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1
Empenham, se os catholicos esse appello, tao aneiosamen.

. '

V
.

S
A semana que se finrl.ou Governo Provisarinao nor- de�ta diocese em an�arilir te esperado, não

..
ficará

..
sem ·oftil-cl-·a·1 a···0····Bres.1-1?foi exaustiva, repleta de te é uma refeição de Pas- 5 meIOS para a construcçao de a resposta dos seus díoce- J. .

.

.

.

-

acontecimentos potítícos es. ehoa, tão apressada que
I uma cathedral que seja o sanos.

tremados por um lado pe- ao envez de ser feita qua- � justo reflexo dos sentímen- Blumenau não ficará atraz Correspondencia .do Rio .

RIO, 25-8
� la poase: do �r. Armando renta dias depois da Re- l tos religiosos que a todos dos outros pontos em que a

i SaUes na Interventorta Pau- sureíção . Constítuíção, an-; anima. idéa 'foi espalhada. Blume- Antes de sua partida pa-] permanecere entre nós pou-
l lista e de outro pela via- tecedeu-a de pouco mais Alias desde que se fundou naU.,que sempre se destacou ra o norte do paíz, o Chefe cos diase será hospedadono

gero do Chefe tio Governo, ala,quelle tempo. Por isso a diocese e ínstallado foi, pelo seu acendrado amor á do Governo dirigiu uma car- Palaeío Guanabara, já appa-

P rovisorio ao morte para' mesmo, vae explicada no bispado não se religião dos nossos jnaíores, ta autogrl;tpha ao presidente relhado para esse fim.

«in loco" examinar BUm- grande interesse que tem comprehendía Blumenau onde a quantidade �a Argentina, sr, Gal. Augus- Agora, as ultimas noticias

cientemente 8S neceasída- o sr, Getulio Vargas, em a ínexísteneía de càtholícos já é bem gran- ti.n Jusy?, .

eonvídando-o a. vi- nos dizem que na audíeneía

des problematicas . _. que conhecer as princípaes ne- de um movi- de saberá demonstrar o zelo sítar oIlIClalffiente o Brasil. concedida.. na<:Ct<sa Branca,
os Estados nortistas devem cessidades dos Estados do! mento nesse e o enthustasrno que essa Ha dias, telegrammas vín- á delegação'Brasileira á Ex-

ter solucíonadas ainda norte, São fosse a era dis- sentido. Tomou idéaiaqui despertou. .

dos de Buenos Ayres, atíír- posição de Chicago. o sr.Roo-

I neste fim de governo. 111.'5- cricionaría estar nos seus l afinal a micia- Dentro em breve constitui- Il!J.vam que a visita só pode- seveít manifestou desêjos de

IJ i criciouario ou como pare- ultimes dias com o mais f tíva quem para da a "commissão, poderão os �'la se ef�ectuar eIl! abril de visitar o Brasil.
..

". . i ce mais certo,numa con-, que em tempo de advento isso autorisado' I cathoUcos aqui .resídentes 19�:t, pOIS que o Gal. Ju.sto Não é preciso salientar. a

, tínuacão que «mutatls mu da Ord0ID Constitucional e l .- estava. S. I contribuir na medida das tería que resolver, antes. im- importancia dessas vísitas em

tandi» será a· .nesma, com os interventores do Norte 1 Excia. �evma. tio"
suas forças para a consecu- portantes e ina�iav{'is proble- que serão tratados amistosa-

os guveruadores acruaes levantarem com alan a can- Dom PlO de
-

cão dessa grande esperança
mas da Arge!lt!�a. Porem, a- mente importantes problemas

de carapuças Bg�.I.1izadas. dldatura Vargas _ um, fac- Freitas, bispo de JoinvWe e aspiração da Egreja: um �or�1 est� de.flllltIvamente re- da vida economica do nosso

Outros recheios da poli- to suíliciente para coníun- acaba de lançar um appello templo que esteja de aceor- ��lvlda a viagem .de S. Ex., paiz e os �o� r�presentau!e8
tica da semana são a con- di!' o letreiro da bandeira aos seus filhos nesse sentido. do com a ímportancla desta I �u nos

..so. paiz .em 20 a 25 de q�e nos vlsltarao,. ne_g
..

o

... c�.a
..

-.
cílíação da Ianilia brRSI- que guia os caravaneíros ! E, pelO. que pudemos apurar, diiJc.ese.. sete.mbro pro�lmo. .

.... 1 ç.oes e.S�8.s
..

que estieIta.rao �.l.n.�..leira com o regresso ao outro, um nervosismo qu� f
.

."
.

O sr. Getulio Vargas pre- da mais as nossas relações
Brasil dos [ormlístas que trahe a verdadeira ünalí-\. ,..... t�nde es!a.r de volta em Re- com a Argentina e os Esta-

ainda se encont-am no exi- dade em perspectiva. acre- < Brusnmfil e a Santa Se I O{ )NFERENOIA cíle, no dia 21 próximo, ,a tem- dos Unidos.
_

Jio, o escandaloso caso de dítar-se-ía que tudo vae (Y MUNDIAL
po de toma� o Zeppelín que

.

A �ecepçao ao .. Gal. Just.o
uma transacção irregular muito bem e muito desin- l . l ..... o trará ao RIO,. antes da ohe- revestir-se-á de 'grande brí-

I Respondendo ao íuquerítorcalísada na adninistração teressadamente. Entretanto gacta do illuslre visitante do lhantisillo, comprovando a

do gal. Waldorriro Lima, o credo nas declar&ções I'
feito pejo «VossisclleZeitung», e São Paulo - Uma compa.- paiz vlzi�hO... '.

simpathia do 'no�so paiz ao

em �ãG Paulo, denuncia- officiaes não existe no Bra-
sobre um8; ?urta qu�, segun- nhia americana installou um O PresIdente da Argentina, importante povo platino.

da por Murray, Simonsen sil porque nasceu morto. � do as nt?th:.Ia� �a lm�rensa!microphone na PiccadHly, de -------.- _

& Cia. Ltda., o niia.gre dá E assim, quer se ver ua l estrangeIra, �erla e�cr!pto a
1 Londres, afim de que os tran

multiplicação dos lães, num viagem do sr. Getulio Va:- ti
um grande.dlgnata;IO papal, I seuntes emittissem radiouho·

saldo de mais de trezentos gas, uma caravana camo- � par-a_preveml-o con�ra a con- nicamente suas opiniões so;.

mil contos, publiCldo pelo nada que não tem outro l'
clusao da Conc�rdata entre bre a Conferencia :Vlundial,

Ministerio da Faz61da, sal. intuito que susteni:ar com

l
a Santa Sé e. o Relch, o chan- então reunida naquella ca-

da este conseguid( na nos- a exposição da irl'adiosa I cel�r Bruenmg _néga per�n- pital.
.

s,a admi�istração cestes uI. figura do àictador a cam- I
tonamente que tivesse esc�Ip, Passando uma senhora Phílippe Barrés, em artigo I se formulam á sua p�tria, Q

j tImos seIS mezes e �tc" etc. panha da perpectuação do
to t�l cartA ..Este des!llenÍldo desconbecedora dos' os-' na "Revue desDeux.Mondes", mais urgente é o da unldadt:l.

1 .

O sr. Ar�ando s.mes, na regimem tão revoluCiona-l
deCIde, aS�lm, o

.

�ssumpto, tumes de Londres o encar- aesim aprecia a personalida·l Obeerva, trabalha. . Segue

1 mterventorla pauInta, ar- rio que os interventores que �.�usou gl'a�d,e 1.nteresse·1 regado d.O. app��eiho pe.rgun-
de de Goering: ,cursos de historia e de eco-

.!
ma as bases. para �ma ad- já iniciaram . . .

nos cIrculos polItlcos: touclhe. sua o.!)lmão e oiJteve "Terminada a, guerra, Goe- nomia politica na Universida-
·

<min�stração fecunw. num . . O:, rumores que c�rculam e�ta resposta: ((A Conferen- ring arrasta comsigo para
..

° de de Municb; á�scobreKleist

.

nuU: �overno exc�)�ional,'
c

O recheio. qr:.e' inter'3a.l- na Imprensa est.rangena, �e I cüL Mundial? Não a conheço, interior do paiz os sobrevi- Bismarck, Napoleão. Sonha

{ em que é ao mesno tem- �ou estes. dOI� Iêwtos maI� qu� o sr. Bruen�ng pre.t�ndta I meu caro. E' tudo o que o v�ntes do
_

seu grupo de caça I co.m.·. uma re!olução,.m.as {{u-

� po da confiança ds dicta- Importantes <1a sem'in.a e ret�rar-se da VIda pohtlC� e I senhor deseja saber ,). afIm de nao entregar os ise- ma revoluçao creadora de.
S dura e do povo pmlista _ compos!o de su_ccedldos recolher·se a um mosteIro, us aviões segundo os termos

I
ordem».

'.

.'.

duas forças antagonhas pe- qu� nao �eCt�KSItam de são qualificados, pelo orgão do armisticio. Reune os sus E' então que Goering' en-
la propria natureza lOS fac.

mUltos expllca.lvos. cathõlico de Municb, «Baye· officiaes e fala�lhe.s: hA lufa
I
contra Hitler pela primeira.

tos revolucionarios. Quer- Encerra esta nota da se-
risr.h Kurier», como com- O�GOVERNO ARGENTINO SA- pelas armas terminou.. Vae vez. Um domingo,.em Munich,

.. 'l-'C crer que, desta feita, mana politica' brasileira a
pletamente destituídos de

GRIFICA SE PARA PAnAR OS começar alutados principios, na praça Real; o povo pro-

�: } São Paulo entrará defini- multiplicação dos pães mil
fundamento. .

.

-

.

....
II dos costumes, do caracter. Se testa contra a entrega

-

aos

.i tivamente para a pm cons- reis que teve um Messias FUNCClONARIOS perdermos a nossa patria, sa- alUados dos grandes chefes

1 tructiva, sem ser nnlesta- no Ministerio da Fazenda.

i
beremes reconquistal-a Nosso

I'
de

.gu.
erra' a.ltemães., G()ôr.i.ng.,do por golpes honicidas E' extraordinario que te- A·

· -

de'
amor por ella foi a nossa 101'- que estava na assistencia, em

de refl.lrmadores qU( o i- nhamos econ(lmizado tan- 1'1' oplmao 8
..

'

81.mona
São Paulo - Uma lei ex- ça, a nossa gl�ria e a nossa uniforme, oúvé, de repente, .

maginaram uma eobáa. En- to quando a nossa adllli-
cepcional do governo Argen- corôa. Deixaremos agora que alguns homens gritarem: '.

tretauto, o sr. Anaudo nistra<ão tem tido fados tãO! sobre Hitler tiDO suspendeu o serviço da lancem essa corôa ao lixo? - Fale Hitler!

Salles, nesta união dt dic- infelizes. No minimo, ain- I
. divida externa, para fazer Nunca!" Para GoeriIig, n�ssa occa-:-

tadura e os paulista, pa- da teremos a eventuulida-
face ás despezas mais nrgen- Em dezembro de 1919. co- sião Adolpho Hitler não pas-.

l rece faz Ó I d
'"

d d d' t 'b I O sr. Carmona. presidente teso O montante da quantia mo estivesse com a fortuna sava de um faIiatico sem fu-
· , pape e 11ms- e a IS rI uição de aI· d Re ubl'c P t de qu A t' 'd d' d"

,
.

.

tro casamenteiro ent!' cão guma mda duzia de ces-
a pIa or ugueza, en· e a rgen ma po e 1S- lmmuicla, emprega·se na com- turo. Eis, porém, que o fana-

i e gato t 1 t d
trevistado pela imprensa, úe- por, obtida por aquella me- panhia de aviação «Svenska tico, contra toda espectativa,

'.'
.

A via'g�� do Ché1'l do p�so.rep e os e restos de ...

