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Aççã,Q Condemnavel O retalhamento de Radio Club deliTev��: ;��i� de

--------
' Blumenua M'lh- d D' II'BI'
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I oes e o ares
Nã() já dissemos uma, vez I te Integrante do.progresso de umenau Aproxima lncuçu- Informam de Nova York, queque Blumenau, este realsante! Santa Catharlna e do Brasil, racõo desta' impor- de accordo com os calculos

pro
.. du.C.t.o....

de -uma g.eração... d.e Ipf.lr. um.. a .8..ímples questão de Não podemos acreditar que Effectivamente, a divisão da .. das estatístícas da Bolsa de
trabalhadores, .uão podia sei' politica pessoal. prevaleça aaspir�ção rios que grande comuna trará, como tante emissoro Café a repartição de estabí-.
podado por-mãos inesperüm-i'. Não. ê isso uma acção con- alimentam a ideia da divisão eonsequencla Iogíca, sob o blumenauense lisações geraes «Graín Stabi-
tes, em epoca tão Impropzía, demnavel e um resultado bem do municipio de

. Blumenau, ponto de vista politico, o ap- Iísatíon Oorporatíon» obteve
sob pena desta acção 'con.;.!

desanimador para aquelles que pelas suas possibilidades perecimento de pequenos nu- um lucro de cerca de dois e
demnar os. _seus .autorea de que se sacrUic.aram par-a que economícas e, principalmente cleos autonomos.xíe cujo seio Já tivemos oportunidade de meio milhões de dollares, so-
uma ambição

.

de poder?e I e�ta _

terra tivesse a tra- pela sua excepcional organí- brotarão as tricas Iocaes, as trazer ao conhecimento dos bre a encommenda, de café
tal I?!ma ex�remt; que na.o rdwyao que po.ssu_e, dentro das zação, se tomou, evidente- competições pessoaes e a de- nossos leitores a operosidade brasileiro trocada por trigo
re�ela d.e.stl'Ul.re , .a.. f,orça t.ern-11ll!a.10.. r.

es

.

t

..

r,a
..
d.�.cçoes pro.g

r8S-

..mente,
a maior. e a

..

mais pros- sorganização administrativa. dos directores do Radio Club em 1931, sendo que aquelletoríal e progl'e�Slsta de. um] sístas briils�le.n·as ? pera parcella administrativa
.

O espirito sensato da popu- de Blumenau, no sentida de orgão ainda dispõe de um
povo. ,eonruadll1do o pátrío-.'. :Mas, a ldea do esphacela- do Estado de Santa Catharina, lação não pode applaudir a dotar, quanto antes, o nosso stock .de 136.000 saccos para
t.i8rn� �e que deveria:_n eS'�ar l men�o .do muntcípío é tão im- \ Muito c_?uHamos na serení- realiz�ção_ dessa idéi�, cuja �u�icipio de uma estação ir- negociar.
revestidos co� os seus 1.11-., patríotíca e �nsensata,.p.e?ca dade do uoverni, para

espe-j;enectlvaçao
acarretara o en- radiadora. I�---_--.-----.-.-,

terõsse.8 ,pl"OprlOS d.e COnqUlS-.lt..�.nt.o. eC<.1UOffilca
e 8:dmmlSLr�-. rar, corno esperamos., q.ue 8.e: íraquecímento do munícípto, Pode�os, agora, adean!ar:Se�a cread.0..

,

tas f:l.bU�lv.a�, emos, : .ltIvam.ente, qu� é ínconcebí- não positive esse retaínamen- sob todos os pontos de vistal- .e o �azemos com a maíor l
C. Ia-.E se. [adissemos, tomamosivel tenha nascido de homens to. ;J·ella a nosso ver não cDnsti-lsahsrayao - que os apare-'Um onse illO

a repetir para fazer força de i que fizel'�m juras de bem ser- Ponderosos motivos de or- tue' um acto de' verdadeiro 'lhos �eces�a�i?s para a íns-] Nacional
ca�enC1a... ;.

