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inscorsoes B�;]' síl"a-'O Regresso �o Dr. Victur Konoer
tospnera -E-s-ta"'m-o"';'�';"I-'n-fo-r-m-a-1-0-S-q-u:-;-["LOnge da farnilia e dos a-

governo Provísorío resolveu �igos, a sande aos PO\i.COS Informa-se do Rio de fonte r dos:lk [).':fs dos dois V00S

POSi-,'
que Cosyns resolveu íazer o permítnr o regresso do snr·1 �a abandonando o l�ctador segura que ha entendimentos A reunião está marcada. tiv» nH'nte sensaeióuaes do vôo sozinho, este anno, sol- Victor Konder. . .intemerato e sempre disposto o sr. Serafim Walandro, pre- para o dia 20 do proxrmo mez

FOf. PleC�I'J, varies outros os auspicj�s d�., �Ocj��a.de de E' uma noticia que enche ao serviço publico, sidente da Associação Com- realísando-se no edíílcío da
competidores estão appnre-,lnvestJg.sçoes ;:'Clentlüc .. s da de satisíacção e que deve a- Era a saudade que o Iazta mercial dessa Capital, com o Associação Commerclal e sob
eendo em diílerentes pàizes I Belgica. Cosyns levantará vôo gradar não sómente aos fi- soífrer. snr. Ministro da Fazenda, a I a preside�cia do represen(ln mundo, anciosos por ul- de uma pequena. cídade nos lhos desta communa como Ainda ha pouco tempo o respeito da reseljagem de

I
tante do titular da pasta da

trapaS8'1i' o. re.cord �' que se I arre�ores ?e Bl:u�ellas, no a todo o
.

Estado que vê em Estado inteiro. enviou-lhe ca- stock. Fazenda,
encontra em podn daqueJIe proximo mes de JUlho. .' Victor Konder um brasileiro i lorosos appellos para que Sabe-se tambem que fOi). Os convites para essa con
fal\10S0 SCien.tis.tasuiSS.J;. l�Íl-" . Ma.s l

..

f

...a.'-I.í.':iinda .um rival te�� valoroso. e (Úgno entre. os I.regressasse ao seiO. da Mãe apresentado uma proposta pa- venção .commercial que te
t(� da Universfdatle ue z.u- rivel. Tra:a-se do engenhe�" que mais o sejam. Cheio de I Patria. A culpa, d.a demora ra a creação de um grande rá por fim acautelar também
fle!(; ... . , Irop. F. F�deseenko'.,te�hlll- [serviços ª esta. terra que nuo �he cabe, �: tlves.se de- Congresso das AssociaCÕeS!os inte.re�ses do �isc� e do

.

U'?r,l.'l YÜZ. os l'tVMí:-: do prof; �o �o Instituto de,.Avlc�çao de

j' eíle
tanto extremece, a B.ua pendído delle, J� aqui o te Commerciaes de todos 06 Ef:\- commercro do paiz, Já com-

Pl".r!tll'd t'F;IJ,!�ra�l poder colier I J?emngradO
- Osoviakhín, qu_e permanencia no, exrrangerro ríamos de ha muito. tados do Brasil afim de sei'lmeçaram a ser envíados on-

-('I l110f!l0l"'S resuítados. J:Ií'qU:l e u,mdoB,mals notav�ls sCI-,não mais se comprehendia, Embora decorrido tanto estudado o cas� com a pre-item, pela Directoria da As�
s'} y.alt?l.l: m�i .nat...Ul'a.lJllellte}en.fl&t:::S ru.ssns., O Plloto-en-! desde que a sere

..
nidade vol-. tempo verá o Dr. Victor Kon- sença de todos os interessa- I sociação Commercial.

da experreucra qlH�. grang'ê��j g�nhell'o russo �ret�Dde su- tou aos que em tempos pas- der que' os seus amigos nãoram com aS,du�s vlagt;ng.fe1;lb!f a cerca. de �� milhas de. sados' promoveram O. seu o. esquecem eancíosos aguar-: .". A" Na-o ora QspI.a-o., ta� 1:181.0. scientlsta SUlSSO al.�Ht,lII:a, segUl1d� �u. declarou a expatriamünto. dam o d�.ia em que poss�m Colonía HEIM T l) liStI atosphora.
....

.. , '. '. JOr�a.es de Mo�cou.,. , Victor Konder, grande pa- estreitar .n(IS braços o m-
O. :�,e�undo e�plo.r.a.-1r?f< ,�aF ,. FlQalrJl.�n�e: um te:C�lro 1'1-

tríota, homem sensível, viviajsigne cidadão, Wh? íllus- Transcorre, amanhã, 3 O estudante allemãc Karl

J!i
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e P�lCCaId .. T..... rat,a-se.ago- no ext.rao.geiro com o COI'a" t.re de. Santa Catharína que de setembro a passagem do Wuppermann que tinha sido

";if' Cosyns, eX-<Lsslstente de PJC-" ra de uno �m�r1Cano. do te-
ÜO sü.nO'rado. o admII'a" primeiro anno de existem' ia. preso em Gibr�ltal', accusa-.'

cord. que O' acompanhou no!
nente T. Cr, W. Settle, da ma· ç

.

b da Colonia. «Heil!lab! fundada do de tirar photographias emanui) �}r�s"ad(} qua.ndo subi: rinha de guerra, cünhecido . ..

em BenedICto TImbo por um uma area prohibida das for-l'ilm: a"In;is d.� 10 mUbas de aeronauta. e que pretende Accusado de íer r�lISSIONARIO ASSASSINADO punhadO de bravos moços al- tificações foi posto em liber-
alturu.. .NessaoccasiãG,lwuv:e voar tambem á stratosphera, .

• d' d" .
.

.
lemães.

. _

..
I dade, por ter ficado consta-

U:1El.. divergencia de caractcr
.

Esses investigadores pro .[. P:reJiBulCil O O Comm�m..?am de, Changm A colomzl!lçao �pe�,,+r deJ tado, apos demoradas inves-
8cientHi.üD, a reHp�ito do me- pqrcümarão, sem duvida aI- E§1�do que a í!llSSa.O augustI_n�n, lle�- sua curta. eXIstenCla Já está tigações não se tratar de um
!hrtdo que de'\;eria ser impri- gama, este anno, muitas e

,

.,. ,I p�.nbola recebeu a
�
lDJ(,'r�l!l- bem adeantadu, fazE'ndo, OS,�t__.. espião,mido ás obser'vàções sciEmti- interessantes surprezm:. A. pl'OposIto �a denunCIa �a., çao, de que ° pad� e Abm,o u:,; progressos se senti�· Qla�

.__;........ _,fici:iS� O résultado disso foi, Da «A 'Tribunal} de Santos, firmaMurray Srmonsen & ela, I' Gallego, raptado pelos bandl- l'iamente, graças aos eô.forç�s
===-� .....,.,-.--'�. a contra.? go:verno do Gal. fros perto deYocha�.(Hunan)!ificansaveis de seu aetlv�Dl-IUm rOII�O élndaCI.OSnWaldollUl'O LIma, pela qual I a 22 do corrente, 101 nssas- l'bctor, Dr, Conrnd Them e JJ u uU'na velha de III n � � n li N I rsit A' este é accusado dA ter dado I sinado, fies auxiliares [.u'

. nl U ihJ II [. b -

um prpjuizo de cerca de cem
. O missionario Gallego era Em regosiio' a essa data os Dois habitantes em Denwer

170 anHOS I
mil contosaoEstado, naacqui- natural �e Castellll, jovens immigrantes allemães I Colorado, Iaz�ndo uso de ga-I D n II I L l [ � n sição de titulas do Estado, ad-I organisaram excelleute pl'O-1 zes Iacrimejantes, detiveram

Se o turco Zaro· Agha tem r u u (. () U quiri?os apreços infim(�s ere-j PR1SÀO DE Ul)i BANQUEIRO gramma d_o qual consta a r�- e pilhara;n o caminhüo blin-
direito de até nova ord "'m I, •

vendld, iS com lucros rabulo- presentaçao du drama

Gm-, dado per�encente a um. dos�onSideral'-� o homem mVai� I So agora s� ,dIVulgou que sos ao ��op.rio 'l'he�o�r<? ,pa!l- Em Athena.s. na Gl'f'c·a. foi lherme Te�l., bancos do syst<1ma d�;".:-íl.'esel'-
....elho do mundo, Martina d·.', o.' �r. M�ssolIm .esteve em lista o Dial'lO d_e NotICiaI:! ue novamente preso 8Gb a accu- Para assIstIrmo,s a resta. !e- ,va federa!, .. apoderan,do-se,la Roca, que habita na Calí seno perl:;o de Vida, quando Porto Alegre d!vulga outros sação de ralIencia fl'audule�- cebemo� att.e?�l�SO corrv.J.te,

I �ess�rtf', lo.a Jmpor��JICla d,�fornia, parece ter direito a observava, de seu a�tom?,!el, detal�es, ,
>
ta o banqueiro nOI·te-Umel'I- que mUlto agraaecernos. 1.;6 :rul dü.lar�s, O ..a.cto das",rp, utar·se a .mais velha mu-

as grandes. ,man0brú.s mlllta- ASSIm, alem de se. sa�el cano, Samuel Insdl. I
peItou .conslderavel . �la!lU�Hi'P d'o nosso plan�ta, Com :res e� P1emonte, O, carro que a reme�sa de dmheJro

I frei Erne5to e t.em SIdo cO!llillcutadloSl_nlO,� .er. . «se, ':., 40 chefe do governo la vor· para o ExterIOr, })ara aquelle .
. a:l'flrmando.se que constItue-4' t�.:��e �i�::e:::�e oJ::-:n uma estrada en�ravada. na fim, era f�i�a pel.o «cambio FEIRA- DE LEIPZIG Emmenàoerfer ?_I'oubo �ais audacioRo que,

.

rI' t 'd _ m0!1tanha e" por ISSO m�sII!o. negro», alIa� mUlto em uso
" _ . Ja se registrou nos EstadosTe\ICaln� � lr�a_:_e:D a � a

mUlta estreIta e perIgosa, na propria capital da. Repu-j O numero. de eXp�slt?reS Por mformaçoes partlCula- Unidos nestes ultimos dezte (e 7 J1l!fOS. _ o� �e quando, á beira de um pra- blica em rodas ligadas a um da famosa f(''T'! d3 LeIpZIg El, res sabemos encontrar-se em annos .