)

clarou que Hitler prestou um dida, eleva-se a oito milhões Lufttrafik» na Suecia. O aca. recusa a palavra. Diz sim-
serviço :!nestimavel á Europa de pesos,' os quaes serão ex- so de uma descida forçada plesmente algUmas palavras

���,."."",._' inteira expulsando com uma c�usivamente empregados no no norte, numa noite de in· que Iízeram impressão em

ene�gia surprehendente o com pagamento de pensões e dos verno, perto do castello de Goering.
mUlllsmo que procurava .apo· salarios dos funccionarios Rockeístáde, onde é acolhido. Dois dias depois, ouve um

derar-se da Allemanha.
.

publicos, atrazados de seis ° fez encontrar uma senItO'- discurso de Hitler. Dessa vez,
Accrescentou ainda o pre.!mezes. .

rita sueca, Karin yon Fock, GoerÍnQ' diz á sua mulher(:
sidente Carmona que ospar-' com quem logo depois se ca· «Encontrei o chefe da ,liber-

Foi recusada pelo interven' lamentos internacionaes não sa. Parece que a associação tação allemã. Estou' COIrI eUe
tor Armando de Sanes Oliveí- terão significação alguma pa- dessa senhora á sua vida foi com armas e bagagen's». Ora,
ra a demissão solicitaJa pelo Ta '? tutur_? e que as confe- ADIADO O CONGRESSO DE decisiva para'o sr. Goering. Hitler nesse momento p,rocu-
procurador geral do Estado renClas serao sempre SE::m re- ES'TR' DAS O E O' D"

Elia se identiHcou com os rava um homem. Tratava-se
de São Paulo; Sr. Manoel Car- sultado. • .' t\ . R. AGEM saus projectos de libertar a 10 commaqdo 'das ,«tropas de

los Ferraz, accentuar o novo :- o ..

Allemanha das imposições de assalto» que se tornava pe-

interventor baüdeirantp. que A SAUDE DE D' ANNUNZIO I
Sao. aujo - FOI resolVIdo yersalhes, do� homens e das sado demais pa.:r:fj,: .e11e..Em

continua depositada em sua p.elo Aut.ornovel Club. do Bra- ldeas de WeImar. O casal dezembro de 1922 eU-os Jun-

pessoa a mesma confiança dO', Communicam de Roma que SI!, o adl!�.mento da lDstal�a- v.olt.a a Baviera em 1921, Goe-. t
..

os e.m
N
..
ymPh��1;>Uf,gO,

.. pert.ogoverno. noticias procedentes de Gal'. ça? do � congre.
sso �aClo, rmg m�de a lJobrez::- de ideal., I de �unic.b,..

r

...
,0.deado.· "3.

de .um...
a

..dano, no lago de Garda, an- n.a.
A de Estrada de

...Roaageml a estreiteza d� hor.lzonte d
.. o.s m.

oCldade ard.en�e», conc1l!e
VOLTANDO A PATRIA. nunciam que o poeta GabrÍ'

de 7 de Setembro para 15 de seus compatrIOtas, e sente I a «Flllha da. NOlte>� de Sao

elle d' Annunzio, príncipe de
Novembro do corrente anno. :que, de todos os problemas que Paulo.

.

'.;
.

T Moutenevoso, acha-se grave� _

O Sr. O. \ argas, attenden- mente enfermo na Villa Vitto-

.E·rrando na Taboarl"
do um appello do presidente- riale. :

.' '.' ." As inexnotaveis.. r.imlll.ezas
'

UI �aA.B.I., no momento dt'par- .

. iLmha aerea � .....-

tU' para ° Norte, permittiu o P h·" -

" . I d 4' ..
'
...

eü'a'"
, .

. regresso dos tres ultimos ro lblçaO . b
_..

d' ; a ",ar '

.

. Esta sendo mUlt.o comme._ jornalistas qJ.e se aeham no SU venclona a' .

.' '.' . . .

tado. o caso do lllter�enÍ(� f'xilio, JuBo de Mesquita Fi-. de FUMAR ......•.!..
.

.

;. '.
.

•...
A

....
nova estrada .de fer.r..o .. ja.S.·..Slm

um elemento. d
..

ecISl

.....
Vo

Bertmo D.utra, que aUirmo lho, Paulo Duarte e Azeve- .

..' - O che� ligando o Mar Branco ao Bal. para o seu progresso.
.

haver deIxado no

Thesour� do Lima. A CIdade de Erful't, na Alle- Ia, do governo provÍsorio a8� tico abre uma nova

paginal
.' :, . .•.......••.

do Rio Grande do Norte, UD m3;nha, aC2ba de tomar uma signou tiII) decreto na pasta na historia do transporte' e Ha nos rIOS, nos Jag?�,. é
saldo de 1.800 contos e.qu. attltude que não deixa de serl (ia. viação" autorizando esse h18�gura egualmeute um� no" n?s b�nhadüs da, C�:r;E?lla Ja�
no entretanto, o novo mter!UMA JUSTA extravag�nte, porque legi�la..;

.

IIlinisterio a contractar ois ser� va epoca para. a economIa do
zldas lill';ll-ensas. cfe )IlI�bta�s-

ventor sr

..
Maria

Ga.mara,
en. HOM'RN A.GEM da. Prohlbiu-se

am.ásmUlh.e '
..
viÇOS de t.ranSIJor.t.eaere.o.. en:-."lnórt.eSOVietiCo.. _·.A·.c.a..

relià,que ferr.o, c(l.o
..

r

..

e ,

...•.
�h

..
u.Jn

bO

_.e '
zmco

.co�trou sómente 64. contos, .._; J. res de fumarem publ�camente. tre S. Paulo e Campo Grande possue imll!ensas riqú;ezas na- A� quedas .. dag;n.a ,BXlstente.s
·

aSSIm mesm.o provemente de Concorreram mais para a [0.
decreto do prefeIto ,deter- (Ma�to Grosso); subvenciona� tura�s. tera um grande tleseu- podem fornece!' JA1:.o(),OOO kl

um emprestImo de. 592 cOll-erecção de um mansuléo 80-
mma qu� t��os os c,:-1e, res- do a�;azão maxima de 3$�oo v?lvl1�ento �oh � ponto de lowatts-hora de, torça.

tos, ao Banco do RIO Orandebre a sepultura do CeI. Cu-
taurante:s � casas pl�bhcas col- p�r kLometro. com a obrlga� Vista IndustrIal: mtellectllal. As floréstas 'Oçcupam uma

do Norte. lha Silveira as seguintes I loquem ca ... tazes aVIsando que ç!10 de sel' eUectuada' uma
'.' Até.ago�a d()lS terços da sUI,JerfiUié .de ápproximada-

Alem disso os fUÍlcciona. \Jessoas:. \�:���a _mulher poderáac- VIagem red!,>ndà p.o� seman�. Carelia, SItuados entre Pe. mente 14 milhões de hecta-

rios do Estado ha. varios lluantia publicada 220$000 bl" Cl�arros ou charuto.s •
A nova lInha Vll'a benefl.- trozavodsk.e KandJlakcha, res e as suas' resel'V'lS de

mezes não recebem seus I>ctavio Schneider
.

'.10$.nool {;U lchment e. que, se prohI- Clar

uma. zo.
na r.iqU�SSima, .::-C-I

eram

a.".l.L.asi virgens. � nova ma.deira.. SãO·.dU.as vÉ>.zes.'.In.. a
..

to-

vencimentos. .

. T t, I
.

')3
�

. ,a o c tU!U? v� la, mas um tualmente D?-als�rvlda de VIas estrada atrav��3a preClsamen-1 res que as dos paizes escan:.
o a _ 0$000 mnocen � mga:rrlhno. de Commulllcaçao. . te essas regwes que terão I dimivos. '.

POLITICA

Hermano GOeriAg...., o rebcllado
comra o tratado de Versalhes

I'·,
!

demissão
Sande do

Ex-Kai�er

Foi recusada a

Communicam de Doorrque
O ex-kaiser Guilherme II foi
8,ttE\ndido por seus meccos
em virtude de ter sido a(')!Íl.
mettido de forte resfr::.d.o
quê o ,reteve na cama dU�lIl •
te dois dias.

Esse mal vem se verifi<tn·
do periodicamente ha q1l.si
dois annos, abalando um tu
to a saúde do velho ex-'.n

perador allemão.

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



.

O Cidadão João Medeiros Junior, ;Pdmeiro Sup!e�te do Juiz
de Direito da Comarca de Bluménaú, Estado de Santa Catarina.
na fõrma da lei, etc.

. ..:...
,

.fAZ saber aos qu� o presente edital. com o prazo de oito fAZ SABER aos que o presente editál virem, interessar POsS8dias virem, interessar possa, ou delle conhecimento tiverem, qu�, ou dele noticia tiverem, que, por !Jarte do Sr. Dr. Vergriíauti
no dia primeiro (1') do proximo vindouro mes de setembro, .as Borborema Wanderley, Promotor Publico da Comarca, como :re�
onze horas, no edifício da Prefeitura Municipal, onde tunccío- presentante do Estado de Santa Catarina, foi dirigida a este Jui;:'
narn es nudiencias deste Juizo, o porteiro dos auditorias, ou

zo a petição do teôr seguinte: __:_, «Exmo. Sr. Dr, Juiz de Direiquem suas vezes fizer, trará a publico pregão de venda e ar- to da Oomarca.. Diz o Promotor Publico da Comarca, represen
rematação, com o abatrmentodcrvtnte por cento (20·1') sobre o tante do Estado, que tende este feito ao engenheiro dr. Joavalor da avaliação, os seguin�es bens: - «Os �ot�s Urbanos quírn Breves filho, concessões de terras, neste município, cujosNos. 1.362 A e \362 D, da �lnha Dona Ernrna, distrito do Ha- títulos foram expedidos em data de 5/2/21, 2/1/22, 21/)1/22.monja, desta comarca, contendo a àrea de cmeo m:l (5.000) 26/1/23, conforme planta e mais documentos juntos, em virtude

LEITU·RAS PARA· A MOCIDADE I
metros quadrados, cl)nfro�tJndo ao Norte com o rro Dona das leis 1.083, .de 2/10/15 e

. h135, de 30/9/16 - mas que foram
Emma, ao Sul com o Caminho Geral,

.

a Leste com terras de arinuladas pelo Decreto no. 27, de 9 de Junho de 1931, succe-Desde todos os tempos, to�os Edf:lardo .Schifter e ao oeste com Gíta�, de Carlos 1'!1� lzahn, a-! de que o referi-te engenhei�o dr. jo�quitú Breves fUno, conteros grandes flageUos que D?-Ulto valíados Juntos por quatro contos de rers (4:000$000); uma casa me é do conhecimento pubtíeo, contínua a exercer: sobre as recontribue para o �nfraq,ueclmen grande, feita de madeira e coberta co� telhas:. Que serve para feridas terras, actos de senhor e possuidor, taes somo �iradas etodas raças hurpar:as, e a dB�a- negocio e moradia; uma outra casa, feita de tIJolos. e coberta vendas de madeiras, medições, alienações de lotes colomaes, etc'dencia da força vital, precrsa com telhas, que serve para fabrica de latíciníos e, ainda, dOIS tudo sem consentimento do Suplicante, que pr1esta contra amente quando mars falta faz
I Ranchos. feitos de madeira e, tarnbern, coberto com telhas, e validade de semelhantes actos, transgressívos do ecreto no.27,aohornem ::>u mulhe r, como mais bcmfeitortas existentes nos referidos