," ",,� vlrt o� interesses ,de Santa d�m soc�a.l, politica e �cono-. interessa da administração, talação dermlü:ra ?a noss� I
.5, �ambem, .

e necessario I Ca"ha!ma. Ou s�ra que. os mica nuhtam, no seutido de mas, talvez de revanche po- e.stação trans�lssoIa, B:dqm- Compor-se-á de dez ou
repetIr que Blumenau está I' proprios cumpro�HssoS sole�- SE' manter mtegro él.qüelle liti�a. :�dos na AmerICa do �orte, I d b

.

d
'

sOItl'endo aHentados contra a nes nao fOI'am dItDS mas SlIO. município..
.

I (Do «Jornal de JoinvilIe») I Ja foram embarcados com I oze mpem 'dros nomea os

sua autonomia territorial e i resmufiO'ados contradictDria- I destino á Blumenau. São de I pelO reSI ente da Re-
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fabric8yão da

.. il!lportant.
e fir-

.

publica «ad referendun»
ga nem nunca cúmmungou Temos sobre a Eossa mesa fi.) !. '-lU "OVO xperlm..,nt� IDa Colms �adlO Company,
coro a política> partidaria do de trabalhu declarações de i" .,

SUPER TINnaTo qluNBDr�,rLáEVouE�Lra Cedar Rap!ds, em Iowa.., Rio, 2 NI}, sessão de
Estado.

.
..

.. já metade dns representantes
. ;\,� N!L �r�x.lma segunda-feIra. ontem da «Oommissão dos 26»

_Esta e. U!"?a verdade q�e I districtaf's que constituiram a 'Di,stribuidor: serao IlllCIado� os trabalhos roi approvado o· pareeer do
nao pode snfrrer cDntestaçao I Commissão dosQuarenta e que Robe'rto Grossenbacher de construcçao das torres snr. Cunha Meno que concluia
hIguIlia . -,'- Blmnenau está I �o ram conversar com ri CeL 1 para a 8,llthena, as quaes se- com a 8uppressão do Conse-
s
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endO
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ca. pa,rtlftarla. Quer-se de�- Estas declaracões daremosl vezes Pi .. UgSPi·' tente nos te�renos do ColegIO a�te-,proJ�cto da CanstItm-

tr�lr �Iumenau, ?omo se eh· á. luz da nuolicidtide e uan-l Santo AntoIllO, a. rua 7 de Iça? elab?J'ada no Itam3:raty,
ml�a1'la u� pollj;ic.oqualque! do co� J�tarem-se todo� os tze"

.
> setembr�, . ���se mesmo JO-I cUJo ��pttulo >éda autorlUdo

C.U]O,:l?'!.�\stJg\PFA;}:;.·f5:.r�,�d���l;i>llistl'kto� cle�ile;-já pOdemos ., ,;. .'. _< ccal. sel'� l!1Stal8.do .o� ll'(?are- eX';II?mlS�l'.() TMeuo� Como- �o
vesge�_encD'mmo.aanâoa 1,m- .adfantar

. que são. oppostas J A ':«ZugspItz.e» é, �os Alpes lh� trB:n�mlssor, VIstO. como I sr. Cunh� '\asconcello� nao

plantaç:a? d� uma corrente ao contido na nota que a 1n- I Bavar9�, o pICO maIS alto da Im o. J_ulgado em m,elhores apresentasse. f),. s.u�!:!tutlvo o

de: autontal'lsmo ..ou de.um terventoria entre'gou á «Re- I Allemanha; ·falta·lhe' poucos �ond�co�8 par3: ?ferecer u�a s�. Carlos Maxl�lhano, p�e-,
rem�do _de famllIa.,. �., '.!L. publicà.<t.· metI'os ,para chegar aos 3.000. lrradtaçao p�1'elta.. O studIO s�d8nte .da refarlda

. commls�
ob�tín�çaú p�l'a ,esta amDrl� TodDS hão de julgar a con- I �ubi� a Zugspitze t.?OO vezes

I será collocauo em uma das .sao reVIsora �u�gerIO e· fOI

tar-Ia msta�çao .

e tilnt� que traiUçào existente!
.