.,
bem na aI orrua -:- e�Ja cipicic. e numa curva, ° car- mini�terio sabe·se que a fir- este anno, Ue 5.íi33 OU seja

I
Roma, Frei Ernesto Emmen-.

ena de�larado a um Jorn'l.hs: ro derl'apou e. depois de fi� ma interm'ediaría da operação trez vezes maior do que em doerfer, director do Collegio
-,--

ta ��erlCano
-

�g,spero.aqu: caf uns segundos pendendo foi Hermano Barcellos Bt Cia. 1932. Entr� as expos�tores' Sento Antonio des�a cidade, e ':"'
.. erlf'le.;.a .se�jIIf'fes .eJar o IDF e1u 21h ,annt!ver entre a terra firme e ° espaço O General Daltro Filho, a- contam se ,)18 extI'<ingelI'os. nosso presado amIgo, ,I. \V JU. �

� BarIO». - a ou· e, en ao. o , .

f d d 1 'd'�.: 'ornalista no turco Zaro Agb,u, ºreClplt�)U-se no un o o va" gor� nom�aJo para preSl Ir S�O de JuryJ
ella l'espond<>u com desdem:' l�J�spatlIando-se. q sr. MUSSO-, os lllq�erItos a respeIto, vae UI.IIA ACCUSAC lO Brasl-I � U'�'cl';'llgn�y

u \'UIe - �

lIm e os que segUIam no au- ter de ouvir dezenas de pes- J.U ..tl. - UU- «Sei que elle veiu para os
1'. D G NDl::r1 I 29Estados Unidos, tendo se ex-

tomove tIvcl'a!ll tempo para soas que têm testemunhos a E A ::t Teve logar, nos dias e

hibido 'rmm circó,. porque' sal�ar d.:>
..
vehlculo, com. a respeito rio assumpto. O embaixador do Urugu�y, 30 a· terceira sessão ordina.

tem 156 annos.. OrafEu po-
ma.IOl' rapIdez, raspand<? um O «mahatma» Gandhi deu sr. Juan Carlos Blanco, asslg- ria do Tribunal do Jury des-

dia ser a mãe- do turco. ,,» susto,. �mqu�n�o o veJllculo á publiCidade uma correspon- nau no Itamal'aty, com o mi· ta comarca, sendo submetti-
- A 'm'ãe de Zaro Agha! se peldla no abIsmo, ,.Chega- A

.

Immigra9ão dencia trocada com o govel'- nistl'o Mello Fr�nco, um tra- dos a julgamento dois pro-
Não se espante o leitor, se o

dos �oçeorros,. :e�lflcou-se no da India antes !le seu ul- tado de commel'cio e nave- cessos.

e d 11e apparecE'r um qual- que nmguem se haVIamachu- Japone.za tImo jejum e �fI!rmou que I gação, que terá grancte sig- O primeiro processo a. scrpa e... '.
..

ma
.'

n
cado. O. chefe .' do governo obtivera então do vice-rei, nilicação para as duas repu- i julgado foi o do Réo Joséquer dl� nft .Patago ..

ou a
prosseguiu viagem em outro

,
lord, Willington a garantia de !)Jicas Ü'mãs. Ven8ncio de Moura, aCCUSH-Polyn.esIa.• , automovel. Sagundo dados forneCIdos que lhe seriam concedidas do de ferimentos graves nu.

.

.' .

.
ao Departamento Nacional tlt: todas as facilidades para a

.

-

d- pessoa de José Wanzuita, ten-
A PRESIDENCIA DA ' .•.. • Povoamento,

. �ela . Kagall execução
de seus planos em Sobro O IIZ1Cen SO do sido conqenw8do por una-

,_.
.

'

...
'

'C·.O·H"STITUI'NT'E' ',0 PTOJGC.to d.0.' soclal-de- Kogyo Kabushlkl Kalsh�, !o- lavor dos «intocaveis». O do Rer"hsiag! nin�idade d
..

e voto� _a
.

sete e
..

..' ....
.

.'

.

.'

'.. •
ram P?r esta companhIa l!l- "mahatma» accusa o gover-

.

melO mezps de prl�ao� Como,
. . ,'. ..... '. ·mo·crafas da· Lettonl8 I trodUZidas no Estado �e �ao no de ter quebrado brusca- Os autos do processo ao porém já havja cumprido aDlvuI�� O �Olar10

_

da NOl-
'. ...•.... Paulo, durante o prImeIro men�e os compromissos as- incendio do R�iehstag �om· pena foi posto em.liberllade.te», �o.' R.1..0.....d.e... Ja.n.elro..�.. 9u..

e

C·ontra·•.
··

O �.as· c· Ism'O. se.m.e.
stre

.

�o. corrente a

..
nno

..

, SUillldos, prehendem trmta e cmc:o O outro processo teve 00.() nucleofort.e .daConstI�ulllte
..

' 11... 2.124 famIllas, compostas grossos volumes. mo Rêo Osca!' Krehnke, ac-

.�
resolveu alhClar elementos

f
"

't d· 13.110 pessoas e 294 avulsos, O líbello do minjsterio pu-/ cusado da mort� de Arthurpara
..sufr�gar �d'" sr.. Le:? OI regei a o num total de .14.11.0 ím�i- Comdemnados para bUco extende-se em 230 pa- Ruediger, O réo foi absolvi?o2arnelro a presl eflCIa a

gran.tes..
de naCIOnalIdade Ja-.. ginas... .

_ I.por tres votos contr.'a dOIS."nssembléa. Encerrou-se emRigo a ses� poneza. as linhas de 'r�nte As t-.:steffiuuhas CItadas sao tendo, entretanto, o Promotor
!õlão extraordinaria do Parla� Para os Estados de Ama- em numero de 120 e é

pro-rPublico
da Comarca appella.-

Do � ·t· ·r·e:·;' de' ·tre·n·s·· mento da Lettonia, convoca- z�nas e Pará,. f.oram introdu- Comm·unicam de Corumbá, vavel que outras sejam egual- do da. sentença para o. Supe-,111;... ;;.; .

DS
...c..S .'

.... ' .....•
;

'

.. '. .

. ....
da por iniciativa dos social;;, zIdas 36 famllIas com 254 que. o estudante communista

mente chamadas a depor pe- :I'Íor Tribunal de Justlça do� democratas, para levar o go- lllembros. OddúJ.io Barte que está preso rante o tribunal de Leipzig. Estado, conti!ltlando o. réo
. Teleg!amlIlas pr�cedentes verno a tQmar medidas con� em Assumpção, escreveI( uma· .

preso, por não ter sido una-de Berlim commumcam que tra o movimento fascista nes- carta a um seu compatriota, 1 nime a sua absolvição.
, nilS prO}dlnJdades. da çi.dade ie, paiz. .•• ': S···UPP.ress·a-o' do residente em Matto Grosso, Para evitar a Em ambos os processos se r.'f' de Stuttg.art houve no dIa 29 Foi. regeitado o projecto infaririando que o Paraguay viram, respeetivamE'nte, co-um tremeftd� ._choque �e trens de lei apresentado pelo rele-

.

8" dR'
acab!i de enviar para as li- guerra mo Promotor Publico e advo-redunda.ndo ficar fer1dos 28 rido partido, que previa a

.

anco OS 80S nhas d� :frente 384 Gondemna-
As ultimas noticias do Rio I gado da defl?sa,

.

os Srs. DeB.pass,:,geIros� c�es <los quaes dissolução das organisações dos,:�f:lcolhidos entre os pre-
dizem que é s&bido que du-. Vp.rgniaud '.Vanderleye Ariioforam hOspltt)J�sados em es- fascistas .··e a expulsão dos Carreado ao encuntro dos sidiá.l'ios . que cumprem pena
rante a perm.an€'ncia do pre-I Rebello.tade grave .

"

t II
-

.

d'
.

.

'f t d
.

1 superior a 15 annos..

.

naZIS as ti. emaes. eseJos· mam e� a_ os peLOS sidente Justo em nosso paÍz, .

. '.
.. .

�.:,' '. adyogados bl'l!lsIlelJ'os, ema-·
será assignado o tratadfi «anti- .

A
.

.

