carn
Uhlmanu, RüdOlpho Deppner, Rodolpho Salgado, Soaldína pIJS, e que foram penhorados a Alfredo Koesteke e sua mulher,
Salgado, Sncleüade Lireruría Divina Providencia, Socíeda-: na ação executiva que, por este Juizo, lhes movem Da, Maria
de Míneração Catharlnénse Ldta., Wilhdmína Hueber, Er-: Candida Hoeschl e Rodolfo Kander.. Nessa praça será obser
nesto de Amorim, Otto Kaestner, Vluva Anna Altol'f, Este-: vado o disposto no urtigo 1'771, ultima parte, do Codigo jll-
phano Reíueck, Estephano Soberanski, Olimpio Sivert, Os-: diciario do Estado. E, para que chegue ao conhecimento de
waldo Krueger, Manoel Joaquim Constancío, Marcelino Jo- i todos, mandou passar este edital, qne serà afixado no lega:'
sé Vieira. Leonardo Relneek, Leopoldo -Iacobowískí, Joa-; do costume publicado pela imprensa, na forma da leI. Dado t=

quim Niculau Pereira, José Reineck, José Ignaeio Forte, passado nesta cidade de BJumenalí, aos vinte e tres dia;,:; di)
João Dai, F. DeHing, R. Luitzke; Arnaldo Sasse e Arnoldo .mês de agosto de mil novecentos e irin1n e tres. Eu, AIfJ'·�do
t)eidzke, Humberto .iumpe.!.'t, Esrolio Wanda, Brich, JJavid, Campos, Escrivão do Civil e Oomercio, o datilografei. (assigna
VillaDova do BGmIim, Cümmunidade 'Escolar São José, Can-. do) Amadeu Fel;pe da Luz, sobre U;i1a estampilha. estadual do
dido Thomas da t:lilva, Cassemil'o LezackL Americo Domin : Y:tlor de delis mil reis e uma outra fe era I, de Educll(.:ãe I:

gos de Souza, AntoliÍo João de AndradH, Adólpho Walz, e Saude, do valor de dnzentos reis. Ei:tá conforme o origin�d.
JoãD Alegl'e, Richard BUJ'er, FCl'dinand Bons., João Narciso do qUt: dou fé.

e. F�rnando Bona, yim'a FlorenOna de Borba, Gustavo Du·1 O E ; ,;- . ALfREDO CAMPOS
VI, !!.mpreza Bona & Co., Daniel Giovauella, Viuva }\'lela.- I

SCf,\l:\O. L

niu GiovanelUi, Frederico Kloehn, Walter Kluege, J!.ã,o �m.. - "-� --,����-----------

KowaIsld, Leandro Longo. Angelo Marcarini, NEuciso Me
llestrlria, Atlão Petrowiscki, liel1a Piski, Oscar Piski, Ri
cllard PiSki, H.o�a. Piski, Lourenço dos Santos, Alherto Schmidt
SlgÍl'lmund 8imanowÍsz, Soc'edu1e Atiradora Benüdictó TirL
DÓ, Olímpio e Fl'ancll>co de Souza Fl'eHe, WHhelm Sterich:,
Henrique, Balduiua, Leopoidina, ,Joaquim Teixeira e Sebas
tião Alves, Viuva Blilduioê; rl\:ixeira Franç,a., F'rancLsco Vi-
daI,. Abiliu, Pedro, e Azemira Alve 'l\>ixeil'li, Fortunato Val
canaia. Erwin Wetz/:'l, Vjuva Elizahí'l Wit sner, E.milia Wiil-!
rich, 'g::)taneEllau Miliss('hat, Paulo José L,>íle. Marcelü;o Jo-Isé Gqi1çalves, MUlloel í::k'v'�rino da SilVH, José GeremíHs eie I
Aragão, João Dalrnolill. Cbrlos fIelíwitzJ Anna Faer., Anto-I
nio ·JHSÓ Boares, Adolpbo 0ar10s rlos Smtos, A;í'redo Bene-!venutti. Ar'thur Koch, Alberto OeSchler, Ade1ia da Costa, >,

Amelltt HOl:!i,in, AlvlI10 Wag'id:)l', Apolillâl'io I". Malhdl'Ús, Ati-lce lr:-sthuIID, Arnó!ào Koeb, Bertholdo ReineI't. Bento Mac.o-,
EDITAL OE PHAO!_UE. 'LE��[A ,J .._ABREJ�!TlÇ,�º �� q�gS�;;;'D�!���t\�;��tt���n;e;i��i�:��Ii�J�����;1i�����;'�� I
-;"",�, oil'OõtffOt' '},:';",'ã'dêú"fellppe: di' triz, Juiz de Direito da -cht'lll, hdelüudes h1sthurm, EveJiua Haendcllein, Est.anislau:
Comarci de Bnnueuau, Estado llc Santa Catarllla, na forma Felacllz, l';ruesto Fr(>nna� EugenJa CurlOB, El'\';m Huemiuche, I

t
. Pl'anelsc,) ,Jacob Waut.'uHe, .f<'diz \:;erw,lHlit, Fdipl')e Lauzel', Ida lei, e c_

..

,
.. , .

" .
_

,

Fr.z saber nos queü presen�0 E'dital, ,;ie la. praça CDm o pm7.o de l<ranCISCO Maiumlano SUDia, .ri·a eisca Mal'ia PCl'eÍla. Fran- i

'vinte (2Q) dias virem,ou. dele con!JE;ci:nellto tiverem. que 11(1 �lsco do� Daflto�, Germano Tüuny, Hermann Steiu, de.fberl!
dia 5 de<Sett'm�)ro vhidoUiO, ás 11 horas' na porta principal di! ÂOGh, IZldoro FI"tHlC sec Ppnin:, 19ü,,'z G:ueia, ,Joil() Ber- i

Prefeitura Mnnic;pai, nesta ci1ade, o. porteiro dos audiiorios- 1Jardmo da Silva, João Bel j�min de �:ol'za, Juão JUt:Ulhl Al- \
deste Juizo; ou Ljllem suas vezes fizer trará a publico pregão vt-s, João SCilf0mm,. Jo;:!}. f�;_mwio fios Sa.l1tO&, ,Jos� V.ícbl·i i
de venda e arn'ma1:v.;:ãO, a quem mais der e maior huço oCre- r�o da 1:{IJchE't, t!oaquln� !::Ilvmo da Cunlü!, Já.cüb' ESSlg, Ju- I

cer acima do preço dá base, o seguinte bem: Uma párte ídt'ái lIo Degau;· Jt1ey Ramos, Jorge Nevf's l'esl:io(l, Luiz Coradh f', I

de um terreno de 2.686 m,2, composto da mttade dos lote!'l ,de LeopOldo Casteilcm, Luiz Melro. Leupoldo dos Santos, Leo-
1

terras numeras sessenta e· cinco, sessenta. '" seis, sessenta f' nardü j�J" Santos, Luiza l\och, �:iarj{\i--'� Ml:!":', CÓJ:'i-:il, IvtHI�o I
sete e sessenta e oito; da ';::1 o:;:üa Aguda, á nlt'irgem esquerda do ,1 dos"Suntüs, l\b,DO e_!, Jos� dd COHhl., :dI:H'la ons, Santos, �lH I
Rio Itajai, em frente tlesta cidade, transcrito no Registro delmo· l'la lahnmm, Mal'Ih .sllverlO dos Pa�'< os, MaUU!;.;',' ::Jt'), eC"lllt, I
veis de�Ha·Cornarc:i. no livm N. 3-A sob N. 5834 cOiresptlnd n� dos PaRsos, MagdaleoH. OrtLil1Ío, JYhal,pl I:':arC'J8 Ho:!' ig!)�'s,!
do a referida pàrte ideal á qmidrlgess;ma parte do dito -telTeno, Oscar Dicklllann, Paujo Antonio +,. SCltZU, Pvd;-o LI'aüz. P(1-1
parte esta. pertencenteao heraeiro au:sen!e ,Francisco Hinhe t dro �'ast<.:-lleln, Pascoal Zacanc,la, Ped:ro ,J.)uquim fie; :_:"lTIlf!S,.

que Se acha ef'1'l poder dt) inventariante Bemo Sever no Gomes b:oddpho Laux, jtOSB� dos· Santus, ::-:;[v 'uu Clw,t:ilno di] OH !
ao cujo requerimento será venJirla pflra pagamento da quota ie veira, tiiverlnü Bai:ca, Sie ';-f;'kd Kocll, Viu ':ii EtJ!!.!�'lir' C\;r-u.'jcusta devida peIo ausente, nã sobrepartilha dos be!lS de Joane dini, Viuva Luisi; Hocr.inicke, Vim',.<- C[:tl1::�!'ié't� �<.hmidt, 'Vju- ,