. terrenos, avalia :os: de 9 de Junho) de 1931, e - por· indernnisaçãq dos prejuízoscompensação da �atul'eza,p�rft I todos por cinco cantos d� r�is (5:000$�OO); I?ens_ esses que: se que lhe

p.ossa. causar, principalmen. te. qu-,
tanto 30 �rejuizo causahoras amarg�setf!.,tesas daVl?2 acham em poder do depositario deste JUtZO, cidadão Jacy Carn- do com a invasão das mesmas térras devolutâl; e sua conseA fonte pois.d'este fl8:ge11o P9S, e que foram penhorados a Alfredo Koesteke e sua mulhe.r, quente ôesvalorisação, e mais pronunciações de direito applícomeça pela ?a. mocidade I na ação executiva que, por este Juizo, lhes movem �a. Martlc\ caveis ao caso; pelo que requer a v. Exa, para garantia e se.ás quaes, na pn;melravez t�m Candida Hoeschl e Rodolfo Kander. Nessa praça sera obser- zuranca do seu direito, mandar tomar por térmo o presenteass�':1 i:::oportancm quan30alIas vado o disposto no artigo 1'771, ultima parte, do' Código ju- protesto, e intima-lo ao referido engenheiro joaqurm Breves FimUltISSlTW1, PO! que SaO de I diciarjo do Estado. E, para que chegue ao conhecímento de lho no Rio de janeiro, á Rua Carlos Sampaio, no. 5, para onorigem de muitas desgraças. I todos, mandou passar este editai, qne serà afixado no Jogar de 'deverá ser enviada carta precatona, como tambem ao OHi

quer no decurso da Y�da quer I do costume publicado pela imprensa, na forma da lei. Dado e cial do Registro de Irnrnoveís da Comarca; publ eando-se pelasobre
.

tudo na velh;ce, A.s I passado nesta cidade de Blumeuau, aos vinte e ires dias do Imprensa por ires vezes edítaes de 10 dias. Recuer mais quevíctímas, geralmente 1T�eXperl- mês de agosto de mil novecentos e trinta e tres. Eu, Alfredo independentemente de traslado lhe seja entrégne o presenteentes. fazem uso de COisas de Campos, Escrivão cio Civil eComercio, O datilografei. (assigna- protesto.para seu dncurnento. Prdeíertrnenío.Blurneeau, 7deagostopouco ou nenhum valor ex- do) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampilha estadual do de 1933. [assinadojVergniaud Wanderley, Promotor Publico." Emplicadas por quem na _ver��de valor de dois mil reis e uma outra te eral, de Educação e cuja petição foi exarado o despacho da maneira e teôr seguinnada sabe de fundo scientifico. J e Sande, do valor de duzentos reis. Está conforme o original, te: _ «A. Venham conclusos apertas para o effeito de dàrmo.;Vulgarmente chamam-se: ,do qUl: dou fé.

! as razões do nosso impedimento. BI. 7/8/933. (assinadl) A. <;la
OONORRHEAS BLENORRHA-

O E
. ,- . ALfREDO CAMPOS Luz.» �utuada a. petição e oem assim vinte e rm .d.oc:rment'?sOIAS. CORRIMENTOS. etc. Si: scrt\lao,

I que a Instruem, toram os autos coudusos ao L1errtlss!mo JUlZ
o leitor fôr uma das victimas .. --

I
de Direito da C(}mar�a� doutor Am.adeu �elipe dl �uz, que, em.

não ande por caminhos tortos

C
.. st.. . despacho, deu as rD;zoes do �eu ImpedImento, ;mandando qUe

que lhe roubam o dinheiro, a OrreIO j�ereO Isub2ssem _os. autos n C?IlCiUSao do seu SU:_stltutO legal, sendo:aleO'ria da vida � a saude sexual ------� - eutao, prefendo ;) segumfe despacho: - <r I om�do por termu yqu: é ainda, um grande bem.

S A It n
'.

ti
..� Aeroposta.J_� protesto Íeito. publique-se-o ,?or edital, .'pe delerà St� af1xaéo

Incontestavelmente, um dos mt!-
. 'I m'l �� �;, �� l� �.J. no JO�3r do costume e publIcado pela lmprema, na fOfll1J pc-

dicamentos que podeis usar, . ttl Gl1 �... Ni i.� �'"
.

A mala aerea fecha, na dida. Isto posto, intime:se no Sr. Oficial do �egislro .de In:o�
• " " veis da Comarca, exp",d!Odo�se carta precatora ao JUlzo C1VI!a INJECÇAO «IDEAL Uni���en:�ta' (�TUB1H��lsE r\gencÍ<1 do Correio

i .:ompetênte. Ja Capital Federal, por il1termeHo da SecretarbNANCORA". Com o seu liSO n� fim de 20 dms naia-s! Para c Sul

I
do In.terior. e Justiça, prrl'fl c!fação do D.r. J.oaq.liW. Breves filho.á,s sextas-feiras Pllra cumpnmenlO e devomçr!o da precntorm, narco o pr1'lso de

Vin.ho Creosotado dal�°í'O-;çtseY .;�.� r ";i':';
I
sessenta dias, Bl. l"Jí de agosto de 1933, (a�siml.do) João M;;-

do appetite. registradas - ás 10 h(,ras deiros junior,}) Feito o q'Je, foi, do modo seguin te, lo[,lado f}{)!-J;ÃÓ���A I 2.0 -Desappurecimentopor simples - ás 11 horas !Íermo o protesto ínterposto:- «Termo de Proeslo. - Aos quinzl:
SlLVEIRA completo das dôrcs de cabe-

para: P. A10gre, Pelotas, \ diás do mes de ..:'\[:�osto de mil novecentos e tiuta e tres, l1esb.
Poderoso Tonico ç'i3.�nsomC��:a::tr;�:n�!3°�a Rio Grande.Tl'uguai, Argenti;! cidade dI' Biumenau, no edificio da PrefeituraMunicipal, em met:
e Fortificante � depressáo nervosa e do em- Üc fia Chile,·P('rú e Bolívia. 'I' carforio, aí LOmpl:rcceu o �:el1hor Promotor '?ublico da ç::?w:::"=:d:,C��� i �!.�rccimento de amhos sc- � Para o r\lone ca, doutor Vergn,aUd. Borb.orema. W�lder.�ey, .e. por e.I��. TOl. dJ.'L.'.'..._

•.,raJ. f. 4.0 _ Augmento de peso vll-
� . aos sa.bbados Ique, por p_:::rte do Eat}ld�, de Sanfá '�<!.ta�mat de COtl.oi:nll�ad('RECONSTrrtJINTB l riando de 1 a ii kilos,

-.

.... .

.

• ".
.

.. j eom a petição retro, ue t15, (h�aHi que .'o,�re'd -co ,no t1<tlú@. l<lt�.......,,,-
PR La ORDEM

I·
-ª ':�t:pstrada; -

;iS 10 D?faS i grante deste Jermo; protesbva, 0D:10 efetivam�nte PI ote,stado tel!:.

11,·.
O CAi\CElrp�de·se olitoC,�' ':',:

I
::nmples - as ... 1 horas I contra Ob átos de spnhor e possllldor que c \-ngenhelfo doutor�� ri i ty,·(,C p}la, accu�":a�ãil, do ": .

para: Santos, S. Paulo, Rio.) Joaquim DreVL"S filho vem praticfi.;Illo, tais C)!TIO Tirad�s e vell-
'l!m�5iHum;;_I'!!!!l__m_�_R_m_m_&\!l!l_umiiml�ii

e,ll .. 0< ...... , aua lonar UD (j'�nIsm�. I \T'10 l' f:aravelas Bai' d d d
'

d·
-

I'
-

d I r· co'o '''l'S etc tt'
fi'

!l GalciD di$3Dl�e o pata�s·ij. a Sanuui. 1 r.�, �'.-<" ,
.•

<':.; as e ma eJr:I,. me Il,0es, a Jenaçoes e 10 e; I, ill.- ' .• , '::-
nnl CQf.!orn Caleio e �s31111 s3ndo fiyjla Q }l I �faceIO, ReCIfe, Natal. A'irwa. r do sem COltSentlmento do protestante, em ürras aesle, S11àS ucs·

C
II

..

M Ib Renear.
• , �J Europa e Asia, te Innnidriú, t�:-ra5 qUe ao mesmo eugenhóü foram concecli-

.

·1 a.. a· u rg \

i·
.1\ .��ngUInD! . :, ••uma cmt\s da!:Gher�a I·.�' Qualnuel' outra informação das, 111:1S, CUiJ5 conc,·\;sõPS, entretanto, peíc Decreto �U!T1-:!>>l 2':...

.. sçlaD,rfl�a. - ti�jmaD dD !lr. Mont.! S�.- ,'" .!, .

.. .,' d 9 1
.

1 d lQ31 d I t .' p - 1 ,. Yn.,! .'.
ra� de Castr�.

.

fornecera o sr. Agente 00 e Cc lun 10 .e. _ , .a. n e!VenlOna 1 ;(01:1 ncs,e <'�"l?ü,������ Correio, foram anUlndas·dDlsEse }Jll1fla o dOLt'tor, Promotfor Pu
I ,bdll cd"LONTRA , que, por p�rte o stauo, prote::.hva amben cor: Ta tt va I ar I:

dos éitUS l1i.:ilna refehcios, cünst;.:nte�1todos d peti(;ão de fls. duas.
transG"ress\VOS do Decreto numero 27 já me:cioiléldo. e bem as·

sim por indenis�(;ão dos píl:"juizliS que; o �l� representado pos·
sam se� c 'usados, principalmente qu:mt0 O prejuizo al'iundo
da invas[o ehs me:;m;lS terws cl<�vo!L!tns e ;ua c"l!sequenfe des
valol'isação., e mais pronmwÍ:içôes de díreio ap!imveis {; espp
ele li. dC-l C<Jmu as.sill1 o disse, do qu e dou fé, hvrei o presen"
te ÍI'nno que, lido e actadú COnf()Tlle, vai dev'durnnlh··
assin:tdo. Eu, Alfredo Campos, escr'Jão.

.

o sUbSCroVL
I (assinado J Vergíilllcd Bi);)'Ji'U;I:i' "V:u:cr;ty "> C e r t i d ã ('
1- Cei'{ifico que, Hes�a cidade. de .Huiuemlu. fÓTa d,:,! meu ortorio, ip.iimpi .ao Oficial do R�'g:sto d(� llTiuJeÍ6 d:1 Co

'l.maré2,
Sr. �.tob€:rto Raier, for .tOdO o _�eorla. petiçt.o, dêSP?:C.hO;;e termo de prütesto de fls,; do.que !l(:Ol c;ci1�e. O refendo ,c,

verdade. do que don fé. Blumenau, 16 ie <lf:,osto de 1933� (

I
Escrivão: (tJ.SSit!3do) Alfredo CnllllJos. E. par�t qt:f.:! �hegHe ao
connf·cÍmeJ1"lo de todos, mandou pn8�1lr este editai, que se d

���_�'2==O'�=""""",��-==._=-T"=�"","'��"'�'="'-='='_ aJ'ixa!ln no jogar dI) CGstume e. publicafo pela imprensa., pn�

1 trez '-'I::zes, na fôrma do ürtigo 890 do Codígo J u�. ici3.rÍ0 d,
Estndo. Dado e D�ssado nt's�a cidade d Bhnnenan. iWS \'il'�··.·

.....-"""".....-----.....-- 'e UIT) dias do me� de ngosto de mil nCHce·ntos e {rintn otr(;,

I Eu, Aifredo Campos, escrivão do Civil ( COI11f'Tcio. o d:!té1wy;'·' c
fei. (<lssi1l ado) João .Módeiros J'1 aior. E[;:\ CD :1forme ü \.,rig:;: -,;..

O Escrivão: ALfl�DO CANIPOt:i.

Peto presente edital, convídq ao! abaixO nome�!dos f.l. \':',.
Irem no proso de 60 dias, pagar os íllllOStos dE'vtdos �� fazem:!_i
E!'�íadual, sob pena de S6 proceder a o:)rança judiciiii: .

.

.

Adolfo Kreilz, r\dolfo. SchwB.rbnu; -AdelLâ e r-lui;'o SfraUbt,.
Alai:, Schwambach, Alvion. Ho�cb., AI·in Seiwart, 11, Amu!1.JJ:;
da .Silveira, Aniúto Barcellús, l'lntoui(Santos, Carlos EberlláW _..

·

MimiJein, Ca;los RichUlRlili ,Jr., Gttpar Esser, Claudio H. c':
.