,

t·
---........--------

p�l� ao mov:m:ento que se! '. belico" entre a ArgentjJ{a e NOVO INSp·ECTOR PARA .ASvlões que C3u.em Agitação fascista Illll?l_?U �� RIO, ? .dr. Oscar IEmbarq6Je. de algo· o BJ;asil, deinicia.tiva do Chan-
LI'MJ]!lS T··E·LEG·RA.pmcas.. .,. LeItao, JUIZ de. threIto da co- I

d
-

, 111.
- eel1er Saavedra Lam.aR,

. i,uRI ,. rÍl uI.:Amiunciam de 'T�}{�s que em Portugal marca de Canomhas, man�ou ao 'para o ""apao· "

'. ..,. no nU.L.um âvião da linha tfM,scon-!. . substituir ú banco dos reos, ..
'

.

. .' VTlLTO 10 EMPRj?ST�lVW 'A' U lJ'
tinental nas proximidád�s .de'

.

Os. fascistas portuguesel-l, por uma Cadeira commum Com, destino ao Jepão, fo- u í), .

.

,.lJ ;.l

Albuquerque (Novo M:�;ctCO). nos ultimos tempos ganharam Merece louvores o gest0 rmn '�ml>ai'enaos �\}nt0Üi, ,�m PERNArv1BUCO 1.11....1-..A"'....,.si..... im.tedleegi��,P.;.iPc�_í�ll��, a�;.ltcahíu durante uma tempe.stà:,-.muita importancia politica de do Dr; Leitão acabando sem Santo!:! �OO fm'dos ao algoi.lao. ( J.t..<;t.

de, fican.do completams'flté sorte que o governo preten- maiores, cerimonias com uma Já se eteva as�im a 40J o to- O "Dial'io da Manhã" de] ahrangendo os �stados d·;>
destroçado. No desastre pé- .qe tomar contra elles varias tradição infamante e que tal de. fardos expediutÍspela Recife pUblica que () Inter- São Põ:li11o, Pm'I:lii�J Santa CH
receram cinco pessoas. .'. 'l,ll�di_d3s seYéras, afim de re- nenhp.m �eneiicio pOdia t1'a- pr�mejra vez ao. IfllP�l'iO do -;cnt?l' Lim:� S�valcanti co�- !h?-rina _e !.�? Gl':�?dS �io8ul,:"-'\ Informam, ainda, que em �1>TI.mlr a sua acção.

.

.

zel' a s?�ledade que temou· 80", �m par�ella� destlI�.ac!_,as, S[:)�U1U o�.. :I.<lXi�l?� l��� "pIeI- 101
... deSJgfli.h�� ��:::,-LIJ�rect?:� S' .Antonio (Texas), houveyi;O quartel-general faSCIsta Dios meIOS para· desaggra. uma a .em:alOS no rei,:,ç!oes teo� no hlO; rale ,u:��mQu- etc. aI. �,H� .T.�,:e",r�ph�l�j () sI.

.

entl"e dois aviões militares.·ldó 'Porto foi oeçilpado ,pela var-se.

I
commel'ciaes; outras, atWl de co mylusnre o empl'e�tH,lO de Edg?-: ..I.l'lXell a, qLe!c la C_(!n!.)

uma collisão em que Illorre� POli?ia, que pre .>: o lide;-I. 0-:�fllá que ess�� gesto seja �ere� �ubmettidns a exam(>Sj.35 m_l[ contos, DO Banco do !:lI.l;�IIH1� o .!<:.'lt>yl'�phlst& E!e:�-
. r'am tres pessoas;

I

�asClsta Manoe} !
.lWlt:ldo nas dêffil.US com.arcas. teChUIC()S. BraSIL teno cL.. Sd L� ,1.«.0,

As Resellagem de stock

UM CONGRESSO DAS ASSOCIAÇOES CO:rL1ERCIAES
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



..���

t' BANCO �

·

·
·

h

I ij
.
I! �

D
... y":;:d.I:::S��:tx;:�::�. 4 fi PARA:::EM �ESCRIPTORlOS

iI
L����ma f� Venda em prestações

A. .�.:I C A S A P E I T E R I
f Carlos Hcepcke S. l 1
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l� Rua quinze, 28 - Phone 28 .�

f::::.�· fabrica de Ge Io �:.;:l e!sob�:�::w:oc:==:!ceu!:e.l�!=':.�_
f Deposítaríos da:

J
deir os, que conta mais de 40 annos de pratica

r .. Cervejaria Cathartnense e
profissional

lf::�:::' ::.':.::".l
Manipulação esmerada e escrupulosa.

União Mercantil Brasileira S. A. Não se substitue medicamentos
(Moinho de trigo) Productos de alta qualidade.

Agentes Gemes da: Especíalidades legitimas.
.

.

�� .soi América Terr. Marit. e Acei.l. H
f�; Sul America Vida .:�
l� o mpi nhia Naciona 1 de Seguros l�
....................._. _

_ .. " ..

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

CAPITA!_' 4.000:000$000

SMe: RIO DE JANEIRO
Succursal..em BLU�IENAU _;:' Caixa Postal N.-5

Paga juros, em ccnta-t .()rrente, até 1 %

ao anno

n�HIMAHRAO
E

MATE n ELA O O
DEVEM SER

AS SUAS BEBIDAS
PREHltEGTI\8

.

Carlos. Hoépc�e S. A.
Blumenau

il··'·············��;;���;==j
�1 "CONTINENTAL" n
}:

.
.

�
. .

. .

: ..

� I

no InUERno ou no uerüo

procurem CASA PEITER

onde o ftfgue vale mais que o dinheiro!

P E I TE·R é quem melhor serve a freguezia

Artigos e preços sem igual

Pellucias e casimiras

Artigos para a estação

Somente na

Desconfiae do remedia baratol
que, muitas vezel't é ímítaçãe.

A Empreza Catharinense de
Publicidade e Propaganda
editará o «Annuario Comrnercial do Estado

de Santa Catharina.»

Informações uteís-Indíeador profissional Resenha J
historica das prmcípaes firmas do Estado-Relação

Icompletsd de todas as firmas commerciaes do Esta
do-Fichario commercial com todas as informações
sobre as mesmas firmas.

V;��"7"'","·-}_.il'!""" ��_'l!I!�<,� ••=
.. .. . ç::,.�!Ã �J>;>ç::,,;,ç::,,;,ç::,,;,ç::,,;,.f?>i>ç::,,;,Çw

��;_:��d:.ll);·· .;< ...��;..

��rtXi:'.W;;."if�*'.�.&,l.:Ei�II� Para tingir em casa ��V5S0 AO PUei",,�CO !� usem tintas �

� LUSITj\]'JI,\ �
I? ... -'í?
1? Preparado de f!
� EDMUNDO MEYER �

� antigo fabricante da <Ge:rcl:n:ia:. f
<"Ó<"Ó<"Ó<"Ó��<"Ó«<J<"Ó<"Óp,.;,Ç;>.>

Com PiJll1!?OSOS reclames tillll apparecido ultimamente diversas pr-parações como infalliveis na cura

da "SYl'HILIS"'. E' necessarlo não haver couírnnto com ° Grande Depurativo 'do Sangue

do Pharraaceutíoo e Chinríoo João da Silva Silveira
"ELIXIJFi,!'_. O:f-� NOGUI�IR.A"

o "ELIXIR DE NOGUBIRA" tem dezenas -de' anuas de exlstencía .tríumphanto. aprr-scrusndo C'Ut'1',

algumas consideradas ASSOMBROsAs...
..

O "ELUHR DE NOGUElli{\" está escudado em SlU valor therapeutico; é um grande nmlbu:,-nl.·
da "sypllilis"!
O "ELIXIR DE NOGUEIRA". foi lançado ao publico por Joao da Silva Silveira que al.-rn de scie: .

tísta ernerlto, tinha por norma o BEM DA HUMANIDADE.
EM ANALYSE;- Um producto como a "ELIXIR DE NOGUEIRA" não teme competidore-s, Dois 1<:'_"

o seu auestado na VOZ DO POVO! Dentre as innumeras provas que pOSS!lill.IOS. damos """i.\.'; o dkh,
de alguns íllustres medícos que attestam a superioridade do "ELIXIR DE NOGUEIRA".

••

I :1

mustres med'.'.$ que '">oi' de emprega..m ,:":�:, vastas cllnlcas o Grande Depurativo do Sangue ,
• "EI.I::l3R DE NOGUEHV,,". artestam o SSIl poder pura coruoatcr li syphiiio e suas terrivels conseqqendas. {'

f.
�<L i��ii:&t..�&?f3::?;7ii�m��r:'5':r�:;p-,�$��:fi'.:ôk���&t'êY.�:-z'���

A maior Descoberta I···
PARA A MULHER

(@.
--i .��l'
�),

@i ,�)'\ �l.194�r�.
, ,

ro:=:'Aos���li:
I! SANTA CA'IRARIt�A- BLU�NAU :- .BRASIL III
�!...

End. telegr, <:GIOPP'"i""" Codígo: eRíbeíros , T j

�J'..".. ...
Industrias fle JU�(Ieira.s � �

Fabricação de . �
.

Madeiras desfolhadas
Caixinhas de cedro, �. de cedro, imbuia, pinho.

It bf?uÃ:!aih�nho I� Ig:��r�ri�Y��'
m'* ern.Irizos e tacos .�. Compensados de cedro

�� forros, rodapé (';. e pinho.