Hintze, servindo de> b<lse 'à arrematação o preço clt sC'ssenta va Luizil �luener, Viuva CBtha!�jn'1 tios S): dOR Vi uva 'N:; n - i
mil reis. E para que chegue ao conhecimento de todos, IT1l1n' da Kocb, Viuva Vergiuia Gl'acio{{'l, Vil,;Va. C; c:jL'i.;' �f}, t1t: l\;d !.

dou exp€dir o. presente e:dital que, será publicado no lOp-81' cl, lo, José Manso Juni0i'. I
costume n outro de igual teor para ser pubHcado peJ:l lrnpreu, Hlumenuu, 21 c e Agosto de 1933. I
sa, na forma ria lei; Daco e passado nest.\ cidade de Biume Vergniaud Ti anderley, Promotor Publico. .

nau, aos dezeseis de agosto de mi nowcentos e trinta e tr s ,._"".,......._�-,�-.. ""-""'"""'���-,�.- .'._"em----." IEu,' Federko Kiliall, escrivão que o f3screvi. (assinado) Ama- �''-�'�''=�=--�,I,f,'I' ELIXIR DS: uOGuEIRA
Ideu Fé!ippe da Luz. - Estávam colocadas e devid:lmente irlutilí- .," fi U

zada uma estampilha e"'tndoal (tI;- dois mil reis e outm dE' JORGJE IHfi{MlEl ii' Empregado comsuccesso em toda! I

d E '.c
•

B'
i as molestias provenientes da syphilla

s3ude, de
.

uzentos reis. 1>tá contorOle O ong:nal. hlmen:n�, Uua São Paulo, N, S6 .lmpurezas do sangue,

16 de agosto de 1933. ..•• . B1umenauO Escrivão:

�..

Filial em Florlanopolts:
Rua Visconde de Ouro. Preto N.

Resultado do 21C·.·sorteio, realízauo no dia 18 de A�(}sto de uma

Cardeneta o.
Premio nlO vaio!" de Rs. 5:075$000

Foi premiada no valor de chico côhtOB c setenta

,
� cinco mil réis (5:075$300); aeademeta u,1141, pertencente ao

prestamista. Ari Líbero Lentz, residente' na·. Barra do Aririu

(distrito da Palhoça)
.

Prem�os ÔO 'VQIOI' de Rs. '30$001'0
.

. -� .

9809 - ,João José. RebeUo, Itajai
U8G6 - Virgílio Pereira, Laguna> •....••
4878 - Izclina Gomes Brasínha;: FlorianDpolis
1609 - Francisco S. Alves, Brusque,
865':1 - Amalia Hoener Wst, LUi2; Alves
1:J587 -.Edio Nico!!cll, Floriau'OpoUs·

.

6051 - Osvaldo Foríkamp, Trindade
11912 - Herell o Wagner, Blumer:au
lU220 ., Alexandrína Delohína 'I'�ixeira. Saeco Grande
14110 - LVÍsa Schumann. FJorianopolis
Premío$.no valor. de.,Rs. 10$000

8578 - Ubira:jára A, Carvalho. São �rancisco
11455 - Basilicio B. dos Reis, Tijuquinhas
11925 - Paulo Pruuer, Brusque
3943 - Paulo Andradé.:Palhoça
13179 - Antonio Todescato, Florianopolís
4023 - Ignacío de Souza e Silva, Jordão
7311 - Armando SidJlnó. FlorlanopoJis
25�5 - Estller Reinert, Diamaute
8545 � Pilad.es VVestpl1i11, Lapa. .

0364 - Soei(idade H.ecreativa União Operaria, Lagu!ltt
!sanções ' de pUolamento 1'01" cinco sor�eiQS

1354·� João Leocadio da Conceição, Florianopolis
129�9 - Maria Thomazia Vieira, Laguuli
5021 .... Isaura da COl1eoição, Florial1opolis
.2366 - Rosalh'lo Costa, FlorüUlopoiis
1010 , Maria do Carmo Querino, .. Bifurcação
4586 - Maria Alves (h\ Silv.a, Saeco dos Limõell
13t58 � ],faria dos gantos� Florianopolis
7460 - Aloi!;io V�Dtura, Florbnopolis
4H05 - Jacob Sardá e lienrique Sardá, Ganasvieiras
05513 - Balmides TreEOto Ma'l'cellos, L'1daial

FlorianopoHs, 18 deAgosto. dé \933.

I

•

•

Os Pro'prietarios
.3lÔfio p� O. CQHl"'vaiiho (2.'h ....vp.� 9,
FISCAL 00 GOVERNO FEDERAt. .. a '-''''. VI.

Agente em Blumenau,·

H'eweiUó Fewreh"a

Cia.

.�.

I

ADVOGADO

RUA 15 DE NOVEMBRO

'.
-{
,

Promotoria Publica

Ji'abrica de moveis de vime,
.. bambú e junco.

, Carinhos pata crel!nças; Ces-,
tos de todos' os iypos, estan
tes para livros,mobilarias mo
deruissimos.

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCH�S DA PtLta

, DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPH1UTICAS
" linalmente,em todas
s a!fecções ",uia orl

gemseja li.

j E�itai ii Segunda Praça

�. icção � CAFIÃSPIRlNA nas dôres
rlleumaticas 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 Confiançaremedio

i I,�;t\ Lr::._"I�:" n fI"< E;' 7�rT"l:;:�·�h-�c.n�,�i��fj.-:-:����.:'e"'�-a-�'�'""'--'lr" ... ..t t . I."" .' 6 ii; " rJ" �
� r. ii. ...

"'- i � • ,

�
.li .. .!l K.....

'
..,__ *o..\: ••r �,. fi :t.z. �.. � 1 Jô. � � f _ "'"� .

! l'Jl'l� hl� rjd�:fi D (:::' P��'on�g�! nf�a :. �

�
!........ 1.v � �� �t �... �.... V .,1.J 5:_ �-,", ��!o.<1.

�
i j! editar[l I) «��\r;l1iíé\ri\', ( IlH!I1Wrci,] f;Ü F�Ülclil i

de S:int.l C 'Hharína.:.j �
InIOTm,H;ões uÜ:is·lriUjn'{]or P'Ofj{-:bÍC[n J R eH�nlm t·

bisH,ríc8 fbs principat',5 lInr:as du Est<\.dG- HE'lt::cã(l j
complet::J (k: lú(Ías as fi] mes �I)illmel ChHS dú E?ta, 1i dv-Fic-ha:rio cun;mcI'cid (:r.m tÜ."G38

.
8.S. ÜI�{]Jn)tjçÕES 'i.r SObH' {iS mfsm::s iil'mas. " .

�� .........���·�-���·�(_lJ'.I·�·

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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r; JI' ·····t J f' It
' I I,

li: Edítal de Protesto •

'·
..,.·,E.... ,. :,iXP8ulft," e .11a [e· eI Dr.;a

;

U.''. nte I p a jl de gi���d:� !':,":ar�e�:i�I������ ��\':d�od;'r.�t�tec�fa!i��, .t..
na fórma da lei, etc. f

'

.

'

" ..... '.'

"

.'

1 FAZ SABER aos que o presente edital virem, interessar possa
Prêfeitura Muuícípal : de didos dendro (laqueIes díspo- conservação de estradas, re- ou dele noticia tiverem, que, por parte do Sr. Dr .. Vergníaud

BItimenau, em 19 de agosto altivos, ad : reÍerenllum do vogadas as dísposíções em I
Borborema Wanderley, Promotor PUb!lCO da. C?f!'�rca, como r�-

d�,. 1933, '. Conselho Consultivo
.

contrario. [presentante do Estado de Santa Catarina, roí dmglda a este JUI-
O Cidadão :Jacob Alexan- J b Al Pi-.'efeitul'a Municip.al de BIu-I, zo a petição do te.ôr seguinte: - ..:Ex.mo. Sr. Dr. Juiz de Direi-

are Sehmitt, Prefel-to, Provi-
''''
',
aeo 'exandte sohmit: Decreta' D" Jaime, dR'

.' menau, em 18 de agosto de)l to da Oumarca, lZ o Promotor Publico da Comarca, represen-
sorio

.

do "'unl'c'I'Pl'O de Blum '8'".
: ,.' N iú'1'll a .•amos ' ' ,

.Vi. Art. Unico .: Ficam ereados 1933. tante do Estado, que fenda este feito ao engenheiro dr. Joa-
nau, no uso das s-uas atdbüt

..

na Lei Orçamentaria em vi- Jacob A. Sctnntt: I �uim Breves Filho, C?nc�ssôes de terras\�este �unicip�o, cujos
ções, resolve:

.