OnYeb, EU}' Ontz, Emilio \Vestehúr, friven Krr,tlz; bZf:qu;;(;
S::ilY.:ldor i\f,achad::J, Fernando e Eric( Beduschi, Ferminío Jo�.:
dR Silva, Fredf!ri.co Guilherme Janz, 'rederico InrJme(er. penn:
nO :8arih, OerfiJ.3no Wet�t:rli, Ol:HlJer::eOOf:hel, Ooi!hdnYH: f(j.:,
ko-w, I-Ienrique Kunneros, HeWíq e, Osiervvinçl. loão DIuL
Joã:) Francisco Cardoso, j010 fuhrJann, .)não 1{pmhpl, Jo;': j

&o!-u (cinnc:llvL\:), J\l\.oJo8é lÍr:s S�ut,>, J.1;'io Tilur;uy. Jorge \:{.'
h�rlc, Jcsé j;;1al1u.:! de A'ldrade, Jif� fdi:� dos S2útOS, })s.é ,

I
m�u'al Pereirét, JUl;O Sehwidi. Kul' Kntr:r;�(,L

..

Lauro Strilí: -,
Ltõopolclo K1'8Ug, I,Iadalena F;Cl1f'Sjll,. :'ianoe! S(:'verino la :::i:.. ..

-.i\Jlart!IU Sartorti �'. (}i�estes .l:t-';�.chin i, (_·to i'ia:) p�� ()t�o l::rf�'l�z; ."C,;; ��.

f t:tt!�q�, f)auio Kreuz, R\cardo r·i�q;te .l�J t--tl[?lrdo_ �l[lrrnein� Rjc[")- o,,

:0""· [�[J·ll- n",-'ü1t·'h'· K-·,·' D;'""I;" <:;",..,tro;; \V''':r·�''· ";_.'i :..;.1:.' ,..
'

.... .::. �

f

l'\vu J1." •• i ,; t...'_, l .. ·J_,!.-.. ... í.!-i � lhH ,1". .. , 1\'t..Z'''__l .�j "':'�"":.

II :JP�ll;dl;; JJ.l"i3i:i
------..._""._,..,....,.......-"""""".. t·

..

Hh;n1���o�1/;D-\,�����1�IZ��, Promotor Publico

Edital de Segunda Praçao Homem Elegante faz seus ternos

o doutor Amadeu Felipeda Luz, Juiz de L íreíto da Co
marca de Bl-imenau, Estado de Santa Cetsrlna, no. forma da lei
etc,

RUA MINAS GEI�AES

na

Alfaiataria de WILLY PENZLIN

Em frente ao Hospital Municipal'

OONFECÇOES MODERNAS

PREÇOS SEM .OONCURRENOIA

Aos bons paeS
E' natural que a vossa feHdo:

dade dependa oe vossos filhos
e deles depende quasi da. Sau
de; eesta depende, quasl. ex

clusivamente, âe lhe dardes de
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:
LOMBRIOUEIRA MINANCORA
No ha egual. Uma creança

de 11 mezes atacada de desin
retia perdeu 543 vermes de 3

qualidades testemunhado por
seis pessoas idoaeas em Itspe
dú Municlpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. CarIos J.

Neurernberg, professor. Cada
frasco é uma dcse. Toma-se de
uma vez em café com leite.

Depois do efeito não precisa
dieta nem purgante.
Veade-se '� il 4 numeros (1, 2
:3 e 4), conforme a edade, em

todos os negocios naS farm?;
das. desta cidade e drogart
as e na farmacia 1\Iínancora.

NOTA: Se quizer poupar vos
da saude e VOSS0 dinheiro com

éoença desconhecida o remedio
shabituai- vos no COf..1eçO deq ual

qU€f doenç8, ao deitar: dar um

bom suador e de manhã ceoo

um purgante de Lombrígueira
,

Min::..ncora. E o melhor de t)·
àos quantos existem, e de efei
to rapido e Suave.

Muit�s diarheas infanlis são
c lusadas só pelos vermes e den�
teso Depois procurai o vosso

medico.

Vende-se na 'Parroaeia Mi
nancora em .Toinville, e em

t,
' - -- I-.�n" � .....n';l('j"'R dt"sta

cidade. I

ITAJAHY SLUMENAU

negociantes e exportaàores De maDeiras

� Cereaes

Secção fluvial

I Representantes 00 mOinHO .1,.t-H5.L�Z.Bft1iiiiiiMj••:r_Mt�1M�.l$MW�·�ª;W$� �. ��t

Elll FaLl1ilia Onde está a 'felicidade

das senhorasA grandeza da nossaPairia
depende da cultura moral in
teletual de seus filhos. A gran
deza e felicida'je de cada um
deles depende da bôa oumá
escola paternaque viram CO�
os olhos e beberam com a lU

teligencia. A lwa escola é: mo

ralidade, instrução, Justiça,
hygiene e economia. Sej!l e-

conomico compre só o mdls

pensavel na vida,.mas artigo
de valor 1'e81. Pois· bem; as

sim os dentes ,e o cor

po, a. cabeça e cabeio tam
bem precisam hygiene e as

seio constante,
.

Em possnirem dois jardins
ligados entre si; o do Amor
detltro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con
forto materialmuralidade, idO-Ilatria polos filhos. esposo e
a saude, I

I
Faltando esta, tudo 1-.e trans· 'I'forma em sonho e martyrio-

.. I
Como pois, garantir a pos-:

.
.. ..

sé de tão precioso. LUIVIEM. f
Para isso use a·· «pétrúlina de tão gl'a.n.de BEM? indo di. !

�nancora», que é um tí'mico reito em. busca de ,,1Vlinervi· I
capil!1r; ideal miCrobicida, es n�� que ,é um precioso espe-;
terilizante .do cO'P:'f{!Hmbeludo mlwo feIto pelo autor da afa- t
evita a queda dos.\ cabelos; mada Minancora que durante
destroe completani�JJte a cas- dez annos tem curadú innu
pa:'gorq:urae comicJa;ã? do pe- meI'assenhor�s evitand� (as
ricraneo.Algumas semanas de vezes)operaçoes e SOffl'lmep
uso tornam li cabelo forte, on- tos velhos do ute�o e ovarIO.1
deado,vigorosobrilhante e pre possrrindo atte�tados, magnifi- :
to evitando as caspas e o em- cOS,·Um uegomante do alto
branquecimento iJreniaturo, commei'cio d�. Joinvi!le•. eS- ;

sem tintura. Cada frasco. tem

I
gotando quasl a pl'lClenma e

tOdflS as i.nstruções para fazer esperança� curou-se de hemor
o cabelo lustroso 8ecco óiI hu rhoidas com 6 frascos! 'rodos
mido� Vende.-se ·na Phar.· MÍ- os incommodos causados de
riancoraJoimtile:

.

em todas «regras" irregulares,· hemor- i
phal'm,., drogarias . �erfúID� rhag�as, curam-s� se �ãO cu-!
rias de6t�t cidade.

. ..

�8VP.i.R com a Minervma. I

L;rg�..mI2U

PeilUft"m® SR/iiar!

t:' o meiho� para a
tosse e doenç�s do peito.
Combate a3 constipações,
resfriados. coqueluche.

.
bronchite e asthma.
O Xar{)pe São João

protege e fortifica a gar
ganta, QS bronchios e os

pulmões, Milhares de
curas alls.ombrOaas!

.

Promotoria

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'E 'X P E O I E N TE Edital de primeira praça
'.' ,"0

.
.

. . .

O Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da O doutor Amadeu Felipeda Luz, Juiz de Líreito
.

da Co�
da' eleitura MuniJJipal ��m:!e:e/ee��umenau,estado de Santa Catarina, no tõr-

���ca de Blnmenau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei

.

FAZ saber aos que o presente edital, com o .praso de fAZ saber aos que o presente edital, com o prazo de dez

·M·OVI-m.BI'}t.O·.'.··.···· 'da' . t�'�OUI',arl'!l
.'

·do i.·..Ü·..... la JlI.�· a! dez. dias virem, interessar possa ou d.ele noticia tiverem que, dias virem, interessar possa, ou delle noficicia tiverem, que;
I(j 1. ü'l U .

'.

.
{} no dia oito (S) do proximo vindouro mes de setembro, ás no dia oito (8) do proxímo vindouro mes de setembro, ás

,

3 d
.

d '1'933"
onze horas, no edttíeío da prefeitura municipal, onde iUD- dez horas, no edifício da Prefeitura Municipal, onde íunccio-

2 " . e agosto.
.'

e '. >
I clonam as audiencías deste Juizo, o porteiro dos audítoríos nam as audiencias deste juízo, o porteiro. dos auditorios, ou

I ou: quem
suas vezes fizer, trará a publico pregão de ven- quem suas vezes fizer, trará a publico pregão de venda e ar-

'H E C EIT A: da e arrematação, a quem mais dér e maior lanco otere- rematação, a quem mais dér e maior lanço oíerecer.
cer, além da avaliacão, os seguintes bensr- UM TERRENO, alem da avaliação, o seguinte: - «UM TERRENO, parte

I sito á rua São Paulo, nesta cidade" fazendo frente; com rIo lote de terras scb numero vinte e dois (22), sito no Ioga!'
I (2o) metros, á referida rua, fundos com a Estrada de Fer- Massaranduba fundos, distrito de Massaranduba, desta cornar-

1'0 Santa Catarina, extremando de um lado com a propríe- ca, contendo a área de cento e trinta e um mil setecentos e

dade do espolio de Hermann Díetríchkeít e do outro lado cincoenta (131.750) metros quadrados, sem bemfeitorias, extre
com a proprtedadede Georg Baíker, edificado com uma casa mando pela frente com terras de Augusto Borchardt, pelos:
Sôo n. 272, construída de tijolos e coberta com telhas, que fundos com o Riberrso Massaranduba e dum lado com terras

serve para moradia e oficina mecanica, um rancho grande, de Walter Mueller e Bronislau Zaida e doutro lado, também
2:294$100 construído de tijolos e madeirá e coberto com telhas e fo- com o Ribeirão Massaranduba, avalisdc por um conto e oito

lhas de zinco e, ainda, um rancho pequeno, construido de centos mil réis (1:800$000)'" bem esse que se acha em poder
madeira e também coberto «om folhas de zinco, bem como do depositario deste juizo, cidadão Jacy Campos, e que foi
todas as demais bemíeítorías no referido terreno exísten- penhorado a Fritz OoIdacker e sua mulher, na ação executiva
tes, avaliado tudo junto por trinta contos de réis • . . . que, por este Juizo, promove Rodolfo Kander contra a Socie

(30:000$000), bens esses que se acham em poder do depo- dade Cooperativa Agricola de Produção e Consumo Messaran
sítarlo deste Juizo, cidadão Jacy Ca:mpos, e que foram pe- duba. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou
nhorados a Otto Brossmann e sua mulher, na ação exeeu passar este, edital que, na forma da lei, serà afixado no lagar
tiva hipotecaria que, por este -Iuízo, lhes movem o advoga- do costume e publicado pela imprensa, por tres ve

do Dr. Edgar Barreto e outros. E, para que chegue ao 00- zes, de acordo com o estabelecido no artigo 1.763,
nhecímento de todos, mandou passar este edítat que, na do Codigo jndiciario do Estado. Dado e passado
fórma da lei, será afixado 1'0 logar de costume e publí- nesta cidade de Blumenau, aos vinte e oito dias do
cado pela imprensa, por tres vezes, de acordo com o es- mês de agosto de mil novecentos e trinta e tres. Eu, IAHredo
tabelecido no artigo 1.763, do Codigo Judiciario do Estado. Campos, Escrivão do Civil e Oomercio, o datilografei. (assigna
Dado e passado nesta cidade de Blumenau, aos vinte e oito do) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampilha estadual do
dias do mes de agosto rie mil novecentos e trinta e tres. Eu, valor de dois mil reis e uma outra Ie eral, de Educação e

Alfredo Campos, Escrivão do Cível e Comercio, o datilogra- e Sande, do valor de dusentos reis. Está conforme o original,
ft:'i (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampi- do que dou fé.