I! . ."

Portas compensa:as e folheadas com Imbuia i1!!lI(l;�Miii� 1��_��!'!.-q>,.��"W·-
I

.... ,

.

' '
..

_. '.!I!!ill!!ilip&li(t!&'����
i

..

1
- - �

-=
� =

=��--.. ,.,

-

I

MATER!Al pARA lNSTAllAÇOES tlEGTRIGAS
GRANDE SORTIMENJO'EM tAMPADAS E lUSTRES
TODAS PECAS PARA CUN$IRUGCÃO DE
APPARElHOS PARA RADlO�

.

�.c.�'
I
�I Do Dr.Sylvlno Araujo

fluxo ..Sedatina -

. I

·1
I',

;p
"

! &
r-

i � Regularísa as
: � Cort» as grandes hemorrha

.. -' gías. Combate as FloresBran
m I.' caso Evita o Rheumatismo e

I� ,: �,� os tumores na ídaue critica,
r. .:_,;' poderoso calmaute e Regu-

;�. hdor nos Partos, evita Cores

,:... '.:!ermorr):w�ias. e quais nullí- �
.

� 1ica··os accídentes de morte 11:,.
:lIt . J que são de 1 por cento. 11e- i�
I'

! ��. ninas de ;;J ti. 15 Hll!l0S todas...�.••; devem usar a FLUXO,SEDA- "J

·1.
i :.1 T!

..

:\lA que se vende em tO.dO I�.I' ·.1
o Brasil, Receitada por mais .

, I" de .lO.CtO medícos,

'�I:'.'
'

��i
JF t$M1W&1izm1��
>� I

.
..

.

.

�l

o Regulador Vieira
Pi. mulher não soífrerâ

dores
GUSA Cetl��S UTERIHAS EM 2 HOBAS

.�.

!.··t·····'-',

-.�

. ",..&
.. :......''JI<-

"

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



rPh;;���i;�'��
I RUA 15DE �;.B��H{)HE 90 j
· .

: :SL"O"�C3:N�.C-
.

· ---------------- --�------------

·
·

· Maio sortimento
·
·

·

·
·
·
·

t� -

Medcamentos Allópaücos, Homeopaticos �

f� e Biochimicos. ,'�

I. Sortimento completo ;

1=
de artefactos. de borracha, �:J: Perfumarias, Sabonetes, artí- l

� Vendas a V:i:e :y::::: ..�
Importação directa, por isto I.·.·IO grande remedio brasileiro -Eli l

xir de Nougueira. do pharmac�uticü Preços baratissimos
e QlIlmitu .: LlalJ ;.Ll Silva Silveira, �: :

;ende-se em todas as Farrnacías. t= :
Drogarias e Casas de Campanha � .�;::. Servi"'o notumO permanente'.' ::::..Sertões do Brasil, bem assim na- Y

:lepublicas Sul-Americanas.
w.�.� •.:��.....' •.•�.•�::••:•..�!,!.:,.:.::,.· ••:.:,.::..·�:;.··· ....•.."..:;,..·····.-..... :.:;,

larga-me...
.

Deixa-ma grilar!

aormueo

m

càrlo �!

em drogas e especialidades na-
.

�
cíoaaes e extrangeiras

-

E

_ " ._ ,Y�' .

._r�
. .

: �_ J.:�- _ l: .

Duas Sessões:· ás 5 hor.�:\da tarde' e 8;30 'da noite
, .' �;.Ó:

.:� .

.. Fallado e cantado em �llé:mão;. com letreiros sobre,pôstos em portuguez.
:t' t� '; �,-.

'" . -_

. ';
.

-

-

-

-
.

UIh mm alegre, çheio.de:�venturas e de loucuras, Os principaes papeis .

c_ ',._ ,,-c __ .... '. _.;.- 0,' _
;"

::f:'c o melho� para a

fo�se ,e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma,
O Xarope São João

p�9tege e fortifica' a . gar
ganta, QS bronchios e 08

pulmões. Milhares de
curas assombrosas I "o.

são desempenhados ·pelo.c.êl�bre Hans Albers e a..fás6iIiante Anna Sten, que

l.á conheeemos do :filIIl. «Tempestade de Paixões», Heínz
.. Rühmann, o comico

��������-:J!t'7!_��� .

� 50$000 - 8:241$870 �
�. Depositando 50${}OO mensalmente, em �

- .......---------....._----�--:-----.
--

1 � conta corrente de aviso prévio, a juros de �
EDITAr oePRAçA DE VENDA E �RRE'MI!ÇMIEdÍta[ de primeira praça � seis por cento, tereis: �

. O Doutor Amadeu Felippe da Lnz, JUIZ de Direito da . � em 1 anno . 620$000 �
Com�rc'! de Blumeuau, Estado de Santa Catarina, na forma ' O Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da � " 2 annos .

. 1:278$410 �
da lei, etc.

. .

.
.'

Comarca de Blumenau, estado de Santa Catarina, no íór- � �
faz saber aos que o presente edital, de 1 a. praça com o prazo de ma da lei,etc.' � ,,3 "

. ·1:977$340 H5
vinte (20) dias'virem, ou dele conhecimento tiverem. que no

. . g: 4 . 2:719$450 �.dia,5 de S�tem?�o ;rindouro, ;ás 11 horas na porta principal.da . :t:.A.Z �a!ler .aos que o presente edital, �o.m .0 praso de Ç3"
"

Préteitura Mumclpal, nesta cidade, o porteiro dos audítorlos. dez �las .vIrem, mter�ss�J' pos�a ou dele nOÍlCIa tiverem que. ti ,,5 "
. 3:507$340 '.'

desteJ.U.: i.ZO.; ouqu.e.m
suas vezeSfiz.er.tr.a.rá.U PUb lico preg,ão

no

..d.Ia OIto. (13) do

.. 'p.�oxlmo.vl.n�ouro mes.de s.etembro, ás � 6 . 4:344$580 �
de ve�da e arrematação, a quem m�is der e maior lanço o!�rf!- 0!l:ze horas, no. edl�clO da pre!eItura mun�clpal, ond� f�D- �"

" �

ce.r. a.cl.m
..

a

.. d.O. preç.o
.. d.a.. ba.s.e..

, o se

g.U•....
l

n.
te-bem

r
: uma. Pârt.e..

.id

.. l".a.I·.·l.Cluna.
mas

aUdIe.n.
C

..

I<1. s.�.. e.s.t..
e

..
'J

..

U

Ó: IZ.,0.,
0

p.o.�t.e.. l.ru..
dO

.

..:' aud t.torlos '.'.� ,. 7 . 5:132$850 �
,

de 'um terreno de 2.686 m2, composto da metade dos lotes de ou quem SUfiS vezes fIzer, trara a publíco pregao de ven- .'
"

terras numeras· sessenta é Cinco sessenta« seis . sessenta e da e arrematação, a quem mais dér e maior lanco otere- . ,,8.. . 6:175$990
sete e sessenta e oito, dá. Ponta' Aguda. á margem� esquerda/do c�r, além da_avaUacãO, os se-g�infê�-bens:- ÜIvI'TERRENO, -� . 7:177$370 �

..

Rio .Itajai, em frente desta cidade, transcrito no Registro de Imo- s�to á rua Sao Paul? nesta CIdade, fazendo frente, com'� ,,9 "

.

�
veis

..

desta .Comarca ..no li�ro N
...�-A. s,ob N. 5834 cor!espund�n· (20) metr.o.s,.á !etel'Ida rua, fundos com a E.strad.a de f�r· tQ ,,10 ,.

. . • 8:241$870 �
do a refenda. parte Ideal a quadrlgesstma parte do dito terreno, ro Santa Cata�ma, extremando .de .um l�do com a proprie- � I" � '.

parte esta pe

....r.t.en. c:.ente.·
ao �en'1e

..

iro

.. aus.ei1te Fran.cisc�· Hintze e. �ade do

..

es

..

p

..
olIo de. Me.rman.n .�le.tr.. 1

... Ch.�...

e

..l.t e d

...

o o.ut.r.o.. lado oo�.' Da'oco de Cre"lto Popula'r 8 Agrl �
.

que. se acha em poder do InVíilntanante Bento Severino Gomes, �om a proprIedade .de Geor!: Balker, edIfIcado com uma casa . U -
.

a cujo requerimento será vendida para pagamento da quota -le sdb n. 2(2, constr�lda de. t�Jolos e co�erta com telhas, que . ..'
_ •

cnsta devida pelo ausente, na sobrepartilha dos bens de Joana serve p,ara m01:�dIa e otlCllla mecamca. 'umrancho grande, � I d B II Ali-
H,: r

!iin.t.. ze,.s.8rV.·indod� ba.Se à arrem.·ataçãO.· o preço dI: sessenta c.unstrmç!? de

.. ti.Jq�ps.e ma.deirae COb.erto co.m. telhas e

..

'

fo- � CO a e e a lança �l
mil reis. E para que chegue ao conhecimento de todos, man-Ilhas �e zmc.0 e, amda, um rancho pequeno, construido de �

.