:. i gor, os cargos üe Gual'da- Jaime A'lruda Ramos títulos foram expedidos em ?ata de 5jz;21! tjl/22, ..:1;! 1/22,
Nomear a professora EÚlt Res,oíucão no 70 livros e Auxiliar de Escrita,·

,. )26/1/23, conforme planta e mais documentos Juntos, em virtude
lia Zímmerinann para r�ger 't' "

com os vencimentos; respe-
: '_;":,R.�"�"'-""_, das leis 1.083, de 2/10/15 e 1.135, de 30;9/16 - mas que foram

fi e scola municipal de uíl:spar O cidadão Jacob Alexan- tívamente, de :' quatro contos m::::'d lt I annuladas pelo Decreto no, 27, de 9 de Junho de 1931, succe-

Grandé, ereada pelo decrete dre Schmitt, Prefeito Provi- e oitocentosrGUréis(4:8flO$oOO)
, �'. I a de que o referido engtnheiro dr, Joaquim Breves Filho, coníor-

N, 17, de 14 -dé agosto de sorio do Município ,de Bíu- e tres contos e'. seiscentos me é do conhecimento publico, contínua a exercer sobre as re-
, 1933, ' percebendo 0.8 venci-

menau, no uso das suas atrt- mil réis (3:600$000), anuais De ordem do Sur. Prereí- feridas terras, actos de senhor e possuidor, taes como tiradas e

mentos mensais.: .Iíxados em buições, resolve: 'çorrendo a despesa pelo sal- to Municipal Provísorío cha- vendas de madeiras, rnedic óes, alienações de lotes ccloniaes. etc.
lei.

..

Nomear os cidadãos Frf'de- do existente nas 'verbas des- mo a atenção dos interessa- tudo sem consentimento do Suplícante, que protesta contra a

Preteítura Mu.n.Ícipal' de rico Guilherme BUBeh Junior. tínadas ao tuncíonaliamc que dos para o artigo 145, do Co- validade de semelhantes actos, transgressivos do Decreto no.27.
Blurnenau, em 14 de ag-osto P I O k l\:f M I

. apresentam saldo no corren. digo de 'Posturas, que deter- de 9 de [unh.i de 1931, e - por indemnisação dos prejuízos
d' '193'3 ano n e,n.e. rax lV a burg, Ih' Ie'

':
I

t t C te exercido,' r.evogadas as 'mina: que
.

e possa causar, princípa mente quanto ao prejuízo causa-
para cons 1 urrem a ommís- d '

d
.

t I.facób.Alexándre 8chmítt, são de tomada de contas disposições; em contral'io, E' proíbldo caçar dentro .

o com a mva:,�o _

as mesf!'as erras .de�o utas e, s�a cons�-
./if,ime Arruda Bamos.. .. do Hospital Municipal ctésta Prefeitura Munícípal de, dos limites do município ues-l �uer:te desvalorisnção, e mais pronunc�[lçoes de dlretf� appli-

cidade. Blumenau, em ·15 de agosto de 15 de Agosto até 1. dê J
caveis ao caso; p�lo. que requer a v. Exa, para garantia e se-

.. '

. ....
.

de 1933,' Abril, nesta prcíbíeão corn-I gu.ra:;ça d<;> .seu direito, m�ndar tomar_ por termo o present.e
'.

' .. P releitura Municipal de Y
l)r testo t J f dc enzenhet J B F

R
..

1
-

67 Blumenau, em 22 de agosto Jacob Alezaiulre Schmiti precnde.se tambem a caça de I
l'

• e, 1ll lma- o �tO r� en o enger. 1811'0 .oaqwm reves 1-

,

eso J.u;ao no. .

fi 1 !) Jaime ArJc.cda Ramos antas, porcos ào mato, tatê ,lho, 110 �:o de J�u�(-,Iro, a Rua Carlos. SampaIO, no. 5, para o�-
e 93..,. tes, pac8s, coatis, etc. A caça

I d� devera s�r enViada carta precatona, como taf!lbem ao OUI-

O cidadão Ja�oh A. Schmitt.
,Tacob Alexandre Schrnilt de prrssaroR de canto e eutros, clIll

,

do RegIstro de Imrn()ve�K da Comarc�, pubhcalldo-s.e pela

Prefe,ito Provisor-io do Muni� ;;aime Arruda Ramos de utilidade para a lavoura �mpI�nsa por Ires vezes edltnes de W dIas. Requer maIs que

eipio de Blumenau, no uso Decreto No 19 é vedada em qualquer ép�ca: mdependentemente de tras!ado ,Ih,e seja �iitregue o presen!e
das suas distribuições e

l!. • j E' li cito, em qualquer tem-! proj��o, par� seu docume.l1to, P.delenmenlo, Blumenau, 7 �e agos,1O
Uo.' lls.iderando que a Secf':t,- RnsnI�lCa-O no 71 O .,

1- J 1 A1 'po p.llçar [>ves de rapÍna e I de 19,:,.). (assmad'J)Vergm<lud Wanderley, Promotor PublIco.» Em
� Õ ti' � CIuac ao aeo.") rpxandre I " : d�' ,

1 'cuia pe!lção foi eXllr.,do o despacho da m'meira e teôr �eO'uin-
tar. ia, .0.".. ' Estado do Interior €'

" • Schmitt P �" pT' "
.

-l I passaros f,H'eJu 1(;:HtCS a avou- I
t
J" �

•

•

""

_ • , T"r·lCtt,.\ ,!)'VISOflO (10 I I e: - «A, Venham conclusos apenas Dara, o effeíto oe darmos

������'n:ná ����a�:ef�f�:�t� O didadão ,Jacob Alexan- Muaicipi\. ,,k Blum�n:_tu. r'o

I raÜFI contr'aventorss des�e al'-
as razô' s do nosso impedimento. B1. 7,:8/933. (u.ssinadn) A. da

cump:"lmento das exi2'encias
dre Schmitt, Prefeito ProvÍso- �RO �ati bU8;:; 1H!'JO:IIÇOt'S p. tigo serãó m'lItados em :)0$ --1 Luz.» Autuada a peUçilo e bem assim v;nte e um documentos

do DeCT'eto N. 183, da Inter-
rio do Município de Blume· T.?l,I��rlei'���:1 ?U� �ln1posto de!Ho$ooo.'

-
,

! que �, j�struem, foram �s autos COi.:clusos ao ,Merlti:;simo Juiz
nau, no uso das suas atribui_I\�dtnto�dll(:,��,drl.JO, 1l,� J:>onte1 Secretaria Geral do Muni-id(.� OlleIto da Cl'lT'arca! ooutor Am.adeu �eI'p� aa Luz, q:e, em

'Ve.utoria do Estado; ções, r�solve; . !
ItIO do �..ul de\l� 881 � t-glst�a- cipio de Blumenau. em 1 � dI'! des�acho, deu as rnzoes do sen lmpedwH:mo, 1I'l1ndanoo que

.. '. Co:m:iderando que, parn. a- Nomear' o cl'dad:::o' Jose'
do D:ab.' op.ereçoeõ da receita Agosto de 1('�3"•.),' :J: st.lb.;ssem, .05. au;?s á eo. nCJUs30 do s.eu sU'1Sbtut,O legal,. sendo,tehd'er á .... essas'· instru"'óes,

�

I I" 1;-;'"
.

Y Paulo Odelli, p�lra exercer o:mulllclpa , J. i A'- �l'
eiu"o, pldcf!do,J segumte despacho, - qTomrrGo por lermo o

;���-:eu�e���:��a a admis,
cargo de 1I1spptor de" Cami-I Consi�el'ando que essa,ar-I·

i:lS��re"t::��d�e�:ainos protesto feito, publique-se-o f;l0r ed.tal, _<pe d�verà se� afíxac!o
"

., nho nas Estradas de Vargem I rec'actaçao, vem sendo apLIca-
.

Il� logar do eostar�e ,

e pubh�ado pel.a }Ulj'f:.!I1Sa, .n� forma pe··

Resolve: Grande e Estradinha. •.. I do, üxclusJvamente, na umOl'-1
'.� dl(�a. Isto posto, mhme·se fiO Sr. Or'elal do Reglsu'o de Imo-

"

.
Prpi'eÍtura Municipal de 1 tisação dos empl'estí�l(1s a

ItiM;;;j4§!ifiFfit\t�.ilMW""'m'"
�els da� Comarca,

� (xpedindo-se carta p.rec:l�ori� no Juizo Ci�i1
Contr·a!,ar ü contador éida- Blumenau, em 23 de:agosto q116 se l'efl'J'em a LI?-l Esta-j' A

..