158$400 lha estadual do valor de dois mil réis e uma outra federal
de Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está con-

íorme o original, do que dou fé.
O Escrivão: ALFREDO CAMPOS

Edital de Primeira Praça

Industriá e profissão
Imposto domicilar
Veículos e placas
Licenças diversas
Emolumentos
Aferição de pesos e medidas
Gado abatido'
Remoção de lixo
Multas por ínfração
Multas por .móras
Cobrança da divida ativa

Saldo anterior
Rs:

420$000
196$000
960$500
'·14'0$000
... :233$000
" 65$000

. 315$600
...• '24$000

:0$000
55$930

.
43$000

D eS p eZa:

108$930
18:125$431
20:528$461

Administração a fiscalisação:
,. despezas de viagens:

pago a Emilio de Alcantara
idem a -Gustavo Faht
Idem a Oustavo de Zutter

. material de expediente:
idem a Kersanach & Cia.

.

idem a Ernesto Schadrack"
idem a Emílio Jacobs

Divida passiva:
juros pagos qa .Leí nr. 135
idem da Lei nr. 144
idem da L( i Dr; 160
idem da Lei nr. 173
idem da Lei ri.._;; 196
idem da Lei nr. 210
idem da Léi nr, 250

Instrução publica:
pago' aGermano Scheeder, de alegu=l

de C�8a ,
240$000

idem a Comunidade Escolar Testo.
Rega, idem. .

idem a Germano Roedel, idem
idem a Damíano Fachiní, idem

Higiene e assístencía publica:
soccoros publlcos:

ídem :a Empresa·Auto-Viação Catari
nense Ltd

- Obras publicas:
.

idem aWi1lySchwertfeger,' demadeiras 29$QOO
iJem a Oito F, Blohm, de gasolina 1 :340$000
idem a Sehrader & Oía., de materiaes .21 $600
idem a José lJemmer, de areíão - 244$800
if:tW..•. aJ;:lleD�iqIl� . _�l-,rev�ueW•.de '

. .

" pranchões 54$000
idem a Conrado fiasse, de transporte

. de cimento
idem a E. F. S: C., de frete
Idem-a Ernesto Hostert, de areíão
folha de pgto. da turma 'I'esto central

20$000
80$000
·40$000

2$500
3�200
12$700

o Escrivão: ALfREDO CAMPOS

27$000
52$500
294$000
14$000

, 70$üoo
'15$000
40$000

, -

.AUTO -VIAQAO
BLUMENAU --ITAJAI -� TIJUGAS _ .. FlORlANOPOLlS

EMPREZA: HIL.ARIO WIEDERKEHR

Transporte de passageiros e encomendas por preços excepcio
nees. As encomendas e cartas são entregues no mesmo dia.

I
I

I
I P ao r t i d a .1 e R J n lIR e E 3 n

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras ás 12 hOR.'�H'

Partida de Florianopolis
'I'erças, quint�..s e Saltados ás Si horas

512$500
fi Empreza Catharinense de

Publicidade e Propaganda
editará f) «Annua�o Cornmercial do Estado

de Santa Catharina.»
120$000
90$000
90$000 540$000 Informações uteís-Indícador profissional Resenha

hístortca das príncípaes firmas do Estado-Relação
completad de todas as firmas commerciaes do Esta
do-Fteharío commercial com todas as informações
sobre as mesmas firmas. POI}to de partida

HOTEL SÃO .JOSÉ30$000

ENFR:U:!UECEU-SE?

Ainda tem tosse, dôr nas
costas e no peito?

Use o poderoso fanico

VINHO CREOSOTADO

Balanço de contas
Rs:

15$000
.

3$901)
76$800

201$900 1 :987$000
------=-

3:227$Doo
17:300$561
2.0:528$461

do pharm.v cbím.

JOÃO DA SILVA SILVfI�A

Empregado com sue
cesso nas anemias e

convalescenças
TONICO SOBERANO
DOS PULMÚES

Prereittira municipal de Blumenau, em 23 de 'i\gos10 de 1933

JACOB- A. SCHMIT'l ALFREDO KAESTNER

Prefeito muniCipal Ill'Dvisorio
.

Th,esoureiro munlcipal

Todos os ltvros e demais documentos, referentes ao
.

balancete SUpJ a, estão, na Preleitura Municipal, á disposi
ção' de quem os queira examinar.

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



. Promotoria Publica
.:
IEdita:1 de segunda praça Edital

.

. '.,r .
. . ••

.

. •

de '.' •

_

'1' '.". . . ..
. Roberto Orossenbacher Presidente da Junta do Alístamen--. (elo p.rese!l.�t.e. 'Üi.at.ull!, co.n.

Vi o- r:os.•.aha12:::) nOf.lJe�(J.'_IJ.S �,; , ." O dOU.tol' Amadeu FelIpe da Luz, JUIZ �e DlreJ�O da

.t. MTt d Municipio de inummau' faz saber aos cidadãos:v��'.e�, I�?"pr;�o de_60 d:,�,S� pa!�r U! lr:�p:.O.tj ..o� d�,Vld.��S. �. cnma�c� de Blúmenàu, Estado de Santa Catarina, na forma c�nst��f:s d� relação abaixo tn;nscrit�, que fo�am alistados pa
Fazenda J.!,st",dua,l, sob P ... l.Gl, (L se proceaes a cobranoa JU, da leí; etc.

.

.

, .

do Exercito e aqueles que se julgarem com di
diéiaJ: Albino Perinj, AH:;edo,�Bl:'atLie�; An�ta Beek, Ant�nio

..

FAZ saber aos que o presente edital, com o prazo de .ra·t servlç? ões de�êrão a resenta-Ias co:;;pe'tentemenfe. test�l'.. r�bBociação Gt�mae. ,1',vange!lGu."6ü��� .,�a!harl�ai .

oito dias. vjre�, .ínteressar possa, ou dele noticia U�erem. ��t��:n�:��:�çJunta de AHsta�ento, a qu�l funciona no edíji,U[;!;l1bt�.� Kel1zel,,<���gU&�O Loe?ke�;��gu.>:_o,' ��n�",n, cai que, no dIa' trlUta:� l!m (31) do ?orrente l!1�s de agosto, ás tido da Prefeitura de BInmenau, das oito ás doze horas e das. ·ll'·ü1.\ua bütlJCCk, çeCi.ldlhdC AE!',nolIuo d1'--_illG",n, t�i;se /tilVHD:'ez'oCt'e�-1 lJ.-!1ze horas, não_ �dl!l�l� dat PJre�eJtura MUtn�ClPad'I, ondde.tfu:r:' treze ás dezesete horas, todos os dias uteis. E, para que che� n,erbe�. Oll?mum a � "�ü(� ar e ��p�r .i;1.� o, RO�. a Clonam as au rencras '.Ies.e mzo, o _r:0r mr,? os au) ori- gue ao conhecimento de todos, mandou lavrar o presente edíHermg, E�na K!le1�?0, E�11)11_a í!hl��n, !?J.IC� L,a",es,. '.DlWlpO os, .ou quem suas ,!€zes fIzer, tr�rá t1. pubh�o pregao de
tal ue será <tTrxado nv lugar de costume e publicado pela im:\.ft.i.oHt:l', .Euge�lo 1Yl;�Y�I', �t�rdmai'HJ.o h.Uílst, h'fl;llC1SCO .Ho� venda e arremataeãc.-eom 0. al:atImento d� vínte por. cento . r�ll�a. Eu Pedro Cardoso secretario que o escrevi. Blumenaul'at?i5ke, Fr�lDçlf,e,) J\�els, � �:�:\(�f!rlCa ?.hl� Frederfco Seer'i!ld( 200/0. sobre � valôr da avahaç�o,. o� segul1�tes bens r- «UM �m 20 de .\0'05to de 1933.

'
.

,Frída e Bel'ta Kasulke, Fnda .Brunv, uéI'mano .Buetreger, TERRENO, sítnado no Jogar Ribeírão Jordão, Gaspar-Alto, bG!3rmanO DaHmür.lI1, Gm'mano Schubert, GiacúillO Piazza. desta comarca, eonteud« a área de sessenta mil e quínhen- Presidente: Roberto Grossenbacher.Guilhe�m'e '??rn, Guilherme .Ifm}lio, F. Blunch,. GuW�eI'me tos CGO.500} metro,s qtiadrados, fazendo frente ,c,om a estr�da I Secretario : Pedro Cardoso.Feuste}, Guilherme Gruege_r, liull!1er�e PrOChIl{)W, Gull'!er Gaspar-A lto, fundos com terras de 'l'h�maz Sttehl��, extre- Classe de 1912rue Schmídt, Helena HOC1g'oann, Herrríque Ü.·· Blunck, Her- mando de um lado com terras de Jose .Samulewskt e dou-deíros _de Freàerico AIt�nberff, HerdeiEos de' ,J.o,an�a Hei- tro lado com dHas de. Carlos Lotrhazen, avaliado Qor P1!l (Continuação)urge, Herdeiros de Mathll?B Klotz, Joao, G. }<-:_nJiÍJ? BIunck. conto cento e setentamil reis (1.:170$000): UM RANCHO, rei- Alfredo Gustavo Julio Moegel, f. Guilherme e Augusta: AlvimJuã.o .Gel'llünj, J()ã� Hannícke, �oãO Seibt, Jo�o �ltv�no d� to de madeira e cobesto com palha, avaliado pOI' trinta mil KühI, f. AUgusto e Maria; Alexio Herzog, f. Frederico e Emiliu;OliveIra, John L 1< .res.uel, Jose Bauler, Jose p.. oosr, Jose réis (30$000); bens esses ,9ue se acham em poder do ::Iepo- Alvim Kopsch f. Ernesto e Ema; Alfredo Becker, f. Ant'mill ellu.ben?ke, José. Sehz;elder, �.UYenal i::ialgado, L�lS Feustel, �it�rrio deste Jujzo, oidadao ,Jap,y Campo�, ,e qUe fOl'aI;nl Paula; Antoni� Woestemeyer, f. José e Elisa.bet; AI��rto UngLms Ehlvano da OunHa, Mal'Lln .R:antenberg'nl\1athJlde Blu�wk, pt'nhorados a Herma,!lll I{ranz. e Franz HeltrlCh e �8spectI- ner. f. Herman e Luiza; Artur Michel, f. Julio e EmtI:a; Arnold$Max Meyer, Oscar Kronke, OtIlla Blunk, 1 auJo CarIs.' I au- vas mulherE'S. na açao executiva que, por este JUlzo, lhes Krause f. Albert e Ana' Alvim Rahn, f. Carlos e Ida; AdaJbertI?, Cm'los. pud ..�jg, Paulo SCllf'ader, P�ulo ��o:k_ert, r�:���do move �rHz R_tlspoIt: Nessa praça sel'.á obserYB:do, o disposto R. Á. Geisler, f. August� e Helena; AlÍred A. f. Vol�ma:::m, f.�lil_lmanllj K{)�OiP�O p�ppn�I', !_{�o�(I!pno S�ú.g!id?, .�,><t�mua no artrgo 1.7(1, ultlma parte do Co.dlgo JUdlCl8J'lO do Esta.- liermann e Augusta; Artur Rux, f. A:lgusto e Ida; AlVim Volk.I:'iMgadn, Soclemwe LlterarJa DrJina, PrClvl,aencla, tiocH�da· do. E, para que chegue ao conI1e.�lmento de todos, mandou mann i'. Emilio e Luiza; Albrecht Remke, f. Albert e Augusta.

fie il'linerüção CathárinCHse 1dtu" Wllhdmma HUeber, Er- passar este edital que, será afixado no logar do costume e Artur' Behling f. Auo'usfo e Albertina; Alberto Karsten, f. Ri-. n�s;;o de �Lillnrim, Ono K':les,tner, Viu,:a ÀI�na . Al�?H, LE8�e- publicado pela jmpl'eI1sa, na fOI'm� da lei.
. Dad.o e passad;) cardo e Cristí�a; A1f�edo Kloth, f. Gustavo f Hulda; Alwinopnauo' RFl led->., Es!epha.no Bobermlskl, O1![!!IHO blV�I'I" Os' nesta eidade de Blumenau, aos vmte e dOIS dIas CO mes Strelow r. 1!:duardo e Joana; Augusto Schallfferf, f. Ricardo e\,,:tij,�? ,Kl'ueg"r-, Man��l, Jl_la:quim iJonstafH?l;_i, �I.ll:?�!�no JO'I de agosto de n::il_ novecen,�o� e trinta e. tres. �u'. AIfred� Ema; AÍfredo Trertin, f. Carlos e Em�Iia; Alfre?o Wa.lz, f. I?anielNe, v18��a. L0oI1aru';f li.ellle�k,. L.N)P�ldo J�CODOY�·l�K.I, ,Joa- i 0ampos. Escnvao do. Clvll e ComerCiO. o aaülogr�fm; e Ida; Adolfo Franz, f. Carlos e Mana; A�tonto Fu�tado, 1

..
Lu-qU:ill Nl�ubu PI�I:ell'a,.Jose, R.emec�=, Jus�, IgmwlO l'ol'te, i (assinado) Am�deu Fellp� da. Luz! sobre uma estampilha ca e Luiza; Alf:iedo Gütts, f. Al.berto e Elisa.; Anton�o FranCISco.�{j�O Dô.l, .F. D.ellmg, R..