�
.'.

dou exp�dir o presente edital qué será publicado no lo�ar de madeIra e tam�em c�b�rt� p-om folhas de zinco, bem como @ �
costumefl o.utro Q.� ig.ual teOI"

Pâ.ras....
er.... publiCa?O pelaimP.r.en-ltodas a.s•.. demals., ...

b

.....
e

...
ID

..• f.C.lto.rras ....
n

...
o

..... rereri.do terr�:r;to existen-

��. Caixa Postal, 38 . RIO DO s�u.L. .

sa, na forma na leI. Dado e passado nesta CIdade de Blume- tes, avalIado ,tudo Junto por trmta c0-!ltos de reIS . . . .

'
.

" . ,','

nau, aos dezeseis de agosto de mil novecentos e trinta e tres. (i?o:o.oo$ooo), be!Is es�es que se acham em poder do depo- �R®B@®B���9!®B@.®B�� <

Eu; ·Federíco Kiliim, escrivão que o .escrevi. (assinado) Ama:- sItarlO deste �UIZO, CIdadão Jacy Campos, e que foram pe· .'

I'
.

.
.

dew'felippe da L1!z.• Estavam coloc�da.s � devi.damente inutili- D:hora�os � O�to BroRsmann ((SU� mulher, na ação execu, Edita de Primeira Praça
zada uma estampIlha e�tadoal ato dOIS mIl rets e outra de tIva hIpotecarIa que, por este ,.JUIzo, lhes movem o advoga-

. ...

s3ude, de duzentos reis. Está conforme o original. Blumenan, 40 D�. Edgar Barreto e outro�� E, para que chegue ao co- O doutor Amadeu Felipe da. Luz, Juiz de I, ireito da Co ..

16 cie agosto de 1933. nheCImento
. d� t�dos,. _Il1and9�" passar este edital que; na marca de Bl'1menau, Estado de Sanra Ca.f2.rina, na forma da lei etc.

O Escrivão: '. FREDERICO KILlAN fÓrma dale�, .�era. aflxado DO logar de costume e publi- FAZ saber aos qr.:'l o presente editál, com o prazo de dez
cado �ela" Imprensa, por treS yezes, de acordo com o es· dias virem, interessar possa, .ou delle noticicia tiverem, que;
tabeleCIdo no artigo �.763, dO:'Codigo,Judiciariodo Estado. no dia oito (8) do proximo ,vindouro mês de �etembrú, ás
Dado e passado nêsta cidade lfê'Blumenáu aos vinte é oito dez horas, no edifício da Prefeitura Municipal, onde funccio-

LIVRARIA CARLO"S WABl TYPOGRAPHIk
dias do mes de agosto ne mil: 'novecentos e trinta e tres.Eu, nam as audiencias deste Juizo, o porteiro dos' auditorios, ou

". .

. '. '.'
.

.

E·······
.

,

Alfredo Campos, Escrivão do Çlivel e Comercio o datiloara- quem suas vezes fizer, trará a publico pregão de venda e arJ
PAPELARIA

.

'Artigos religi()sos f'(.>i (assinado)' Amadeu Felip� da Luz, sobre rtma estal�pi- remabção, a quem lnais dér e maior l�nço oferecer�

. Rua 1;'; de· Novembro, .90 _ Telephone, 17 "'
.. BLUMENAU

lha estadual .do valor· d.e dois lhil réis e uma outra federal alem da avaliação, o seguinte: - «UM TERRENO, parte.
, '.. .'. '. I de Educação e Saúde, do valor de duzentos réiS; Está con- do lo�e de terras scb numero vinte e d'Jis (22), sito no logar

Offerece as seguinte's NOVIDADES::
.

forme (,) original, do, que douJé. 1\Iassaranduba fundos, distrito de Massaranduba; desta comar·

Pitigrilli, O CUito de Castidade
,"

O Escrl,vão: ,ALFREDO CAMPOS ca, contendo a área de cento e trintá' e 'um mil setecentos e

Maryan, Reconciliação· .••..
.

dncoenta (131.750) metros quadrados, sem bemfeitorias, extre-

Medeiros e Albuquerque, MinhaVida '.,

.... 8$000 mando pela frente com terras de Augusto Borchardt, pelos'

Crowther, A ScienciaModerna naRussía Sevietica 5$000 .

fundos com o Ribeírilo Massaranduba e dum lado com terras

Malba TahaIl;, Lendas do Deserto"
.

6$000' i··..
.

',.�. ,".
.

'.

'..
.

. .' ,

.' ........;. de Walter Mueller e BroriislaÍl Zaida E:. doutro lado, tambem;
Machiavel, O P:Í'incipe ......••. .,::; 6$0(>0 .

-A'.

.' u··. . '.' �.'._
.. ',',_ V.·,·.· I.'

..

'A..� �.·'.O com o Ribeirão Massaranduba�
.

avahado por um conto e oito":·

Orestes Barbôsa� PhaIi�Il��a Dourado 5$000
. II . ,..""" � ......... centos mil réis (1:800$000):-, bem eShe qúe se acha em poder'

Pandiá Pires; Na\'io Phântasma
. 4$oÔO BlUMENAU �-,ITAJAI ;.� TIdUGAS -- FlORIANOPAUS do depositario deste Juízo, cidadão Jacy Campos, e que foi

Renato de AlE;mcar, Nupcias de Fogo e Sangue
.

5$000 . .. penhorado a Fritz Goldacker e sua mulher, na ação executiva·

Howard.O W:sterio da'Madison Square 68
..

'

.4$000.·.· EMPREZA: .....�LA.RIO 'WIEi:Ul5:RI<EHR que, por este Juizo, promove Rodolfo Kander contra a Socie

Hesnard, A PSicanálise. Temia sexual de Freud.. 5$000 : Transporte' de- passa8.eir�s e en'conwnda.; por preç�s "f�cepci(l,. dade Cooperátiva Agricola lie Prodnçao e Consumo Massaran-

Manual Ortografico . ...•... ..

..•.. 12$000 A
.. . duba. E, para que chegüe ao conliecimento ge todbs� mandou

V .

F N d
' naes. Li.'.

s encomendf!.s. e' cartas.-.. �ão.,. entregue.s no m.e,smo dia. .

. .

ena�çl() .'
il�(), "

.otas., e Educaç,ão 5$000 , /.'.
. passar este;;'edital que, na forma da lei, serà áfbcadó no logar

Dr. Pires. Trà�amentoda. Pelle .. 6$000 P a r t i d a d e 11 I n:ln e li a u
cio costume e publicado pela imprensa,

-

por tres ve·

Monteiro. Clinica M�dica, 20$000" ..

'
..' ies, de acordo com ' o estabelecido ," no artigo 1.763,

r
Dr. Silveira, Da dieta para os doentes do esto· ·Segu.ndas, quartas e S�xtas-Feiras áS:2 horas IdO

Codigo Judiciado do Estado..· Dado e passado
mago e dos intestinos 13$000

I Pa ....tida de Fioria,no-po'ris nesta cidade. de Btumeuaul aos vinte" e' oito dia5 do

Ludwig, Bismark: 20$000 mês de agosto. �e mil n?v,ecentos e trinta e .tres. E�, AI!redo
Hugo Wast;' Dom Bosco e seu tempo 7$000 '. Terças, quintas e Sàbados ás S hOl'as

Icampos, Escnvao ..

do CIVil e ComerelO,.o .dattlografel. (asslgna-

I
Pirandello,·:O 'fallecido Matias Pasual 7$000' . . do) Amadeu Felipe da Luz, sobre urna estampilha. estad�laI do

Glaeser, Classe 1902 7$poo POl}fo de' .partida . valor de dois mil reis e uma outra ie era!, de Educação e

Dr. René BóiBson. Técnica Corrente das Ope� i''_'...........•.0'. .....E"·.L'" .�
.... :.�.�.·.A...

·

... _.0.'.' .··iIO�.é- e Sande, do valor de duzentos reis. Está conforme o original,

ções·��rurgicas :ia Bôcca .-.-.
.

• __" ,.".__, I.tíiiiii.. ''do qut' dou fé.
° Escrivão: ALFREDO CAMPOS

;,.' A'. noite. poltr�has numeradas Rs. 3$000
Geral . . .". . Rs. 2$800

, A', tarde: Geral Rs. 2$800, Meias Rs. 1$500 e 600

E NT R'ÁD.A'S:
'..;. .. "",",

PHARMACIA DE PLANTÃO

.•...

4!#@ . gç
"

$&lfA#,;g;w4Mm��n��,

.._===_.s--..-.I__• lilllé_H_�"fiR!.li&iQ;. i,iiI._:;�@J6m�,1fi'�3miW$���#tt��/%"!,"I�";:i.k.,;��::-;;;i':,;i1i;;:':�

iS ."*51**

Exijam dê· s�u

fornecedor

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



CIDADE DE BLU.NENAU

Edital de Alistamento Militar
Roberto Orossenbacher, Presidente da Junta do Alístamen

to Militar do Municipio de Blumenau; faz saber aos cidadãos
constantes da relação abaixo transcrita, que ionim· alisíados pa
ra o serviço doExercito, e, aqueles que se julgarem com di
reitos à reclamações deverão . apresenta-las, competentemente
documentadas á Junta de Alistamento, a qual funciona no edi'
ficio da Prefeitura.deBlnmenau, das oito ás. doze horas e das
treze ás dezesete horas, todos os dias uteís. E, para que che

gue ao conhecimento de todos, mandou lavrar o presente edi

tal, que sérã ::tfJxado.no lugar de costume e pVbJicado pela iro
. prensa. Eu, Pedro Cardoso, secretario; que o escrevi. Blumensu
em 20 'de Agosto de 1933.