O h.t; ,:om,pekn.te, ,la C5!pltaI Fe,d('r�l, por litt<'r:ne,o!; da Secrc�an'l
dão Osvaldo de PKS>SOS Ma- de 1<133. '.,;: doaI No, 1616, de 29 de 1'13-' maIOr eSGouel a I dO InterIor. e Jnstlçu, para crtaç:iQ do Dr, Joaq:.q'J! Breves fllho_

ehado, 'Chefe da Secção·de. . , """. r.
Itembro de 1928, Resoluçãol, ......:......... M Pl1ra cump,nmento e �r.:volur.:ã.) da precntoria, marco o pruso de

Con�a?ilidade dá Prefeitura Ja?�b Al?:andJe ';'ivh.:utt, jll'Iunicipal No, 235, de :31 deI, PARA A MULHER ft� s('s�en1:l d:as, B�,. l�J de ago�to de 19?3, (Ilss,iilado) JoãO Me,-

,J'viuillClpal' de FloJ'lànopoUs,
JmUbe Al1uda Ram,o!:5 joutubro de 1928 e Decretol'

.,

• ..� deitc,s ]unlor.» n:lto o Q').e, fOI, do modo segU!i1iL', touauo por

para que, sob a sua dirE';ção, . "I No, 4, de ú de dezembro Lle. 00 Dr.SylvinQ ArauJo Ill, t�rmo o !);,o�f>sto ll1t�rposto:- «Termo de Prüteslo, - Aos quinZe
se proceda fi" levantitmentc;

'. .

'. J1929; I f R S J ",. ..'-.;1 a��s do meB de Al!.osto de mil. IJf)Vl'centos (' trhta � tre$, r.esta

'geraL de todos·· os negocias ·Rllls.nlu��o. 'lO 72: Consiàerandú que, para u-' '. ft U X O.. e li a! I R·a �. c!dade, j .... plu:nen:Hl, no f'd;fclO ,.LI i'refeitura Mllnieip:il, em meu

dJ Municipio' de Blumenaú e"
ti :U

.. �U . �l �. ; i:lUormidade dos trabalhos de' u., .. , \ c,rtorw, ai LomplHt:CçU o : l'nhor Promoto:' rL(-di::·) da Cor.nar-

a orgi�nisaçãü àa ,sua escrita .. .,' ;-.
.

."

. I escrituração, óra illtl'Oduzi-1 O Kegulad�r \lell.'U_ '

�

� CH" dODtc.r \:ergniai:d BOf',)Ore!�1,1 \Y�I�1d"r�ey. e �'ur ek. fui. ditu
, dentro dos diSpositivos do re.. O ?Hlaç.�o .1)1,Co.'9,' A.l�xa�,..,: dos n.esta Prf:>Jeitura, o movi-l A mulher nao. soff, era . qJJL::; rJor p.:lI_te do E;,da;':!o Jc' ;)',wta .,klrma e de Co-:)fOl1í1lJddl'l-e

. ferido Decreto, percebendO dre, Schmltt, _P�e�e:�o, Provi-Imento da receita e aplicação : .. � I .•
dores eom ,a ret'çao r�tro, de fls, duas, quP, qfereee co;;o parle lute-

t)S vencimentos de dois corto.
sono, do MUillClplO de, Bl�· I do referido imposto de tran-

D CURA CnU.AS UTUIl!AS m 2 HfiRAS
. grame deste temlo, pro�estava. OlllO etdl\'arne;lte pro:�slado tem,

tos e, quinhentos mil réis Ill�O��, no uso �as suas atrl- sUo deve ser esCriturado em . Regularisa as eO:1trll: o� átos de. senhor e possuidor q:le o t'llgenheiro doutor

(2:500$000) mensaes_
. bU�9oes; resol�e.. _ ,.), rubricas cspeciaes. de\'idrt- Corta as p:randes hCmOfl'ha- JO:J,qUl!11 Breves filho vem praticano:Jo, tais como tiraclas e velJ-

prefeJ_tura Municipal d(" l''iflm,ear o .cl?aâao Flol'mdo I mente autol'lsado pela Iuter- � �:�. ��rt�a�e ffhe�����fs�'�n� . das de madeir::,. medh,.ões, alienações de lotes coloniais, ,etc:, h�-

Blunienau, em 15 de agosto
Isolam para exerc�r ? �arg0; ventoria. I os tumores na idade critica,

do .sem, <:o',lSelltllnento do protestante, e:n tenas deste, sItas lles-

de,1933. .' .. d� �ntefl.dente .Dlstrlüll do
.,.., ,_

.

E' poderoso calmante e Regu-' ,te mnI11CIT-'IO, te:-ras qu< fiO mesmo engenheho foram concedi·

dlí;trltQ:�de A'Scu!,:r:a: ,

D,ê,CRETA. I la.dor nos l'attos, evita Cores d:Je, mas,. cuias co�ct'ssões, entretanto, pelo Decreto llumerll27,
Jacob Alexandre Schmitt PreleIt-qra. ll-!IHuclpal de Art. UQÍco _ Fica crcado; ': Hcr-morl'h!lgias e quais nulli- de 9 de lurrho de 1931, da Injelv�ntoria f'}deral neste Estado,
Jaime Arruda Ramos Blurnenau, em 24 de agosto no orçamento da ['\�ceita do'" ��� ��oa��dleJ�t;: C\�to�l�l�� foram anuladas. Disse ainda o douto): Promotor Pt!blico

de 1933. . I corrente anno o titulo IV, i ninas de 1� ,115 annos todns

ii
ql!C, POt palte do Estado, p;,ote::.t·wa tambcm Cllfltl'a a validade

Jacob Alexandre Schmitt alin�a I: «�é�eita com �pU- S� de��m u�arn! FLUXO-SE!J.\- "1 d�s, át(1S ,:,t.c;IIl,a réerid(:s., c:,nst.mte�l to.�os da p<'tição de fls. duas,

6.8·' '. J' ". ',., ,1· .'-1. nfo ' I cat>ao eSIJecral» e sub-titulo TL."\. que <>'-' ,:ünde em LO�O tl3hsgres::>lvos do DeCl ét'J numero 27 la meneIO lado e bem as-

fi
. � azmp il.rT1.f,ua ;H{J))nos· Y

, I
° BraSIl. Rel�eltad!t por mUIS " .;",:- - • ..' '.

,

• l «lmpo&to de 'fransüo da Pon. de 10.000 medicos. ; �>Im pOl .nllcnrs,H;aü ?o� pi tJl:I7.!IH que' o &eu representado pür.;-

I te Rio do Suh; 8. no da des- I sam. se c usados, pt ;nclpnlmente quanta ao prejuizo ariundo
O Cidadão Jacob Alexan� 'Decreto' n· 17 I pesa.

o pal'uQral'o 12: (:Em- �e%>,wg;;WZ4f!fíii4m: da Illvasãú d.s mesm�1S terras d"volufns e !;ua c"::'lIsequente des-

dre: �ehmitt, . P!�feito Provi.
"", <

, prego da Re�eita com apli. .

� -I v.alol'(sação, e ru�i�. pronunciações de direito, aplka:7eis li eSj)0-
sono do MumclplO de Blume-,· O 'd d- J b Al' caça0 e.:peclal» alinea I � �0",���Ç>.>�v->"Ç>.>�ç,,�

I
elC, li, de C,,1l10 assim o d.sse, dI) qne dou fe, hv:el o lXtSPl\-.

llau, no uso das suas àtribm- 'd' S'Clh a.tt;1o •. 'pac� 't' pexa�
-

i «Par�t re�gate d'a :li vida d�, 1? Para till<Tir em casa 11 t,e .

termo que, lidQ e ,achado eonforme, vai dev:d:l!Up.nw

'ções resolv . re C mI re ..elO

rOVI-1 P R' S
TI to )J "ss·TiJ.ldo F,' Alfred C ' .' - ,.

'. '; .

e., '..:' d' "M' '" . ,,,'<,,' ,.

d 'B' onte· lO do uh, revogadas � � I" : . , .. , ., o �ampoB, eSCllvao, o suo.,crevl.

No""'ea 'd;t- G
. r:;orlO o UillC'lplO e, lU- . '- .

� llS<>lll tI'ntas � (a'" 'll'8{jO 't V"r�' ;'lud B' .'.,. nr d' C t
.

d
-

,

, ,.LU r 06 CI aufiOs -el'- d l' as dlSpoSl�oes em contralO. ",
.

o:',
,

... g.]J, '01 ... 01 ema yv:H1 er.ey �> e r L a o .

mano 'B d hi W lt menau. no uso as suas ,atn· I' 'i, , .
. 1--'- Cer�'lf;"'o u "'ct d d BI 'f' d

'

,

.