LU

..

lizl;e, �Ina).do IS�S8� .e Arn?:�Oj �stHdual d_? VIl.lOf de dOIS mIl .relS e uma outra. federal, i de Oliveira, f, Francisco e Ma:'la; Artllr p.rust, f. Joao e Tecl�;�3T?H1zke, HUtllo_e!'w... "!l�pe!·t, !:.�POllO \\fand:.t L,�l'lch;" L�,Vld de Educaçao (: �'Saude, do valor, de duzentos relB. Está Alhedo Luz, f. JoãO e Fl'anceima; ,�Jbert H. C. !<!otz, f. OUl-'\ lllaüuva do BOlllIUl1, vúmmumdade Bf3colar "ao Jose, Can- conformo o oI'lgme.l, do que dou fe. lherme e Ana' Alwino Maas f. Em1l1o e Berta; Ahd, Ir Zoschke,dUo :rb:umas <la. SilVoU, 98_sseiniro. LezaC!'-.i. A�erico Domin I O Escri'lão: ALFREDO CAMPOS. ·f.IOto e Ida; 'Alberto Bãr, f.' Ernesto e ; erta; Albn�ch� Kanies,gos ue Souza, _Antolilo voa0 .�8 .AndT�l(��, Auoll�ho W�lz,__$___ f. Hermann e Augusta; Alwim KühI, f. Augusto e Mana; Alfre-joão Aleg�'e, �{lchar'�� Bayer, .l:' er?-lllanu DOllll, Joao NarCISO
........".""" ..........."..,."' ���•. ������� do Outirs, f. Alberto e Elisa; Artur Flor, f. Rudolfo e Ad�le; Adol-€. ,F�rnalll1() hOllU, \li tU,va FlOl�nüna, de B�I'ba, q-ustavll D�'I rr·:······

.. ········ .. ·

:�' F �f to Bauer, f. João e Wilhelmine; Alfr�do Gaulke,. f.. RIcardo evI, t,u:preza Bona &
_ C�., Da�_lCl GlOv,�nella, Vwva Mela-�: "f B R A fi A � I � D M li _ J : Maria; Artur Freiberger, L Jacob e FIlomena; Alwlm KnaeseI, f.ma G,wv.aneHa. Fl'eüerwo lüoehn, W Íilt�r. Klueg�, João!�: .)

:; I�: r. 18X nmm a !) Augusto e Selma; Adolfo Borchardt, f. Juli.o e. Augusta; Al!�edoKowalskl, Lt:andrú Longo. Angelo Marcanm, NRrcls� M�-l t A D V O G A D O :l'�: :{ Zibell f. Frederico e Albertina; Alberto VItOrtnO, f. SebasÍlao eliestrina, Adão Petro'""iscki, H�;lla Piski, OSCfíl' Pisln, 13-1-, f: RUA 15 DE NOVEMBRO :11 f: ADI"I.�GJtIOO :i Maria: �\rnaro Mel. F. de Souza. f. Mel. e Znlmira; ArtuI' M'lnke,cHaro. Piski, H.oba Píski, Lour.enço dos �antos, Alllert� SC�lI��ldt i!; .". � '� RIO DO SUL g f. Luiz e Helena; Adolfo Himching, f. Teodoro e Em�; AdolfoS�gis�.und. SHI1�UOWi?z, S?cledaae A,tlr�dorf!: �en�(ilc�(J 1.11n- \; B L UíM•E N AAU : l�: H Oaulke, f. Alberto e Hell'na; Alfredo Radaef!z, f. GUIlherme ebo, OilmplO e l'ranC1SCO de Souza 111'elte, '\Vlllw!lu SterlOk,

I'
!: �::.�...:.:;.:.:c�:;c.:;..:.:ci;!�..:.�:::.�.��� Ema; Arnold0 dos Santos, f. Arnoldo e Mana; Alfonso Roths,Henl'itlue, Balduim'l., Leopoldina, Joaquim 'Ileixeira e Sélba�� :::--� I � __r � f. Luào.ico e Gisela; Alfredo Probst, f. Luiz f' Ana; Achmedtião Alves, Viuva Balduína Teixeir1l;!:-anyu, .Francisco Vl-
����.;:-;-;�: ""'.t*i;$:}.e}l:!l\t{��t���(;*?���� Ritzmann, f. Max e Else; Artur Wagner, f. Teodoro P. .Eugellia;daI, AbilioJ Pedro, e Azemira Alve I l"HXeIra, Fortunato VIlI-1 !':

.

:1
� ,� Adolfo A. H. Pr::nkuhn, f. Feíipe e Natalia; Alvirr. Koemg, f. Her-canaia. Erwin We�z_E'l, Vinva ElizabE>1 Wi�sneI', EmiH.a Wil1- � Dr. Vergl1iaud Wanderley � t

. �:. Alfre� HOBSS � mann e Marta; Arnoidc Kreitlow, f. Alberto e A�?; A[fr�?ori,eh, f:1;stane�lUll f\illllss<::�at, P.aulo Jos,é L(!I!e, �1�rcelUl,o

JO-'l�
. ;J l llle;hco do lJospltal Sra, lz1lbel * Kreutzfe!d, f. Ricardo e Ana; Adolfo Kopsch,. i'. AdO.lf.O

e

En.lllWi
rle G�uçalv�s, Malloe� i'jevermo da Sl�Vll, Jose �eremH1S de! :

- AD VOGADO -

;) ! O P E RA ç Õ 'b .s � Alfredo Machado, f. João e Josefa; A;tur Selrel, f.. ,?ustavo. e.,\ragao,. Joao Dalmolin, Carlos Helhntz, Alma _� aez, Anto- f Causas civels e comerciais ;{ �
"" l Helga; Alfredo King, f. Gustavo e :Mllla; Arnoldo VOlgt, f. Her-ruo Joso Soares, Adolpho Carlos' dos Sd.ntos, A,1�redo ��me-l : . _; eiro :�; OUIlC<'l. Ceral

i mann e Ida; .Arnoldo Karls, f. Paulo e 17ma; Arno E. J. Grof?P,,:,enut.ti, Art?Ul' I�o,ch, 4lberto Oe�?hle�', Adella d� Uost�,,: Tra\'essa 4 de Fever
g �tj:;.::'�"*�G;�t-:*.l:*���� f. Adúlfo e Fr:eda; Alfredo Dorow, f.

..

GUllherme e Ana; AbellO...'\.melia Hostm Alvmo Wagner. ApollnarlO p. Malheuos,AlI-I'���� I --,,�."-��-�-�- Dias f Pauliuo e CarJo�a' Alfredo Bahr, f. Rudolfo e Berta; A�ce Insthurm, Àr.noldo KocÍl, Bértholdo Reinert, Bento l\tar:.o�.'
. l��Hí>���..:ti'�'�t<l)���$ lTed-� Batist', f. Er.ti} e lda; Mtm Fischer, f. Paulo e Mar�ael da Silva, Ca�siano da� ::e'tíes',Cecilia �sthu�m".Constan. _..........��,..,........� i Erich, KarmaIlll � Alberto Ruediger, f. Hermann e Mina; Alfredo Sasse, f. Ouilher-te Cegatta� DavJ:i VentUrllll, DomI.ngos Chwza, �Illil��t �a.end- f��'"

·· .. · .. · ..

·R··;:O····R··R·B··E··L
..

L··O·· B' 2 Dentista'! me c Luíza; Alir.edo l�khulzt? .._f •• _AU:>�rt.9 ...r :?llta1a;!�ll$US�O B. H:,chein Edeltrudes I'Qsthurm,. Evehna Haendchem, Estamslau e DR. li.., :r g.:
.

. l Klernz. f. Ricardo e Hulda; Arnoldo Conradt, f. RIcardo e Alma;Felac�z, Ernesto lfrenna,. Euge!1ia Carlos,_Er\vin.Hoeminche, ; ADVOGADO �i' � Rua 15 ôe·Novembro. ! Alfredo NeUffi:1an, f. Ricardo e Ana; AHred.o Luiz ��umgarte�,li'l'aUClSCO Jacob Vjanàalle, Eellz B�rnhardt,. FelIp�e Lanzer,

1:.: Travessa.;i de�evereiro, n. 24�. �
'IeleJ"one firo 203 : f. Alfredo e Selm�; Ar1ur �be! hl1rdt, f. Jose ,e Marta,

.. Anto",?F!ancisco Maximlano Soilta, :Fra lClsca MarIa Per.eIra, Fran- l" J
, ..

'

.

•

.

* Loas. f. Oto e Ana; Andreas Jord�n, f. Andreas e Mal1a; �lvl����h ��fd�::to;�a�!���n�éf:��;J I�����:r��ljo�:l�:;�.�
'

.. � PhQne 146 -
..�� :'f�:..

:

..;;;���r;�.::..�.
��r�'s�' :����' 1IJ�o��oReO����a�. �1�1��1� :id�;' r���t�l\i�nardi;lo da Silva João Benjámin de Souza. João Justino AI-��� scher f. Oscar e Clara; Antonio Dias, f: Ricardo e Eulalía; AI-V(�s, João Schramm, José Ignacio dos Santoó, José Victori- Dr. Edgar Barreto foI!.sC: H08ang, f. Francisco '.ç Ema; AdoJfo Bar, f. Max e Ema;no .da Rocha.� :Joaquim Silvino da Cunha, Jacob Essig, Ju- ��*,:f;t\)•.··t�:·:. A DV 00 AD O .E::� AU<J'usto Seefeld; f. Paulo e Ida; Alberto Kw;atsch, José e .Ma-rio Degau,. Jaê'Y·Ramos, Jorge Neves Fessoa, Luiz Coradine, �����!)!���'t{*�*��� --,

,)t

� rlatAlfonso Schneidel', f. Crescenc!a e Cecilia; AIbe_rto H�nnque.Leopoldo, Cast.eIJem, I�uiz Melro. Leopoldo ?OS Santos, Leu- t FARMAGIA
..

� RUA 15 DE NOVEMBRO,:37
Tillma:m, f. José e �la;�; Artu� Nlcod�mus, t. Joao Jactnt�o .enardo dos Santos, Lmza I{och, .Manoel MarIa Correa, Mano·,«

O SUL;� g 2. ANDAR
.
g Guilhermina; Antomo Kllano l\ücbels, t. LeopOldo e Adele, A-el dos 'Santos. Manoel José da Costa, Maria do� Santos, I�Ia- � CRUZEIRO D . � �L oi : �; ••••� ...l dolfo Krug, f. Martim € ]\'[aria; Alberto l\letz,ger, f. João e Lal'ra.ria Imthurm, Maria Silverio dos Passos, MathIlde Se,:ermo � Telefone N. 15 . n:

.....---::.�:::::;--"'::'""��.� ..

:
...