Presidente: Roberto Grossenbaeher.
Secretario : Pedro Gardoso.

Classe de ···1912
(Continuação)

Bertold Nagel, f. Oto e Vitoria; Bertold Pauli, f. Adolf e Ida;
Beneamino Adami, f. Gíusepee TerE'sinaj Bruno Reínhold, f. Car!
e Clara; Beneaníno Kissner, f. Hermann € julia; Beneaníno Mai
ochi, f. Ângelo e .RegiI;lai. Bruno dos Santos, f. José Caflos e

Luiza; Bruno de Souza, f. Manoel e Catarina; Bernardo Lenfrs,
f. Geraldo e Ana; Bonífacis Rabelo, f. Matias e Eva; .Bemardo
Krentzfeld, f. Ricardo e Maria; Bento de 'Oliveira, f. Benigno e,

Mgria; Bruno Laux, f. Rodolfo e Albertina; Bernardo Waldrich,:
f. Aloisio e Margarida; Bruno da Silva, f. Frederico e Cecilia;
Bertoldo Stidhler, f. Carlos e Catarina; Bernardo climon, f. Pedro
e Barbara; Balbino Rosa de Sonza.. f. Francisca e Maria; Bertol
do Bayer, f. Edmundo e Elfried.:'j· Bertoldo Kuchenbecker, f.
Bernardo e Berta; Bertoldo Amorim, f. Dorval e Maria; Benea
mino Pintareli, f. Guerino e Eugenia; Belarmino juvencio da:
Silvr ; f. juvencio e Rosalina; Bento Ribeiro, f. Frnc, e Balbina;
Bertoldo Wild, f. Herrnann e Muia; Bruno Sperber, f. Oto. e
Catarina; Bruno Teschner, f. Alvin e Otília; Bertold Georg, f.
Ernst e Agnes; Bruno Uteck, f. Carlos e Maria; Bernardino-A.
Pereira, f. de Antónia Pereira; Bruno Hadlich, f. Osvaldo e Hed

wigj BertoIdo Pfiffer, f. Adolfo e Luiza; Bruno A. O. Krüger, t
Emilio e Emília; Bertoldo Beck, f. Guilherme e Luiza; Carl Jan.
ke, f. Carl e Berta; Cirilo Campestrini, f. Paulo e'. Fonza; Clau
dino Cardoso, f. Ezequiel e Maria; Cassimiro da Silva f. João e

Inez: Carlos Mitterstein, f. Carlos e Tereza; Carlos Corad-ní, f.
Luiz e Angela; Clemente Oesser, f. Jaco e Margarida; Carl Eu

genio Fredel, f. Wilhelm e Friderick; Carl Jung, f. Carl e Rosa
Carl Litzow, f. David e Maria; Curt Larsen, f. Luiz e Ida: Cla
rindo MlJf(;'flo, f. Otavio e Maria; Clemente Uller, f. Alberto e

Marta; Camilo Anesí, f. josé e Vitoria; Cirilo Campestrini, f.
Paulo e Teresa; Celeste Paternoli, f. Afonso e RosaJia; Carlos
Strelow, f. Eduardo e joans: Carlos Borgmann, t Xavier e Ex
mínia; Carlos Kãstner, f. ato e Clara; Carlos Wruck, f. Carlos
e lda..Carlos Nitz, f. Paulo e Berta; Carlos Radats, f. Paulo e

Hedwíg; Carl Latzke, f. Carl e Ulrike; Carl Peverl, f. João e Ma'"
ria; Carlos Krieck, f. Anton e Ber+a; Celestino Menegheli, f. Er
menegildo e Mercedes; Calisto Moser, L Francesco: e Gíusepa,

.

Cirílo Zanghelini, f. .dIvino e .Maria; Camilo Anest, f. Giusepe
e Vitoria; Colorindo Mathius, f. MarHru e Verginia; Carlos Ro
lo�, f. Herruarm e Maria; Carlos Hensel, f. Carlos e Alma; Car
los Hínkeldey, f. Alvino e'liHrtta; Crrfr Hoppe, f. Roberto e BeI

ta; Carlos ]i. G. Wendorf, f. Guilherme e Berta; Carlos Wruck,
f. Carlos e Ida; Carlos Liesenberg, f. Emílio e Berta; Cnl05
Wehrmeister, f. Emilio e Mati1d�; Carlos Pagelkopí, f. Vilhelm e

Ana; Carlos Tann, f. Carlos e Emília; Carlos Hostert, f. Henri
que e Emitia; Carlos Ricliter, f. Erwim e Berta; Carlos Haut, L
Albert e Ana; Carlos Kracik, f. João e Ana; Cristíno da Cunha,
f. Paulo e r,,'iaria; Claudio da Silva. f. Manoel e Bernardina; Ce-
lestino Ruzkowski, f. Pedro e Josefa; Danilo de Oliveira, f. Eu·

genio e Zusana; Dav d Zonta, L Emílio .e Rosa; Delírio Patrício.
L Romaldo e Graciosa; Daniel Depíué, f. Leon e Ana; Dario de

Souza, f. Boaventura e Maria; Daniel Werner, f. José e Maria;
Daniel Zimerrnann, L Leopoldo e Apolonil1; .Deltino Felipi, L

Angelo e Otília; Domingos Níchelati, f. João e Leonida; Detlef

Knaesel, f. Guilherme e Marta; Domingos J. de Oliveira, f.joão
e Norberta; Daniel L. J. Radtke, f. Daniel e Carolína; Domingos
do Nascimento, f. José e Mari.a.

.�WMMM.W�·WHmI:WêMm:HI�� I[bàb ..
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i Abat-jours de seda .' , �
I I
I Globos e Galldelabros I
<fII IE; RbeunlatislBO 811 geral, RachiUsmo, Mancbas

diD Ifili da pelle, Espinhas, Ulceru, SOllorrhélsj
,!li Pará 'cada eom.partbnento um. quebrã-luz I UlrtbrGS, fistulas, Strnal.
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.
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O clda�ao Ja�oõ. Alexa�- I para dareIl,1 C1lmpJ'imento a

.�
.. .

rffiffi ��pachnu.os .dre. Schmlt�,..P.r�f81to ProY.l-1 ultima parte do pl'elSl'nte ed.-

�IHfãWMl!ft!H!it� ãtHHitl:aãU'ã��M!dicj:b S?rl� do MUlllClplO de Bll�-I tal, fiudo o qual, os que dei-!' -lQe.n _

u, no uso das suas

atrl-, xarem d e assim proceder, Ii-

Jazz Banfl '«Ahi Hein ?» I b�lçoesR E S O LV E' ,

cam sujeitos ás pena!idades I
-

• -' • 1
do Regulamento em vlgor. IComo requêr. 't

;, Nomear o Cldadao EugenIO I Blumenau, 2 de setembro.Conte para exprcer o cargo I de 190;).
.

Oscar Hand - Como

re.- .. d.,..•.�.• ,�ntendeIlt
...e. D.�strital do Tnte. Asferoide A1'antes '.jque�, 1J.�lstrItO de. R-.odelO creado . Inspetor .
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Rua 15<l� :Nove�bro, 120
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R � e-s L i qui � a ç Õ e s � e S e tem � r o
UM •

. esta occasitilo .,.,.

Liquidamos por precos" baratis$imos
.•

.. 9 . .

Grandes Saldos em tecidos. de inverno e verão

Retalhos 2.000 Retalhos com descontos. v,antajosos

Grandes
.

'.- .-

REMESS,AS
, Estam()� recebendo novidades para o verão

VoUs, . sedas, Alpacas, Linhos, Cambraias etc.
.: Lotes de Linho para enxovaes

Artigo de puro linho, importação directa � Preço de assombrar

Casas Pernambucanas
Rua 15 no. 37 ITAJAHY _

.. Praça Vida I Ramos-0-:

AT CADO
Das Fabricas estamos recebendo novas remessas para esta secção

!Para V. S. ser bem servido

�xjj� do. seu fornecedor Tecidos com a marca

:OLHO
Rua 15 no. 37 ITAJAHY

Descontos vantajosos
.

Praça Vlcldl Ramos-·0-·:

SAUDE.... VIDA LONGA •••

OBTEM-SE USANDO o

Empregado com real van

tagern nos seguintes casos:

.. ... .

.

DesejaIldo�jêstir.se bem

E. {l()r PQuco dinheiro
, ..

D�verá usar sómenté

.

-
- '.'-,- .",

SQb m�didas préVias e preços da fabrica
.

Tem: sobretudo� :�:,ternos feitos em st�ck
•

"

O,,"_ ";'':-.' ',
••

Continúa

n ··n Pu L"'()'-:=P=s:::�==}:�I,PM Conservas, B.Ob;d
•• , Chocolates e Bonboes

IRua :15 de N6v�m�ro N. 26 (Em frente á Ci�sa:� Pe.rnamoucânas) Finos artig.os para presentes.

... 5LZf a 't1SEi!nniWUii!1f_���-p:rn����

··di

.)

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



o Homem Elegante faz seus ternos
na

Alfaiataria de V/ILLY PE,N'ZtIN
RUA MINAS GERAES

...

Em' Irente ao Hospítaí Municip�l;

QONFE,CÇOES jJ{QDERNAS
PREÇOS SEM: GO OURRENOIA

t,
. (:.�.