" e use, . e ,a er bu.
_
'. . PrefeItura .

MUnICipal de V
.

r,
l ',: .

q ,e, .

neSta
.. �' :l e �. U!llenuu,

.

ora ,o

,'uet�er para· p.xerceraID, res-' ,1<;ges, Blumenau. em 17 de agosto'� L U S I T f\ 1\1 I IA � I meu cartono; llltIffit>J. �o OnclaI do R"glstlO ue �i11o'"el� da Co-

p,ectlvam�nte, os cargos de Decreta: de 1933. ,�. J,'I.
_

�: mar�a, Sr. hol'erio ha:er!. por todo o �eor.(l�{. petIção, desp��cho�
Guardõ);-Llvros e Auxiliar' de A rUgo Unico - Fica cr�ada ' ! E .,

.

. � I f'. te! mo de prútesto dE' tiS; do que fICOU CIente, O fefenJo. e

Escrita, desta Prefeitura, uma escola municipal nd, lo· ��C:::e����d�}'�:::���itt . l � Preparado de � I ��rd�d_e, do( q�e don f�,. Blu nC.l:L!, 16 de 3�OStO de 193n. ')

cl'eagos pelo Decreto N. 18, gar denominado {{Ga$par I� EDMUNDO MEY-R �l�:scnva.o: .usEmado) Alfreú� ClrllJOS. E, para que chegue a<;>
de 1:> ,cr.e agosto de 1933. Grande», no distrito, de (\}as- �..t � -c�nhecJmen,o de todos, mandou pa:��ar este ed,!tal, que ge a

PrefeItura Municipal de .par, cujo professor,' p�rcebe- � antigo fabricante da .:Gerlllunia> � I ahx;ado 110 Iogar do costume e pu "Ilcado pda Imprensíl, por

Bdlume�au, em 17 de agosto rá os vencimentos· .Ii1ensais DEORETO N. 20 >:"Ó�<"'d��C!'d,'<6��""Ó�J?>.o í,��et:dvezesD' nda fórm:t dOd al't g� �qd'0d ddo 'CjodigO .lu ,iciaric� do

e 193.), '. de eem. mUreis (100$000):1'e.· _. ._\1...S ,t o'. a o e passa ° nt's_a Cl � t' e B umenan, &05 vlI:te
Jacob AlexandreSchmiU"· vogadas ·as disposições em O c,idadão �a�ob Ale�nd�e I lC,;Uln dIas do mez de Hg�S:'O de im.l .novccr·ntos ,e trintN ,(dres,

. ,contrario. Schrrlltt PrefeIto· ProVIsorlO 1 I Eu, Alfredo Campos, eSCflvao do CIvd e ComerCIO o datlloP'm-
Jaime Arruda Ramos. Prefeitura Municipal de do Mu,;ücipiO de Blumenau 1 fel. (assillado) João Môdeiros Juaior. E"tti. confop�e o vrighúll.

Bhúnenau, em f4 de agosto no uso das suas atrn:iuiçóes e 1 I : o Escrivão:
..

ALfREDO CAtI1POS. .

de 1933. 'Considerando que a boaor'! '......"...-.,� ��� _

Jacob Alexandre Schmitt, de� da escrituração da .r�� i
j ..

'

Jaime Arru,da Ramos. I
ceIta e despesa do MnmCl-' l'

. O Ci<:t;8;'dã�'JacobA.SchmÜt, pio faz-se necessario o regis-I
Prefeito, :Pr'ovisorio do Muni- I tro _

de tod� e qu�lqueI' ope I':. cipiO de Blumenau no USJ) raçao de' numera rIO;
'

..

das súas atribUiçõe� resolve: Decreto no. 18 Considerando que algumâs)
,.... Ezonerár' 0-80 cidadãos José ., delas vem' sendo escritura: 1

.� ,Holdori, p�tiI4�
.. ,

mel, Au- O cidadão JacQb'Alexandre das em regis,tros á parte; .. l'

:, gusto�vald e Ri o,Ev.!iI!l, Schmitt,
_ fr�feito Provisorio Considerando que COllslÍÍ-

'" dos 8argos de e�, de t dl)· :nfUDIClplu ' de Blumenau, tado, '0 Sri';". Interventor Fe:
GaIlll�ho,;

.

res
, '. .D:t� I no uso�as suas átt'ibuíções, e I dera� autorisou a cyeaêão : de

: dos}o�ares;. Esft'iJ;dl:t
..��pta I Çonslderan�o qu� a Se�re- I rubrICas orcameutarías em I

...... Marla,;: Estrada POlIler�lt?s'�ltarla
do .I�terlOr e

..JU�tIÇ3, que tais nperacões devém !i�1,BenedIto N_OY? _ (margem;:e��.em Port�rla, determm,a a es- car registradas;
.

,querda}el',tb'eIrao Pl'PCh@:Wf, ta PrefeItura, o cumprimento .'
'.

.

e nomear para subst�tui�;_osii':�'a.s exiger:cias do decret� da DECRETA. .'

� mesllla o!dem, os clda�a��'.fJiiit�rventorla Federal que es-
c .Jo,ª,� T,omeUm, í\:lb�r.to Khtzke tabelece a uniformidade" da
:;-�.�U:g,U$ío �ame�i:tl�ister e' Er�. :'ê�étita 'das Prefé!turas Muni
;. �i.Q:.Kl.ifzke emais Glaudio B,t12;- cip-aes;, .' guintes rubricas: Na Renda
;,�i,p,ar,� ta Estrada Pinheiro c' .: C01\$�derando, que pura a Eventual:. iilinea 4, Juros �e
;' P�n�a.'r:;r�nci8coPet!ls para a sua e�éêúção, torna-se ne-l Capitais; Alinea 5 - AuXili(js,
..

'

Es.t:c.a.d�:Ai:lto J3eul3dIt? "

(mar�; cessaria -tl..:creação dosloga-lletra a) - Pará': cdnservaçãt;')
géID �squel'dak. Jose Alma �es de Gl,J.3l'da-hvJ'o8 e' AU-j de estradas; letra b) Para abl-!,U�er p��a��:.Estrada Benedi�IXilil:tt d� E�crita, afim de que gueis de;predios escolares} e, t

to, ma�����uerda at�Pon- os servlço� ,<l� contatifidadc' fir> ol"ça1I!ento d� de�pesa: No I
.te �anta ?i\(aI'm. .

, e· tesourana :p�s�am ser a.! [> e· art. 2 - No. 8: almea f) Para a

, .

....10..
�

..

..�

Promotoria Publica
Pelo presente editai, 'CtJO \'ido :lOS ab3ixo nomendos 11. vi

l re{11 no praso de 60 dias; pagar os iU1poStoS dev;dos á fazenda
! ES,tadual, sub penlt de Sú p:'oçeder Li cO�1r�Hlç:t jl:ditiül: ,

i Adolfo Kreuz, .';doJfo Schw.!;'jJ1tch, ..'-del'a e Hugo Str:aube,
i Alais Schwam.)1lch, Alvin:t Borch, AI;'ill Seiw:lrt, 1 L Amandia
j da Sih:eira, Anit:eto BarcelllJs, ."nlo11io Santos, Cal'los :Ej::erhardt
1[' Ma:nn�ln: ,Carlos RiEhl!!,ann <ir.! (3aspar �!'.í'er, Clm.ldio H, ge
. 01welr:;" Ell)' On.:z, ElUII,lp WestehoH, Errven KrPLtZ, Ez! qlw,i
I S:il",�dor '0a<.:ha?�, f€r,�.!\l1do e Er'co Bedl!Schi, ]j'{:rminio José
,da Silva, I! redenco OUllherme .J anz, fn;derlclJ 1n1 lfleief] '00)':11:1-

I no Barth, qermano Wettt'rlí, Oulíh.dme O:1cl)c!, Uu,�l!ldnl!: 1<10-

\ ko�, Henr.Jqcle _

Kt!nneroR, ,:_ HI�n!!Gue Osterw�,Hj,. Joãt,l BJum,
I Joao franC1SCO \,.ar?oso, )030 fuhrn:mn: J'i-'lO Kranbpl; Jo;10

I Ro�a Gon5alves, J.}I1�)_]ose dos 5amo?, jrJ�i I Tllltl',:1w, Joq':e We·
berle, Jese Manod oe p.lIdraue. Jese Feliz dos � antos. I05é·A

i maraI Pdeir:.i, JlIi:O SChUlid!, Kurt KmemeJ", I :mro 'S'LI\'1mbe

I Leopoldo, �r ..u�', j\::d�!:'n� fk!ie.siu;.!. Manoel S ..�erin? 1:.t Si,,'u:
Mar�rrr :Sar�Ofil, U1 cSle!; F achllll, (.-'\to HaPlk. (,Ho h n·uz. _(lHo

I Lauge. PnuJo Kn"l1;:, Ricardo 1-1' r!t:ng, R-karrlo i\htrmdn. itiC;P'
do Dllar, Rodolphü Kn:z, R,salír.:.[ Salltr s, \'{l;_1:tL,j� )ll!'!!!.!z
E10ilio J_:ban

Biumcnau, 14 de Ap"osto de 1933:
.