:. Confmúados Pass.os, Magdalena OrtuDi?, Manoel Marcos Rodngues, � R
.;, d N :rh �rj l� G����"f{;��!l>��"'4JIl�O)t.�

.� ......_._,. _Oscar DlCkmann Paulo AntOnIO de Souza, Pedro Krauz. Pe- � ua 1? e overr l�O, .)"")1. i . ..' . � � 1�����O.TO Castellein P�scoal Zacanella, Pedro Joaquim dos Santos, � Atende rapidamente � l Dr. OlIveira �. Silva ti" "t' '1
.. )

SI CI d' dOI' .

» � Adap!R�o D!ficial.nenle no trer�ito g i =". Dr•. Freitas Melro i�Rodoln.lio Laux, Rosa dos Santos, 'i v3.ll.o ua. mo. e l'!} Serve com esmero 1e'� Ad $
I

J:'

K V E C ""

� �
.

vogado f. XIR "014 .
veira. Siverino Bacca, Siegfried och, lU�a ugenl? o�a· '"

SERVIÇO NOTURNO » �. �I ELI' li . J .' .�� ADVOGADO. �$dini Viuva Luisa Hoeninicke, Viuva Catharma Schnlldt, VIU- � PERMAl'JENTF .)1,..' Alameda Rio Branco, Jb .'Ir ". I: Causas civeis, commerCIaes :5�a Luiza :Mueller, Viuva Catharina dos Santos, Viuva Wan� «
r' '1

.

-' ....� .. o. BlumeúâtJ.' :. Com o .se? uso, nota·se em ;�. e criminaes l>da Koch� 'Viuva VerginiaGraciola, Viuva Cecilia Mó deMel- ......"�••'iP'i$�9••�....9>9•.;•• I .','.... ii poucos dlas.
. I�: . ,.).

<}'HII._,*).>l)IOt����<tlf��t�� l' - o sangue limpo, de im-'

I ','
. Rua l\imas Ge.raes :.J

lo, José Manso Junipz: iii
_..;...;_;__. -=. .,.

b tI)A t d 1930 - ------ .

_�! purezas e em es ar gera. .: .Bl�me�nB;�(jJ, 2d1 WdeandgeroSleyO epromuo'tor Publico.

"l::::::..:':'::;�·
..-::-::�:.··..·· ..·· .. ··......

·d··:e;;.:.:··.),· ,�_���������lI-
i as2p'lll'h.a�,·,eEsaCPzPe·maraesc,imE���f'Õ�.. se, I

��;�TerII �.u,
D' Iler"1811·)o. S�.nr8 ( �,"".' Dr. ��.bela.:rd.�.§cb.

..
lllei. ... _

_ Y

Ir fi II;-�. Furunculos, ( oceiras, Feridas .&liA l1'li'lE,j�íJI$íiiiii@�
•

Oliveira
. :i r d,,� 4'"�O."·"I" i b'r�'b!Õa�';;a�:;:;..'"to ,am- i Â ior OBscob�Ita IDesejando vestir·se bem

Clinica medica. QPeraçõe�'-J �.: .1,' FER..FE.IRA. DA.' SILVA.I ���t�o�eo���u:I*lr!:1�e��= !:.� .. ma
_'

.

U

...�.

E por pouco dinheiro

H::
. Doenças das senhoras e· :�;;;

'. Aduógados
. wl bel'a. .

PARA .R. llíULHER
.Deverá usar sómente

í pa.rtos :� g - 'f.<Ii1rJSs.._ j,_;dé1i!1Jereir�, :: !! l _ Desapparecimento das fi fi. fi ill I
.

Confeoç;oes ::Eae:rl.dnfeb� t� �::::::si����;:�:ª:E:� '�i ��t';fP.�7;�;tiw�lifit� �:l�d�;:��:;i�g������s d�, f�O :rD·sy��od:rtal��Oa···s�b medidas previas' e preços a a rICa

1= A'tend:e' PChealem"··�a·'d'8oifsilpiSa·ra;f'o...a. �:.i
: i in:�stin3 ��rf�;�op ;i�tro�, ·.··1 U A' .. � ij

.

ti .U;Tem sobretudos e ternos feitos em stock:
• � Ca6iõ�'s";dé ';defunfok ,sempre «ELIXIR 914" não ataca o es'"

O Regulador Vieira
.

: Diretor do Hospital S. Roque em stock de tolios os tama. tomago e não contémi!ldureto:
A mulher não soifrerá'R A U L D E E K Er: :{ nhos a preços modicos. I E' o unico. depuratlvo. que ..

.

.

"
: ;Rodeio Bta Catarina :

S
-' ,tem attestados dos Hospltaes, doresRu'.a 15 de ·Novemb· roo • '120 : -. .

'.' :
Serviço de primeira ,ordem I' I de especiali�tas do.s. �91hos e I, CURA COUSAS UTERINAS EM 2 HBRAS .''�'''''''.••.:;.::.:.:.-'��

da EuspepsIa Syphl1Itica.N 4 A L b R Reglllarisa asrr�lephone 1 r. 7 A tratar com . li OW. na

lli!Ji!!1!M"""""í'W"'3l4i!'�_')! Corta as grandes hemorrha-,;_.-......----.....-- São Paulo n, 48, oq_na Mal'- ..,:__ �=-"""='� � = _,...,-

\. gius. COJ_nbate asFfOJ.e�Bran�.JnRGIC cenarià Stl'obel Irmaqs.
�__;...,...,...,.._."...,.., cas, EVita o RheumahsID? (l-. V. L '.

-

<! li.··
..

�;�··��·�d·�
..

·H�... ·P�;·�··�:l·.· . �:di��ifi�at����Tt;trr�i:� "

Blumenau f
Hermorrhag13s' e quais nulii-

. h Clinica geral e : . fica os aceidentes de morte ii
���à�f:âO u��:e�lÂd�ii�

.

�g Especialista para moles-

?� j' �i�a:�e �3 � is!'��nd2;to'�� I,m.À R M A R lO de iabri. � tias de garganta, nariz;
.

f '(
.

devem usara FLUXO-SEDA:.
.

Carinhos para creanças, ces-!
�'1.

"d l' .• TINA que" se vende em tod;âtos de todos o, typ... os!an·

! I
cação argentina. .: OUVI os e o nOS

'I;' o B"",;L R""eitad. par mru,
. �����tm���os. mobilarios m07

� I Vê!! á Rua S. Paulo, 8
« fL��.������ ..�.��� ..������ll. .' de 10.000 medicos.

.

I
!••_!iDl__• ..IiiIi__!B-= .I m aGirlli

..

iB·-_lI.�!I·'_-ij-'_�_Di!.1ã1ll.III!l.:----...!�..

,�.

Torrado dos'

!,,:'.I�,melhores cafés
c

do Brasil
...

�

I
.�I .���':1"r·���m�i}���.·� "'.�É'i;�2i

de Alistamento Militar

..�

J_
:J

....�

Tabelião do 2. Oficio

BLUMENAU
Santa Catarina

F
.

[' .....�.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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;:'� Paga juros, em conta-eorrente, até 7 0/0 O .: ..� �l
E Grande' stock de todos 'os ··artigos··farmaceutieo.

:

í·.o ao anno ' o
_

: :. � - Medicamentos homeopatícos e bíoqulmíeos
..

. ,
' .

.
.

; Artigos sanítsrios e desinfetantes :

:��ri�: â� 20�ggg3�t�S l��to��r:(t> ::::�d�
� Especialidades farmaceutieas

, !f
,

juros de �

·�"�.'w�o':
.

'. .' .6 ·ojo t�. ( II ! ��;::tes Telephone, N. 201

iI·'"';,1 •.
' canitalfzados semestralmente f: PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS '1: B LU M ENAU

.
.

;l�::. .. ,;Fa)tVSdas opeTaç�es Banca1'i(l� �
. .�� .

V d t
_. �l f� Rua 15 de Novembro N. 44 - Ao lado do Hotel �ôa Vista � .

i��
.

·11 Carl;; H6;��kç�esS. A, II
�====�

� ��=� A�������W��
iti.;'.! fabrica de Gelo �1
I:� Depoaítarios da: . �:jr; l
�.� Cervêjaria Catharinense e .

�,� União Mercantil Brasileira S. A. ':::�:'!(.; (Moinho de trigo)
g Agentes Geraes da: .

f: I·
.

;: Sul America Terr. Marit. e Accid. �i
II Sul A���:n��aNaCiona I de Seguros �
�.::�..:.�:;.����::����� :

··'BANCO

SUL Dt) B'RASI ti
.

Tom 40 anno5 de pratic:d na AIlemaQha

CF! no, Brasil

. - ...

no InVERno OU' no uerüo
A preoccupação actual de todo o comprador de Iam

padas electricas, especiàlmente donas de casa, industriaes,
propríetarlos de pensões, hotéis, restaurantes, fabricas, usi
nas, etc., consiste na excessiva conta de luz, constantes

reclamações delampadas queimadas, luz pessima, aborre
cimentos díaríos em virtude de uma economia errada na

acquísíção de lampadas «baratas».
.

Por meio de centenas de demonstrações já effectuadas
nas capitaes e no interior do Brasil, especialmente no Rio
de Janeiro, em São Paulo e Minas Geraes, com um appa
relho denominado PHOTOMETRO, ficou claramente prova

do; em relatoríos devidamente autenticados (os quaes serão

publicados mais tarde), que a lampada sem marca ou de

marca desconhecida sómente devora inutilmente excessiva

corrente, queima facilmente, depois de UII!a vida muito cur

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 Philips, 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 PHOTOMETRO, também uma visita

a seu lar, sua propriedade, sua fabrica, sua usina, seu es

tabelecímento para provar-lhe, de facto, as verdades ací-

rüa mencionadas.
- .

Por conseguinte recommendamos a V. S., no seu pro
prío interesse e considerando a questã-o importante de eco

nomia, de permíttír aos portadores do PHOTO:METRO que

lhe façam uma demonstração para que V. S. verifique a

péssima qualidade de uma Iampada «barata» e a excellen

cía das Iampadas typo Standard' como «PHILIPS, etc.

procurem CASA PEITER

onde o íregues vale-mais que o dinheiro!

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

Artigos e preços sem igual

Pellucías e casimiras

Artigos para a estação

Somente na
.,'.

C A' S A PEITER

x:":"'::':;�� .,...-.. r..".v�·�·� ""'_'_.--.......,.,_--. w"""""

r
.

t DEVEM SER ,� ::! Pha rrnacia O r i o n :.!! =----LIV-Rt\R-IA-CA-Rl-OS-u'A-HlE TYPOGRAPIDA.

�' l PAPE�ARI.A n Artigos religio3:s'

� A
.....S'S. U'·.··.•.•.·A.·S· .BfB··.··.··lnA··.··S . I RU_l 15 DE ;;�.B;��ELEPHONE 90 1::1 :::h��,d�sN;;e::::u:o

- Telephone, 17 -

BLU�:��
I

� R [ U ::SLU�:EJN.A.:O-
Puchkíne, A Filha do Capitão' 3$500

I�
Soy, A confidente 3$500

\�

PREDI'L'EG'TA'S'
Wallace, A pista da vela dobrada 3$500

f:
c

.•·.'
'.

'.' '. '.' : Malo sortimento ��b��n;, � ���i� ���.��
-ir .

• Achilles Bevilacqua, Codigo Commercial Brasíleí-

.�{�s. ! em drogas e especialidades na- roo Annotado. Leis subsequentes. za,

� ; cionaes e extrangeiras I Edição augmentada
.

18$000

. ..
. ,.' .... � Medcamentos AlIópaticôs, Homeopaticos ::�. 'I ��d�.e;:no8;�,°H��%��OC:!v�UiCidiO �����

,.

}
. André Armandy, O Renegado 5$000

I
...==.·...·.';:.•·.A.•.-.O�.�.•..�.t:_.-..:.·.�:::r!II_I,1 J Sortimento Go:PI:.t�llimiCOs.. - III, h�1�lt.:��l\�r�:!�1!�n.. U���

II!. SANTA CATHARINA - BL'U,MENAU - BRASIL . .�:
'. . ..

'. ....

-::.:::.;1..j'," Steíaní, Guia do Tuberculoso 8$000.

Ir
.