''f'"'''.

."
,":

1.0 - Levantamente geral
das forças e volta immediata
do appetite.
2.0 '-'- Desapparecimento por

completo das dôres de cabe
ça, insomnia e nervosírrno ;

.

3.0 - Combate radical da
depressão' nervosa e do sem

magrecimento de ambos se

xos:
4.0 - Augmento de peso va

riando de 1 a 3 kilos.

�}
�j

�
I
-

-

�
�
.,

'"-I

;

.

"

t
t
t

�
i
..

.

.

Caixões de defuntos sempre
em stock de todos os tama

nhos a preços modicos.

Serviço de primeira ordem

EM CASO DE MORrE

A tratar com A. Lubow. Rua
São Paulo n. 48, ou na Mar
cenaria Strobel Irmãos.

ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

-:=��
..

�.�;�
ME D I CO ��

,

Doenças íntemas, molestias ;.\de ereanças, moléstias ve- )
neraes, e da vele. �:.JCONSULTORIO: �

...���..�����.�:t:�����·.���.��.��..� .. i�
...............���

Cia, Malburg
negociantes e exportadores de madeiras

e Cereae5
D C.L\l�CER"pode·se niter porque'

é produzido pela accurnutação do potaasa
. em determinado Ioga r do olanismo, .

O Caleío diss9lve< o pntasslo. O Sangui.
nol contem Caleio e 2ssim senda evita o

Honeer.
n Sanguinol é uma grande descoberta

scien!iliea. - Dpinião do Dr. IbnDel Soa
res de Castro. -

5ecção fluvial

Representantes õo mOInHO IN6LEZ

Em Fal1ülla Onde está a felicidade

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



4a. Parte: ACTO DE VEN-,
.

CEL. JOAQUIM DOMIT'

T�ILOQU�A com os ímpaga- Ha annívcrsarlos que escapam ao

veis Juaníto e -GamÜQ cele- notícíarío com num pelo ensejo que
bres humoristas. elles oiferecem a que se preste a

,.

homeitagem devida aos que se des
tacam pelo trabalho e serviçoS I!I'es-
tudos á coUectívidade. .

....

Esta referencia ajusta·se áo CeI.

Joaqu�m Domit, industr!al e figura A's 4 horas da. tarde ._ Procissão 'com o SS. Sacra
proemInente no n�Jrte do.Estado, on- mento a qual passa pelos ruas 15 de de Noverebro Goyazde o seu nome e geralmente aca, .

..
. . <.L. ,. •

tado e o seu prestigio incontesta-
I
Sete de Setembr�, Uruguay, e volta na rua 15 de Novem-

veI.

I
oro para a matrIz. " Ao primeiro collocado ca-

,

...
..

.

Homem traba�hador e capaz" todo Na praça_da matriz haverá homenagens ao SS. Sacra- berá uma taça offerecida p'e-
Direci>ão de Erich Pommer o seu e�l'orço vem se processando mento, e bi:nçao com o mesmo los empregados. tio B. Nacio-

...• ..
y
.... ...

•

no sentido do progrespo da zona,
.

Int�rpretes: .. fians Alhers, em que reside e trabalha. I .
nal do Commercio.

Heillz •. ,Rlle!:J.mann 'e Anna
I

Daqui enviamos as nossas fetici- Aos 2' e 3' logares, taças
steu.· �,··Filmagem' «in loco»

I
!ações. N O TA: oUerecidàs, respectivamente

como é habito da «UFA» na
•• )

,.. pela CerveJ'aria Ca.tharinense
.G.'ô.t.e.. d.'.Azu.r.,. e n.o .f.am.os.. o Ca. - VIajantes 1 'Iodo,,, os fieis (1 considerem como questão de honra

.

t' t 'd b·· e Casa Rieschbiter � Gest-

sino.d.e..
'

Mo.nte Car.l0. Da mis- FREDERICO BUSOH JU.NIOR _II
aSSIS Ir aos· 1'1 UOS, como rece er nestes dias e priu' wicki.

t t II t d 1 cipalmel1te no dia 10 de Setembro os Santos Sacramentos.
.

, U!li 111 e.l&,�n e esses e"e- RegressouAante-hontcn;t de São Pau- 2) SeJ'a !la.steada a bandeÍ.ra da IgreJ"a braIlcu-amarel.la A' no.ite baile, du.rante o
mentos resultou um covkc lo, onde rora a negoCios de seu eS'1

co

taU deliçios{l (,Loucuras de tabelecimento, oSnr.Frederico Bus-, no dia 10 de Setembro de, madrugada até á noite. qual'serão destribuidas aos

Monte ... Cu.rIo», Uma linda ch Jnr" prqprietario do CinemaBus-13) Sejam emreitadas bem as ruas pelas quaes passará a vencedores as taças.
,O .• t···· t·· d·'· . ch desta cIdade.' prúcissã,o com o SS. Sacramento T

.. pere.R mOVlmen a lsslm� _

e
.. Ao disti.nctO.· cavalheiro apresen-\.4) 1..' •

d·
.

. . o,ca]'ú durante :l festa e

alegre em que um capltao tamos bôas vindas. I üeJa obBerva o fielmente a ordem da procissão a qual baile a :alllosa orchestra
desabusado e uma rairrha bo- ,é a seguinte. Breitkopt
,nita c· cap:ric�osa, com os

DR. ADERBAL SILVA
seus amores éomplicádos,
mantem pormómentos, Monte
Carlo sob a espectativa dé
um bombardeio· levíl.do a ef
feito por um vaso d� guerra
est,rangeiro, ? «Persünon». O ALBERTO LOBE
argumento .a baseado nnm

. ..,. Ifacto real occorido em 1903 A passeIO encontra-se nesta Clda-
.

.
. , 'de aeompanliado de sua exma, fa-

na ca

..p.,Ital
do Prmclpado de ,milla o snr

..
Alllerto LObe., repre IMontenegro. ; sentante commercial reSidente em

'ó Cinema Busch offerec�- JaD���j;mOS_lhe bem como à sua Ia- [
nos esti'l, beIla opereta hOJe milia feliz permanencia {!ntre rós.

ás, 8,30 e. amanhã ás 5 e ás FALLECIMENTOS
8,30 horas.

.

'.

!
'

DR. ADHEMAR GRIJO

D ·C'··· "...
B·
- , Em VictorIa, onde exercia o car

..

r. erqueIra· lao. go de Director da Penitenciaria Es-
. .

.

... .... .. , tadoal, ráUecell ° Dr. Adhemar Gri-
Eu, abaix.Q assignado, Dou,;. jó, O obito veri!icou,se naoccasiã?

tOl' enrMedicina pela Facul- em q�e se reallsav� o ban�uete of,

dade da Bahia'
' l'ereCldo aosr, GetulioVargas, quan-

. do de sua passagem por aquelle
Attesto que tenhó empre- Po�oDr. Grijó residiu longos �nnosllgado

.

e sempre cOlil ornais neste Estado, onde se casou com a

feliz resultado, nó rheuma- eXma. Sra. d. Conceição LobO Gui

tismo e na syphilis e suas di- Ínarães,

'v.·ersas manifestações, o Eli-. .. A noticia da morte do querido Blumenau aos 30 de A.go.sto de 1933·.medico, causou geral consternação
xir de Nogueira, formula do nesta cidade.
pnarmac.eutico João·da Silva
Silveira

..,

S: AlÍl�ro, (Estado da Bahia)
1 de lIi.(,�o de 1916·

,
'

'r'

,
'

. ,Anniversariou-se, nontem, a Exma,
Realízã-se hoje, ás 8,30, no Snia.: Dona Alzíra Pereira, digna ee

'Theatro Fróhsíno. um espec- pO�â do Snr. Theodoro Pereira.
taculo promovtdo pelo "TH.IO

"

AR.OSCO" em beneücío da.· Transcorre hoje a data. natalícia
. da Bxma. Snra.· Dona Léu Grossen-

Ass, Mãe Christãs,. ..', bacher, digna consorte do. 8111', Ro-
Dado o grande interesse berto Grossenbacher, Presidente da

despNtado,quer pelo sucees- JUDt,: de Alistamento Militar e com
so alcançado pelo ,Trio em mereíante nesta CIdade.

seu prime.iro espectaeulo, Verá passar boje seu .anníversa
quer pelo fIm a que íS8 des- I rio a gentil senhorínha Sylvía Eber

una, e de esperar ç,lle o pO- bardt, düeeta filha do snr. Oscar

pular Theatro da'Alameda Eberhardt gerente da firma Roberto

Dr. Blumenau tenha hoje u- Grossenbaoher.

ma de suas grandes noites.
Faz annos hoje o Snr. Bruno KIoth,

O programma compor-se-á esforçado auxiliar desta Iolha.

do seguinte:
.

Ia. Parte: TIRO AO ALVO No dia 5 trancorre o anníversarío

relo capita.oAl'OSco, campeão da exma. Snra, D. Albertina Zím

mundial de tiro e �me.· LHa mermann.

Aroseo, alvos fixos, moveis.
rotatoríos e tiros de sensação.
2a. parte: SONAMBOLIS..

MO E TRANSMISSÃODE PEN
SAMENTO, pela sra. Kety,
celebre medíum, Sem rival
em transmissões dE!- '

pensa
mentos e Mlle. LHa, notavel

. somnambola.