\lE'o....ON'·I .... 1jf'l•.• �'�n/' 'l'"lt'):-R'ltV, Y' • (". J'i{, n'... \-" �_ rO;1'o<.(,r l"�l:1 icro

';

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

e no Bro5il

A maior probidade profissional no Receítuario

Telephone, N. 201

Drogas

ISLUMENAU
Rua 15 de Novembro N. 44 - Ao lado do Hotel Bô a Vista

A preoccupação dos, compradores de

lanlpadas electricas

Agentes Geraes da:

América Terr. Marit.. e AcciJ.

A preoccnpaçâo actual de todo o comprador de larr
! parlas eléctricas, especialmente donas de casa, Industríae,
! propríetarios de pensões, hoteís, restaurantes, fabricas, us
! nas, etc., consiste na excessiva conta de luz, constante
I reclamações de Iampadas queimadas, luz pessíma, aborre

c,AS'A PE ITE-R ! cimentos diaríos em virtude de uma economia errada n.

I' acquisição
de lampadas «baratas».

.

Por meio de centenas de demonstrações já eUectuada:
nas capitaes e no interior do Brasil, especialmente no Rk

1 de Janeiro, em São Paulo e Minas Geraes, com um appa
I relho denominado PHOTOMETRO, ücou claramente prova
I do; em relatorios devídàrnente autenticados (os quaes serãt

I
publicados mais tarde), que a lampada sem marca ou d(
marca deaconliecida sómente devora inutilmente excessívs
corrente, queima facilmente, depois de uma vida muito cm"·

I ta. resultando uma grande conta, de luz e assim muito di
nheiro é jogado fora, sem necessidade.

O PHOTOMETRO prova exactamente que só uma Iam
. pada de qualidade (como a lampada Phílíps, etc.) é a ver

dadeira economisadora de corrente, dá 1000/0 de luz, é de
melhor efficiencia, comprovada por uma vida média de
1.000 horas, e protege seus olhos e sua bolsa.

Qualquer dia um dos, demonstradores fará, com o' ap
parelho denominado PIIOTOMErrRO, tambem uma visita

I
a seu lar, sua propriedade, sua fabrica', sua usina, seu es-

tab�!ccimento para provar-Ihe, de facto, as verdades aeí-

C A S A �'p E I T E R I
ma m:�?i�::�:�inte recommendamos a V. Sr' no seu pro-

, prío interesse e considerando a questão importante de eco-

A i E G L O O nomía, de permíttír aos portadores do PHOT,OMETRO que
I lhe laçam uma demonstração para que V. S. verifique a

.

_ pessíma qualidade de uma Iampada «barata» e a excellen-

-� r=="'="XX,"'==
cia. das lampadas typo Standard' como .PHILIPS, etc.

l::.�·. Pha rm� :��ES O r i o n �:::�ll.. �:���\ CARLOS WARlE ::.�,G�-�P-g:s-I�--
) Rua 1;:; de Novembro, 90 - 'I'elephone, 17 - BLUMENAU

,: RD4 1ô DE NOV. 63 � TELEPRmm 90 :� Buchan, Os 39 degraus 3$500
:

�T """"''1\ .I!"'''I"'''''I..,.:.,..,... :) Puchkíne, A FIlha do Capitão 3$500 .

__�_�__'_._"_,, ...L.v......t:;;.; .... '\IA .:_'CT_�____) Soy, A confidente 3$500

�:.'j Wallacé, A pista da vela dobrada 3$50.0
,8'ortr'Dlento � J(uprin,· O duello 3$500

'.:} Cooper,·O Pil0tO 3$500
) Achilles Bevilácqua, Codigo Commercíal Brasilei-

,

roo Annotado. Leis subsequentes. 2a.
Edição augmentada 18$000

:

I Sidney Horler, O Homem Calvo 5$uoo !

Medcamentos AUópaticoS,· Homeopaílcos � .

8.,S. v,an Di,ne,
Homícídío ou Suicídio

5$000,1'; I André Armandy, O Renegado 5$000 ;

'1
Sabatíní, Capitão Blood 5$oóo j

:� Stevenson. Club dos Suicidas 5$000
'

;.;.J, i KingstoD, Ao Longe do Amazonas 3$000' ;

�5 Loípschuetz, Porque morremos 6$000

:.3 i I Stetaní, Guia do Tuberculoso. 8$000

i
I Reboux, A Mesa e a Sobremesa 6$000

: f Almeida, Livro das Mamães
.

(:)$000
.� Escric!l, Sandoval,O Marítimo 6$000

11·
---

ir
.,

no InUERno ou no uerõo

'�'

.".
-

União Mercantil Brasileira S.
'(!\10inho de trigo)

onde o. fregues vale mais que o dinheiro!
•

P E ! T E R é quem melhor serve a íreguezla

Artigos e preços sem igual

Pellucías e casimiras

Artigos para a estação

.Somente na

em qrbgas e especialidades na

cíonáes e extrangeíras

artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes, arti
gos de hygiene etc,

I
.

do rê......edio bali"oio... ; t
que, nnlita.8 vezes, é ímttaeãe. � I"---....._....._........,'!'$�I!I:IrI;p������-�

".�
-'{'
r

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



I "O me,! governo será feito fi. margem dos Par-I
I tidOS." •.

'

p
..

alavras do sr
..
Armando de Sanes ou-

ILIa:. IS L U M ENAU veira, Interventar. de São Paulo.
__________----------�---------------------o�

f�������==�==�==�==���������.
OS NOVOS RUMOS I A INSTAlLAÇÃO �O DlSTRIG- VISITA DEaATHlETAS

. I S.0.•
· CI

..

AES A' t N -t C Ih ·1· ·:tt··
.

POLITICOS I TO DE ASGURRA OS athletas japonezes em ANNIVERSARIOS
ma-me 8S a OI 8 De o e . 8 �'.'

.

I .
. excursão pela America do

r�.

MinaI neste céo escuro! Para assístírmos a íustal- Sul venceram todas as pro- Faz annos hoje a interes- A Super- Producção que O. Jornal «Scktr,still> de Sto�
,

que tem sido a politica no o Iação do dístricto de Ascurra, vas disputadas contra os chi- sante menina Maria Luíza fi- a Paramount apresentará a- ekolmo publica um commen

Brasil rasga-se uma clarjda-: recentemente creado por aC'II�llOS, Os esportistas
.

níppo- lhinha do Snr. Emílio Sa'da, manhã na téla do Cinema I tarío sobre os diversos el:i",·

deque, Deus haja, não ve-l t
..

O d.O sr. Intervento.r Federal n�cos.
são esperados. no Bra-! digno secretario da E8.trada Busch em 2 sessões é um eríptores ínternacíonaes que

nha novamente a obscure- em Santa Catharína, CeI. Arís- sll, onde medirão forças com de Ferro Santa: Oatharína.. trabarho muíto cap�ichado, concorrem ao grande Pr.eIllio
cer-se. tiliano Ramos, a realizar-se 08 nossos athletas.

.