Én�:;=���;�:>de :����::ro), .�I
_

i� �:rI:=:�::��{t��ne����ã��:: l
��!�y;;�, 1�e;ad:S�1��::�esil �����

"

..

Fabricaçêo de ,- .

a .: 'M'.d.i,� desfólhadas .•• :li gos de hYgiene etc.
Escric!1. Sandoval,O Maritimo 6$000

I .'.'. Cbi:gui.n.:S�ú.�epin��o�... �'.:
de cí�:

..

�/:!:Ih.tnho, III'�')�
.

t .

alh
.

'l t t Vendas a varejo. e atacado .

.

,. I .'

em :.iz.>:�� e �a�?s .... '\)'. com��.e:d;:d:�edro I�I. li ;. \
forros, rodape, te e pinho, jll : ._

'

III .... ,_; �()rtas compensadas�. folheadas fm Imbuia
.

III �
Importação directa; por isto

IEii�. .�� .-:;' .

'

...

pre.çc,s bara.ti
..S.Simos. ' ::.::.�lServiço no.turno. permanente

MATERIAL\p:ARA ·.INSTAlLAÇÕES·· ElECTRICA8., �����::·..e:;·\.. :: ..��·.�··.. ·:: ..�··:; ..r ..�
.. \.... ··���· ....... ·:;

GRANDE SORtiMENTO EM tAMPADAS E lUSTRES

,TODAS PEÇAS ::P�8A CON�STRUCÇÃO DE
AAPARElHOS PARÂ RAmO

A Pharmacia Central
estã .sob a direcção do pharII\aceutico .Joêio Me

deil'os, que' conta' mais der�4.0 annos de pratica
profiss�onal

.

Mampulação esmerada e eSCrUlrtilosa.
...

.

Não sé":substitue medicamentes

'PréJdtic'tOs' de �iItà qualidadé: .- •
'

'EsPecial!dádes ··legitimas.
D_OÓnfia. d-

..
II"El"'.dio boro.,

que, muita:; vezes, é imitaçi•.
a�tlps ijoepc�e S. A.

."

Jlume]tau
.

Andreza Campos da Luz
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ro�e�;�lo do'-Dr: Êlume�au .sua per��i-a-e-i
t_:honeStídade

são as

.. qUaJidad.e�._que distinguem
Ia nossa gente.

------------------------------------------,-----
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I
D •.rs:··, BLUMENAU,

jSuicidio iTRIO AROSCO ,O e�Wes'phale�', fundação de Blumenau Des�fo�iS;;�:à���s go- (

I ..

"

C f • base de aVÍões vernamentaes a noticia de ,'t·,
'

Em s�� resídencía na Gar- on�o�me estava B:nnunCl�-
'.

. .. I ue pedira demissão o actual
A saudação -ao Duce I cía, SUICIdou-se, �uforcando- do, realísou-se, dO.mmg:o ultí- Communícam de Klel- que 98Pas�o� . ��grn�a.f�Irad día I�inistro do Exterior do Ja-

SB em um dos caibros da ca- mo, no Theatro Frohsínn, a o navío e'w e s t p h a Le n- de- i !1 Bla a un açao a co-
pão

Noticiam de ,Roma que o sa na manhã de segunda-lei- estréa do Trio. Ar<?sco. 1 verá ser submettido 9. uma I oma .�menau. ,

. ,

.

sr, Manaresi, sub-secretario l'�' o Snr. Guido Schneider, .Perante uma aSS

..

ãstencía re-I ultima experieneia... antes de 'I
Em 1802 acomv.anhado por

Ido Estado da Guerra, Insti- ',K Policia scíentiííeada do Q;ular, iniciou-se � espectacu- iniciar o serviço, como base irguns c.olOnts tíneou o Dr.

tutu recentemente o grito Decorrido compareceu ao 10- '<?, .eom os �ensaclOnaes exer- para hydro-avíões, no meio ermann B umenau nestas

,(A Voi», p&ra as forças. ,de- cal abrindo a respeito o com- CICIOS de tIro. ao.,· 1l,.IVO do sr. do Atlantico, entre a Africa paragens o

�ar.
cou da POV?-Iterra, em resposta ao appelo petente ínqueríto. �rosco e MIL Lita. e o Brasil. açao que mais tarde devería

de saudação ao soberano e O suicida deixou um hilhe- Arosco é incostestavelmen-
' tomar seu nome.

ao Duce.. '.. .' te escrípto em Iíngua allemã, te um artista no género. Com _

Nesta data cara a todos os I
, A 'I'ríbuna observa, que es- que se acha em poder do sr. uma pontaria impressionante, Samao.a Eucharllstl·Ca Iilhos desta terra «A CID�D� I

ta medida Corresponde ao Delegado .de Policia, dando o nã • perdeu um único tiro.
. de Blumenau», sente-se JUbl�

principio, da unificação do motivo que o levou a eSSE? Sua filha é igualmente uma
losa em. sau�ar ,a todos os

regtme fascista. do qual de- gesto tresloucado. ;rande atiradora. Sua certe- Em commemoração ao prí- que aqui residem pela gran-

-eorrem os novos criteríos que O extíneto que goza" sa nos tiros, chega a causar meíro Congresso Eucharístíeo
de obra humana que Blume-

devem, presidir l).. organísa- va de geraes sympathias no lfrepios... Nacional que se realizará na
nau representa.

ção das forças'armadas, prín- lagar em que residia loi en- Míss Kely e Mlle, LHa, nos cidade de Bahia, terão inicio
-cípálmente as terrestres. .errado na manhã de hontem rabalhos de transmissão do segunda-feira proxima na Concurso de quadrtnhas do

O grito «(A Voi!» foi empre- '? deixa viuva e dois Iilhos .ensamento, mereceram Iar- nossa matriz as solemnidades fERMENTO MEDE· IAOS
' gado, pela primeira vez, por -nenores. t is applausos. Miss Kety é da semana eueharlstíca, cujo IVI

'ordem do general Baístrochí, "'11 telvnathn notável. p lHplfp. programma por carencia ab-

por oecasstâo do inicio, das Líta, somnambula, recebeu as 150hrta de espaço sómente

grandes manobras do exer- A seUauenl dos tral�s:ffiissões com facilidade I poderá ser publicado em nos-

cito; e IUtldez.. I
80 proximo numero.

t Ir Nos numeros de prestidigi-
SOCAS tacão e ventríloquía,Arrosco

'f' �
·

ddsee.monstrou sua grande elas- ea ·'0 UBlma, O'DE ,IRIGO'\TEN·. Na Associaçã? Co�mer�ialL do R f) de Jaueíro 101 agità- Foi. pois, um espectáculo

A fortuna deixada pelo ex-
da a questão da sellagem dos que agradou ínteíramente. Communica o Departamen-

presidente da Argentina sr, stocks, motivada por recente Sabbado o Trio Arrosco, to Nacional do Café, que f(l

Irigoyen, que é de uni milhão dsOeI?l.l'Ou.'to do Governo Provi- realizará seu segundo festival, ram eliminados em tod . t.

de pesos, acaba de serrecla- .

em beneficio da Associação Brasil, até 15 de ag "tu,

mada por quatro filhos natu- .

O sr. Ser�flmVala�df�, p�{'- de Mães Cnristãs, no Thea- 20.509290 saccas, de v .ria.

.raes do extincto. Não haven- �!dente dessa associaçao, af tro Frobsinn. proceMncias.
dó 'deIxado testamento o Con- flrmou que o gov�rno estava

selho Nacional de Educação, I atr?pella�do. os' lllteresses e

tomou possé da 'fortuna, de I fermdo d�reIt�s sa�:!.'ad.os do

accordo com a decisão do tI'i �Ommer?lO. DIsse conSIderar

bunal Mmpetente. 'mexeqmvel a re��en3:gem dos
'. {<stocks», tendo :la feIto sen-

tir isto ao ST. Ministro da Fa
zenda, e como s. exa. se

mostrava irreductiveI, urgia Communhão de crianças Em companhia de sua filha,
o pronunciamonto' da co11e-

I
senhorita Clara, seguiu hon-

dividade. Reelizou-se, domingo na ma tem ao Hio de Janeiro, o snr.·
Falaram ainda outros ora- triz de Rio dos Cedrús, a pri-I Sylvio Campestrini, presiden

don"s, ficando assentado que meira commuu3ão de 31 alum- te da Sociedade Cooperativa
o commer(Ho faria uma fren- nos da escola de Pomeranor;; Rio dos Cedros.
te unica contra o decreto da Central, regida pelo professúf
resellagem dos {(stocks», ma- José Brancher e 37 das es-

fSPORT
nifestando sua iilexequibili- colas de Rio dos Cedros. di- f

dadl3 ao Chefe do Governo rígidas pelos educadores, Snra Teve logar domingo ultimo I
Provisorio, com o ap(,)Ío das D. Eli.sa Longo e. Ma,reeI.ino lj em .E.ncru.Zíl,hada u.

fi enCOll.tro
í

congeneres dos Estados. BOna. Commull!5ara� tambem amistoso entre as equipes Ino mesmo dIa mau,- de 200 principaes e secuudal'Ías
.

do
"

S· creanças de diversas outras Palestra Italia F. C. e festo '

SOCIAE. I escolas do distrlcto. Rega F. C. Sahiu vencedor '�
, Celebrou o tocante acto o em ambas as partidas o Pa- f
,Revdo. Pe. Olivio Gi0rdano,' lestra ltalia pelos seores de

vigario da parochia de Rio 5xO e 3xt. Actuou os jogos o I).Festejou ,seu. annivers�rio nat�li-, dos Cedros.

I
sm. �lias J?S� Soar que agiu «(CIO s!:gunda-ferra 11 gentil senhorita I com ImparCIalIdade e a con- i

Amanda Madlener. tento de todos.
PaESOU segunda-feira o anniver- Nascinlenfo 1

sario da Senhorita Mausi Antweiler. Do Correspondente.

VOI,!

4)
Vendo o Raddatz no Hotel
Disse o Strobel aos padeiros,
«Esse sujeito, de certo, .

Comeu Fer�ento ,JledeiroS})'1
lVIAE BENTA. 1A FORTUNA ".

-------,-�������-�����-���

I Divido ao uso da Iam-
. l+

� padas inferrioes }
1
I
\
<,

1
,
,

t
�
�

!
!

cebeu o nOIDd de Ema. Pa
rabens.CORRESPONDEN -

elA DE ENCRU
ZILHADA • Viajantes

SYLVIO CAMPESTRINI
UM GRANDE MEDICOliO

"

,',
PARA"

<l:Attesto que tenho empre
gado em minha clínica o 0-

nhecido prepara(iOElixir de

Nogu@jra, formula. do Phar
maceutico Chimico João da
Silva. Silveira,' cólhendo sem

pre os melhores resultados,
pelo que considero um me

dicamento importante para as

affecções' syphiliticas.»
Dr. EutichiQ de Paula Pi

nheiro.
PARÁ - Maio de 1906.
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ANNIVfRSARIOS
AO SOM DE

STRAUSS

além disto:

Luz pt!ssima" aborrecfmeíos de

reclamações constantes
� r'

i

B1UMUAUEHSE f. B. C.
.;.::

l de setembro de 1933

GRANDES FESTAS EM COMMEMORAÇÃO
A PASSAGEM DO

XIVo. ANNIVERSARIO
NdiF? -

WiH

no campo dos Gymnastic�
S�30 _. Torneios das classes B (AMAZONAS II,

BOM RETIRO II, VICTORIA II e BLU
MENALJENSE li) e Infantil do B ° fi R e-

t i r o e B 1 u m e nau e n s e.

Torneios -dos -teams da claf<se A (ALTO"
NENSE, BRASIL, AMAZONAS, BOMRE
TIHO. VICtORIA e BLUMENAUENSE).

DISTRIBUiÇÕES DAS TAÇAS
o Phoiomefro

LAN\.PADAS

prova que somente as

P.,H I L.I PS'
resultam, no fim, baratas; porque consomem

DOUCO, dJo 1000/0 de bz e maior durabilidmie
.J.' ... ..0::0... _ J:
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