3a. Parte : GABINETE DE
ILUSIONISMO

.

por Aroseo,
que demonstra 'Suas grandes
qualidadés de prestidigitador.

Terça - feira, anníversaríar-se-á
.

a

senhorita Dona Gentil Lázaro, ta
lentosa professora da Escola Nova.

Na mesma data completa mais
um anuo de exísteneía a g...ntíl sen
horita Nadyr Braga, dileccafilha do
Snr. Thomé Braga, advogado em

nosso foro,

Tambeni hontem íestejou seu an

níversarío natalício o jovem Abílio
de Oliveira, ríího do. saudoso jorna
lista Godol'redo de Oliveira. '

'

loucuras de
Monte Cario

Esteve nestacidade, seguindo hon
t'ID á capital do Estado, o Exmo. Snr.
Dr, Aderbal Silva, ad ..og!ldo em FIo

rianopolis.

IJr., Cerqueira Bião ..

VVA. 1VJÂ.RIA BERTI
Em Encruzilhada falleceu esta se

máT.u, com a avançadá ida.de de 32
annos, a Exma. Snru. Vva. Maria
Bertt A extincta etanatural da Ita
lia.

Companhia Salinge, S.Á.
'Asseín�Jéa Geral· Extraordinaria

Ficam pelo ,pres�fit�1
.

convocados todos·. os accionistas
;,: da COMPANIDA SAL.INGER S. A" para. uma. lisselllbléa ge-,

ral extraordinariat qti� �.yrá.logar DO dia vinte (20), do cor

!'ent� mez, ás· dezeseis (l(») horas, no escript�)'rio da rderi-

,.
da' Companhia, á rua .São'Pau.lo, deBta cidade, obede<;endo

.. ,. .i.a seguinte
'

ORDEM '1),'0 DI A:

"3,) Emissãode obrigações ao '�9rtador (debentures): ...

:b) < �uggestões a bem da b0il,. ID;fll:cha dos ne�oClos
,

," ;c }J:Qmpanhia.
.

.' ,.

Blumenau, de Setembro de 1933.
...

Di��ctorPreSident�'
'

Director Gereilte
�. Ófír.l1ecldetsen
R,Klei,w

ESPORTIVA Padre Dr. Francisco ..
,

I
Zarfmann -,

Torneio .'

Passou ante-hontem o ao-

uíversarío natalicio do reVIDO.
Realisa-seamanhã, no Cam-

padre Dr. Francisco Xavier
p o do Blumenauense o an- d
nunciado festival orgánlsado Zartma�n; il�ustra?o lente o

por aquelle eluh em comme- GymnaSl? Catharmense, 88.

moraeão ao seu 14'. anní- cerdo�e illustre e de gran-
versario· �es VIrtudes, �. Revma. é .um
As ,,' d h-

. . .

I·
íncansavel amigo da moctda-

8,00
.

a mau a InICIar-Se de estudiosa de S Catharína.
a o tomeío da Classe «B» e

, . .: _.

«Infantil», obedecendo á se- A s multas fehCltaçoe� que

guinte ordem: S. Bevma, recebeu I!0 dia de
.

. seu anmversarlO, Juntamos
1 Jogo.

. as Expressões da nossa es..,
Amazonas II x Bom Retiro TI tima e admiração ao vírtuo-

2' jogo 50 sacerdote.
Victoria II x BlumenauenseII

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

3' jogo INFAMTIL 1 r7 '-

Bom Retiro x Blumenauense Dom oão �12é:K.er

4' jogo Com destino a Bahia onde
Venced. do 1'x Venced. do 2. vae tomar parte no Congres- ;.�
Serão destríbuídas aos ven-

so Eucharistico passou hon

cedor taças orterecídas pelo tem por Florianopolís, 6ID a

Blumenauense F. C.. A do vião da «Panaír» S. Excia. ,

1· locar, denominar-se-á «Ta. Revma. Dom João Beeker, ar-·�
ça Victor Laux». A taça do cebispo de Porto Alegre,
Infantil foi otíerecíõa pelo
sr. Paulo Meiser, Presidente
do Blumenauense F. C.

IRMANDADF tio S. S.

Para festejai solemnemeute o primeiro Congresso
Eucharistteo Nacional que se vae celebrar na Bahia nos

dias 3 até 10 de Setembro deste annc, haverá aqui na Ma
triz de São Paulo Apostolo de Blumenau uma grande se
rnana euehuristioa; que obedece a seguinte ordem;

Nos dias 41 5p fi de Betembro ás 7 horas da noite:
Tríduo eucharístico com sermão em língua allemã e

benção com o Santíssimo.
'

No dia 5 de Setembro de 7 até 8 horas da noite:
HORA SANTA.

Nos. dias 7,8; 9 de Setembro ás 7 horas da noite:
Tríduo eueharístíseo com sermão em lingua brasileira

e benção com (I Santissimo.
No dia 1 de Setembro de 8 até 9 horas da noite:

,

.. HORA SANTA
com adoração publica e sermão sobre a SS. Euchaeístía.

-.

.

Domínga 10 de Setembro
-A's 7 horas � primeira santa missa com eommunnão

geral das associações da parochta, a saber, da Cruzada
Eucharística, da.s Filhas de Maria, do Apostolado do Divino
Coração de .Jesus, ' dos Irmãos do SS. Sacramento, das
Mães Chrístãs e dos Heis em geral.

A's 8,30 horas - a segunda santa missa com com-
munhão etc.

. "

A's 10 horas - Banta:Missa campal na praça da matriz
com a asslstencía de todas as assocíacões da parochia com
as respectivas bandeiras e mais dístinctívos., l

Depois da santa missa .. Sermão Iestivo sobre a SS.
Euoharístía em língua brasileira pregadopeloRevmo. P. Cone
go Jayme Camara d, d. director do semínarlo archtdíocesano e
em língua allemã sobre o mesmo assumpto pregado pelo s�r
Professor Franclsco Lotz.

f�
;T
;\'1

Concurso dê quadtinhas do

FERMENTO MEDEIROS
5)

Vendo a argamassa crescer

.

Diz o architecto aos pedreiros:
«Quem botou aqui na massa,
O pó Fermento ...l1edeiros?»

E s' P i r i d ião.

A's 13,30 terá inicio o tor
neio dos teams da classe «A»,
no qual tomarão parte o AI
tonense, Brasil, Amazonas,
Bom Retiro, Victoria e BIu .

menauense.

Os jogos a realizar-se serão:
l' Bom Retiro x VictorIa
2' Brasil x Altonense
3' Amazonas x B1umenauense
4' Vencedor l' x Vencedor 2'
5' Vencedor 3' x Vencedor 4'

-�.
..
---

.

Sacramento

Terá logar amanhã, depois
da santa. missa das dez horas
uma reunião desta irmandade
para tratar dos festejos com

memorativos á semana Eu
charisticR, para a quar se pe-
de o, cQm�.arecíIQento �q.�,<.,.to- ...
dos os irmãos.

1) Após da cruz

os meninos da escolas com (;6 r�spedivos
Snrs. professores.

2) Os moços
3) Os surs. Hom(ms
4) Os m(�ninos da Cruzada Eucharistica
5') Os Camoros e can!oras do coro, Sta, Cec lia
óJ Os Anjinhos
7) O clero com o SS. Sacramento acompanhado

pejos snrs. dD Irmandade Ss. Sacramento com
8 s tochas nas mãos,

8) As meninas das e&colas com suas sras.

proiessOl'as
As meninas..da Cruzada Eucharistica
As Filhas de Maria
As Donzellas
A ordem terce:ra
As snhas. do Apostolado, as Mães christãs
As senhoraOs mães.

.

�-���--_.'----�-�:! ':t-o

Salão. Hinkeldey I
Fluminense x' Ba��a do Rio

GAROIA ! '�:;t.
Amanbã 3 de Setembro �

No campo do Barra do Rio I
F. C. d_e It8:júJ�'y, t�ra logur, DO lUL! 1\1 Gl a E. IR A· 1amanha o Jogo amIstoso en- I; IV! I'

.

U· lo
I

tre o Fluminense F. C. desta �
--

i

cida�e t: oBarra do Rio, da-I i BOA MUSICA
. 1quella cldade. ,--w,,__�,_,__�_�w_,,_-, ,_�_

9)
10)
11)
12)
13)
14)

5) Todos accompanhern a procissão no respectivo
lugar marcado. .'

6) S�ja esta .home�agem ao 88. Sacramento. uma pu
bllca mamres1açao da nossa santa fé nt:ste mjste�
rio assim como uma reparação publica das oUen.
sas e injurias que Jesus recebe das suas criaturas.

o Vigario
Fr. MODESTINO O. F. M. no campo dos Gymnasticos

-: .__ c' �-.....;�.w,_.'�-"""''''''�

S�30 -- Torneios das e1asses B (A;\1AZONAS n,
BOM RETInO IL VICTUB 1.\ II e BLU:_
j\1ENALJENSE II) c Infantil do Bo lU n (;-
t i r o e' B 1 li li} e n a li l' n l'>. e.

Turneios dos teU1llS da da..·st' A U\LTO
NENSF., BRASfr.., A)\,jA/Ot'�AS,BOMm·:�
TIRO, VICTOmA e BUJMENAUENSL;,

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