-
em que Rouben Mamoulian o Nobel de Lítteratnra. DIZ a-

As correntes nitidamente amanhã. recebemos da com- Transcorre hoje, o anniver- magico realisador de Medi�o quelle jornal que entre os

'conservadoras, nos seus no- I
missão organizadora dos tes-

U
sarío natalício do snr. Oscar e o Monstro, poz todo o Iul- nomes apresentados destl'.l'"

.

mens e no seu passado, co-I tejos amavel convite que mui- m appeUo �berhardt Jr., dedicado auxl- gurante talento Que o dístín- cam-se 08 dos senhores M&,. ...

mo foram sempre Minas e São. to agradecemos. liar desta folha. gue ..Esta «super», merece ser rttaín da França e Coc:lh�
Paulo resolveram aíínal rea- Para intendente do novo A Associação Brasileira de quallãcada gigantesca. Prí- Netto que representa a lltt��

gír contra os excessos e as districto foi nomeado o sr. Imprensa lançou um .appe i Deflue, amanhã, a data na- meiramente o valor do seu ratura. sul-americana. .j.

sybillinas ideologias, que tan- Flol indo Isolaní. a .todos os intellectuaes e talieía do snr. Paulo Meissner, director; dépois os dois pro- fi.

to alarme e prejuízo causa- jornalistas brasileiros afim digno Presidente do Blume- tagonistas. Chevalier e -Iea- '\

ram ao Brasil. A EXGURS·A-O D!'l DIGTA·OORlde que, por todos os meios nauense F. C. e pessoa de nette Me. Donald, dois artigo Concurso de quadrinhas do

Não era sem tempo. As in-
. U ao seu. alcance, impedirem grande destaque nos meios tas victoriosos em tudo,' e F MENTO MEDEIRO<'"

;):'

iransponiveis úifIümldades en- T _ •
a demolição do velho e tra- desportivos desta cidade. por fim os escolhidos cólla- ER. .. \}

-,

-contradas pelo governo na
�a excuFsao. que realiza

.. dícíonal edificio da. Faculda- boradores para o comple-

execução do seu varlegado
o sr, Getul�� V�.gas havdra de de Direito de São Paulo Na proxima terça-feira vê mento da obra.

programma estavam creando apenas qua ro :9CU�80S em
.

passar seu anniversario nata- «Ama-me esta Noite» e um

para o Paiz um ambiente de
I
que S. e;XCla. es_tudara alguns REGORD DE .VOO A' .VEl·l·A

U

Iícío a gentil senhorita Orlan- ülm que vale por si 80, sem

improvisação, de desordem proJ;>leml;18 que Interessam a da Balsiní, dilecta filha do necessidade de nenhum sub-

e desentendimentos diarios. I naclOn.alidade. .
.

J é B I ...,- ídí u blícíd O
\ G t I V - A senhorita Síkhora, .ptloto

snr. os a snn e nno orna- SIlO e pU:.J rei ade. pu-

Não era mais possível con- nSS1n:" o sr. e U.lO.• argas, mento da socíedad
..

li blí id
B h 1 I d do aero club de Lowe na

<lo I a e JOIV en 1CO que consi ere a repu-

tinaar nesse eamínho, sob n� ..

a la.! DUC �o. uneia a, r se ta
-

d
v VIl �(> bIt Polonia, bateu o recerdíem1'.

. çao Os seus personagens,
nena de descahirmos paJ.�a

Cl �zuya<? raSI erra, raçara e
. _ ...

.

i::' as dírect....z d b d nino de vôo a' velh sobre
mais nao será preciso pa-

a licença e para a anarenía. .

oU es a.o ra e u- u.

VIAJANTES Ih
.

f d

A palavra autorl·�;!.du de
caclOnal. .Em R.eClf�, onde planicies. Após dois minutos

ra e In un ir confiança.
;:0_ a.

- de reboe" d I' .

Como complemento vel e-

Minas e São Paulo veiu por n_asceu a llld�strla, as_ ques-
..gem es 19ou-se do Deu-nos o prazer de sua vi-' .

d . U
.

.

.

cobro a esse lamentavel es- toes. economICas se�ao os avião r�bocador a 1200 me-I sita o snr. João Lucio Correa. �� a.;�r:al: m desenho» e

tado de cousas. Já agora com motlvos. do segundo dIscurso. tros aCIma do solo e �nte- competente auxiliar da «Á
•

os campos perfeitamente de.
O te�.elro caherá á Parahy- ve-s.e no ar. dura�te 3 noras I Noticia» de Joinville e que

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

tinidos, com directrizes mar-
ba. .1.1?almente, em Belem e trmta e OItO. mmutos, ele- viaja a serviço deste impor- "'"Ohel-rO ·p.8·ra Casar

cadas não será mais licito que
do Para, porta do Amazoll�s vando-se a maIS do trezentos tante diario. U

alguem hesite no rumo a se- para o mundo, ,o sr. GetulIO metros.

guir. Vargas estudara? complexo ------------- Vindo de Curity'ba, encon-
O Brasil retoma as suas tra- problema amaZOlllCO. DESASTRE DE GRAtWE 'ira-se entre nós o snr. Anto-

dições e, de accordl} com el- -
I nio Ferreira tia Silva, irmão

las, enverada finalmente pe- O TRABALTJO NAS PROPORÇOES) do nosso collaborador sm. J.

la estrada que sempre trÍ- li Ferreira da Silva.

H.lou-a politica conservadora'l PHARMACIAS Teleg!aIl_lmas de Nan Chang Desejamo-lhe feliz perma-

.

�a ProvlllCla de Kiang-Sí, i� nencia entre nós.
formam que um trem militar

LUCIA CONTR
I Pelo governo federal foi cahiu no Rio Yang-Tsé. lan-

. A O f baixado decreto regulamen- çando á agua grande nume·

BAND'ITISMO
I tando ti dura.ção do trabalho TO de oíliciaes e cadetes chi·

. I nas pharmuClas. nezes.

A ·1;' C
. ,.

Os empregados trabalharão Do aecI'dente sahI'r<m 60
po �Cla de. hlCa�o IIOlI oito horas dia.rias, ou 48 ho- mortos e 200 feridos.

a

recenteme�te luforma�� de ras semanaes e aquelles que
que �u�aclOsos malfel�ores, I trabalhar4:jm aos domingos te
espeClallsta� em raptos, esta-! rão !Im dIa de folga durante
vam esc�ndldos nos arred@-! a semana.
res da Cldade.
Para PI endel-os foram des

tacados trinta automoveis ?,r-

�ados de metralhadoras que TRILHOS PARA O BRASIL
ficaram guaI'dando as estra
das q�e co,?�uzelll á ciçiade I O vapor brasileiro «Paraná»
e

v.a.rIOs aV.loes que

est.avam I d�lxuU a 20 do corrente Dant-I
c�)Ust�ntemente em commu- Zlg de regresso ao Brasil, I
lllc�ç_ao com os. automoveis com um carregamento de·
pohc�aes. por melO de !.�le- quatro mil toneladas de trilhos.
phoma sem IIO. E' a quarta partida de tri-

Ap�sl;lr d�
_

tanta vigilancia, lhos que vem para o Bra
a po.l�Cl!l nao peude colher sil, pagamento de compras de
os crImmosos em suas ma- productos brasileiros feitos
lhas' I pela Polonia.

3)

fALLfCIMENTO

possibilidade material de ca

sarem. As importancias se..

O Secretario Geral do Par- rão entregues em duas par
tidb Fascista approvou a in8- cenas: Uma por occasião do
tituição de duzentos premios casamento e o restante a 23 '.
de mil liras que serão des- de dezembro por occasião •

tribuidos aQS noivos na im- da festa dn mãe e da criança.

2)
Sejamos mais patriotas
E também mais brasileiros:
Usemos em nossos doces

O bom Fermento ,,!edeiros». I"iME. ':

Em grande reunIao

De damas e cavalheiros,
Foi por todos prociamado
O bom Fermento .1íIedei1>os. )I..

Ú
....
•

LUX. .'
'",:-.-":'�

Fallecpu terça - feira passa·
da em Jaraguá onde residia
e era muita estimada a Exma
8m2. Dona Mereciana:N. Por�
to, esposa doSnl'. CeLVen;ln
cio Porto, tabellião daqueHa
cidade.
Ao Saro Venancio Porto e

exma. lamBia enviamos sen
tidas condolencias.

i---.---------
{Continuação)

lo DIA DO SOLDADo Agostinho Cipri:mi, f. Giusept e Rosa; Antonio Debndrea. f.
u O;Qvani e Giusepjna; Arsenio Miglioli, f. Amadeu e Elvira; AL�

O Brasilllstabeleceu no seu freao :lHurara, f. Pedro e Cise!D., Artrur Truo, t Teodor e E:na;
calendaI"io que o dia de hon- Artúr.Baade, f. Dto e Otilia; Artur Zibell, f. Rich.ard e Berta;
tem fosse consagrado ao sol- Amadlo Totene, f. Sebastiano e Angela; Ada,o:> Bianchet, f. Ga

dado, como í'ecollhecida ho- brieli e Erminia; AntonÍo Zilinski, f. Michel e Lujz1l,j Albedo Utch,

I
menagem á memoda do gran- f. Carlos e H,)s:l; Angelo Mazzi, f. Plaeido 6 Catarina; Artur

de General Duque de Caxias. ! Kassner, L Oust:l.vo e Maria; August M�rquardt, t. Albert e Ma-
O dia lio soldado é o dia ri':.1; Albert Borctmrdt. f. Oarl e Adejei Alfred Hn.ffemann, t nen·

I
do �Ex.:rcito. B O Exercito é riqu� e Hnlda; Alfred? Teske, f. Iienriqua t; Maria; Alfred;) Prie-

O doutor Amadeu Felipe da Luz, juiz de Direito da i a Naçao. be, r. Bernardo e Oulia; Artur Butzke, f. Wllhelm e Ida' Awito

coma�'ca de Blumenau, El:itado de Santa Catarina, na forma I Soldados do Brasil as nos- Lemi, f. Pde�rill() e Eleta; Alberio Scgweder, f. CaTI � Ana;

da leI. etc.
i sas felicitações. Alw;m Ranh, f. Alwim e reresa; At:gusío Roda, f. Francisco e

.

F4Z s!l:ber a?s que o presente edital, com (") prazo de
Marili; J\l.1glJ5to Radlke, f. Adolf e Berta; Atilio Nasft.1u, l'. Ciu-

OIto dIas. VIrem, mteressar possa, ou dele noticÍa tiverem. C6\'
liano e Maria; Arnoido KraL:se, f. Hermann ( Beru; :\ntçntil)

que, no dltl trinta e um (31) do corrente mes de aO'oõto ás· 118e u h Lorinz, f. João f! Madalena; Abramo Paiernoli, f. Afonso e R01

0!1ze horas, no_ edi�iCi() da Prefeitura Municipal, o�de lun- ... Jl .•.
.

saliu; Alberto Pasquali, f. Ba!ista e Marta; Artur S::m.:il'l, f. Ma-

ClOnam as audlenClas deste Juizo, o porteiro dos audit(Jri-
Doel e Marin; Ant. Eduardo Piontkoskí, f. Felix e Francisea; Ar-

os, ou quem suas �ezes fizer, trará ft publico pregão de A h
tur franke, f. Guilherme e Emilia; Alfred Koepsel, f; Gustavo f'

venda e arremataçao, com o abatimento de vinte por cento
mao ã -_ Domiq:o, 27 de Agosto '- Amanhã Ana; Artur Sonntag, f. Jacob e Ema; Artur Stuh!ert. f. Njcor9.��

200/0 sobre � valôr da avaliação, 08 seguültes bens:- 'iUM Mais um grandioso Film.Operetta!
e Berta; l\ugust Ad�l1l, L A:.1gust e 1\'Una; Antonio da Silv/:l., t.

TE�RENO, I'ntuado no Ioga! Ribeirão Jordão, Ga.spar-Alto, t

Belino .Jo::::é (' Nilria; .Akeste Cerrutti, f. Ant. tO Teresa- Artllru

desta comarca, contelldú a area de sessenta mil e quinhen-
?aramoHot Journal Cerrnti, f. Ant. e Rosu; Antonio Andrade, f. Mel. e i\!\;l:'í:l; Am·

tos (60.500) metros quadrados, fazendo frente com a estrada 2. Canção do Gigolo _ Desenhos Animados
brosio I'ossamai, f- Lí.!igi <3 Regina; Alfred Brandt, f

.. August e

Gaspar-Alto, fundos com terras de Thomaz Stiehler extre-
Berta; Augusto Holsiein, f Hermaml e Aivina; Aibe'rfo TQma-

maneio de um lado com terras de Jo�é Samulewski' e dou- 3. MAURICE CHEVALIER e JEANETTE Me. DONALD soni, f. Francisco e Nladalenl1 Amabile Bertoldi, f. jiaci:t!o tO

tro lado com ditas de Carlos Loffhagen avaliado por um em Viforia; Ahramo Tessarolo, f. Ernesto e R'lsa: Arturo fr()m�a f.

conto cento.e setenta mil réis (1.170$000); 'UM RANCHO, fei-
Joaquino e Luiza; AJfred Witttodt, f. Hermann e M1Hia; AhvlfIl

to. de madeIra e coberto com palha, avaliado por trinta mil A M A IW � [S -I A N O I T E
Duwe, f. Reinhal'd e.Mina; Artur Moldenhauer, f. WilÍlelm e

r�IS .(30$000); b�ns es.ses.9ue �e acham em poder do depo-
II t ' Marta; A.lfred Lange, f. !ie.rmaml e E.mw.a; Albertu.- Gonsl,autino

sltarlO deste JUIzo, mdaaao Jaey Campos, e qUe foram
m.. düs Santos, f. �onsfantmo e Margar;�a; Amoldo Neumann; f.

ppnhorados a Hermann Kranz e Franz fIeitrlch e respecti _

.

'..
Ernesto e OeDnl; Alberto Ca.1 H. I'>.olm, f. Augusto e Ana;

vas mulheres. na ação executiva que, por este Juizo lhes I Uma deliciosa fantasia romantica dirigida por Alwirro. fiebes, f.. Richard e Luise; Alfred Largeu, f. Hl'lrmann. to

m.o.ve p'ritz Raspolt: Nessa praça será observado o di�posto I .

E R N S T L U BIT S C fi
L
.. ll!s.e.;. A....lltvniO K�e.in. '... !.' .f.ranciseo...e Ana; Abiliuo W

....�iDgãrt.lier,
no artigo 1.771, ultIma parte do Codlgo Judiciario do Ests.- ! ...• ..•.. f. Ez�qu,el e Mana; Aliei? W.etter, f. Paulo e OecIlm; .Albert

do. E, para que chegue ao conhe0imento de todos mandou .

Jeam:.te - a mars l�nda voz que JumaIs abrIlhantou o Schlel, f; Al�ert e Ana; Arnoído liIengarda, f. Rodolfo e ,Av\aria:

passar este edital que, será afixado no 100':11' do c�stUIDe e
Cmema Sonoro; canta Cinco nu�el'os, alem da canção the- Al'turRopelato, f. Oiusepe f faustinaj Artur Vicen5i, f. Anl\lilfo

publicado pela imprensa, na forma da lei. °Dado e passadJ
ma (IAma-�� esta NoIte» que mtel'preta conjunctamente e Teresa; Alwim Richard Ote Baarle, L natural de Paulina' At�

lesta cidade d� Blumenau, aos vinte e dois dias co mes
com Chevauer. tur Baray, f. August e Ana; Alfred Braaiz, f. Ot·) ,� Otilia;'An1-

:le agosto de mil novecentos e trinta e tres. Eu. Alfredo Rica Montagem! bro�io Bone�í, f. Giusepe e ,\rajia; Artur Zickur, f. r-ieinriF� e

jampos, .Escrivão do Civil e ComercÍCJ. o datiloO'rarei Muito LuxO!
Mana; Alfr��o Borcnardt, f. Rcdóll'o f' :'tIaria; Alfredo Kreíz;' [-

assinado) Amadeu Fe1ip� da. Luz: scbre uma esta�pilh� nato de Emtha: André F:lisewsk;r, f. José _e h�iz:'l; Àu}usfO Fre-

!stadual. do valor de dOIS mIl reIS e uma outra federal BeIla Musica 1 denco Bor�k, f. natural dê M.1.na; An[orHo rISCOi:'I", t. Oscar. e

.e Educação e Saude, do valor de duzentos reis, Está Lindas Canções! Clara, Alvmo Gonsch, f. Carlos e Emília; Artur Franke,J! Qui

oilforme O origineI, do que dou fé. ENTRADA-.
lherme e Emitia; Alfredo Schneider, f. Frederico e Ahiiua: Alvi ...

-O Escrivão; ALFREDO CAMPOS
A' tarde: Unica 2$500 Creaill;�as 1$5

-

e 600 rs. no Lalfans; t. Germano e Luiza: Adolfo Schick, f. Adolfo e Ana.
. A' noite: Poltr. Num. 2$800 Gera12$500 Cont!núa

Edital de Alistamento Militar
Esteve nesta redacção

mantt'ndo comnosco agrada
vel palestra o snr. Annibal
Beninca coneei�uado commer
cümte estabelecido em Rodeio.

Roberto Grossenbachcr, Presidente da junta do AJi5taroen
tú Militar do Municipio de Bluro lllau; faz saber aos cidadão$
constantes da relação abaixo tr, nscrita, que foram alistados pa
ra_ o serviço do Exercito, e, aqueles qr.;e se julgarem com di ..

relÍos a reclamações deverão apresenta-las, competeatemente
documentadas á Junta de Alistamento, a qual funciona no edi
fiei!) ria Prefeitura de Blumenau, das oitu. ás doze h')ras e das
treze ás dezese_te horas, todos os dias uieis. E, para que che·
gue ao conhecnllento de todos, mandou lavrar o presente edi
tal, que será <.tfIxado nu lugar de costume e publicado pela im

prensa. Eu, Pedro Cardoso, secretario, qUê o esçreyí. Bll1m�1l3JJ.
em 20 de Agosto de 1933. .'.

.. " •
.

Presidente: Roberto G:ros�enbacher.
Secretario : Pedro Gardoso.

CDasse de 1912

Ed1tal de segunda praça

----------__,---------------------�-==._�,-------------------------......-,.....,........--
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