I e hOJe, empresa fac�l e com� salas do R. C. B., .á rua 15 a�provada a ldea da �rea-
e�gando �a?}elxa. maIS de- í Mas; não é necessario adi- moda para o machimsta dafer- de novembro,. e rtIsporá de I çao do �ons�lho NaClt;mai
v�s<;tl',OS lImhes _ que. devem

f arrtarmos, que acreditamosno� rovia d� cremalheira, que I rnod�r�os IDl_crophones com que terá r!lnc?�es consultlVas
dlVldll' a,s qnestt]es pessoaes)' nossos pro.prios sentidos e com 1'a pida segurança galgll.

t
ampllflCadoreb.

. .

e P?deres pohtIcos e se eom�

d.aS 'PUblica.s e

..
de mteres"e, naquillo que mais de -luaren-' as escarpadas

...e.t.
'costas

. di} O. ap-parelho adqm-:'ldo pe�� pora de doz� m��bros o.u.geral.'
.' .� .

!
ta' essoas ouvÍram.··

.

. I mOntanha. Mas a pesar das. Ra�lO Cluh de Blumenau -la dez, �eJtdo. �lt? ClVIS .e os

Quer"se matul' um türrIto-! p. .. I commodidades q:le a téchnica t
o dlsse�o� uma vez - é. de demaI.s OfflCl�lS generaIs do

rio que é um;), communa par-. AchiUes BAL5INI moderna oIferece para o a1- modelo aCtual, e0Il?- cap.aCl�a- e?CerClto nacIOnal ou da m�.
pinismo, são ainda muitos os de �ara serem as lrradl�ço�S rlUha, nomeados. pelo Presl-.

�.............= w__ ---�

_
.

_
alpinistas ferrenhos para os OUVidas em todo o. terr�t?rlO dente da RepublIca «,ad-rere-

i' A. tinta ide.al ..par.a cau.
etas .).1.° .proj-ceto de Cons.t. i- BERLIM,.2......., Na

..
sessao quais sÔlIlente as pernas cons, do Estado e com dlspoelÍlvos rendun» da Assemblea com

,tHlteJfO
. ce}e,brada n? Reischtag o .sr'l tituem o melO de locomoção para poder,. a todo o momen- o mandato de dez l1n�s, �en-

SUPER TINTA lt'lDELEVEL,...
·

.!' t.uição" vae ser votado '0 Aüo!�bo Httler pronunclOu 'digno e proprio para subir as t�, ser ampllad� a sua poten- do que dos
.

dez prlm.er:os
, .... u� d�scurso analysando .D.S I montanhas da categoria da Cla, sem necessIdade de gran- nome,ados, Cinco me_diante

Distribuidor: f..1 t' d �rlllClpaes p�oblell1as pC!hti-! Zugspitze. rm dos guias, ver-: des, desppsas. .

sorteIo e perma�eceraD no

Roberto Gl'ossenbaeher- alnua an es O ,vos, econOD1lCO� e socraeS!dadel.·ros anjos da guar-da dosl E prDvavel que, pelos flllsl·mandato apenas CInco annos.

.

.

.

.... C.ar-naval·. .I·.que affectam. .

o povo, ! alpinistas da região, acaba de :I0 mez .corrente, o apparelho
. . _;. ';.

... ., .
ti .•.

'1
effectuar a rnillésima ascen-I Já esteja mDntado podendo, p.

. U·· Ili Pâl:xao [le 0001'*'. Experlmente_. ,
.

ção á Zu;�spitze. Chama-se I e� ma:_ço, � R. ç. �. darini- \lfCO nlUerSC
c " ,'.

.

".' O ministro Aniunes Maciel .

e nao querera outra Johann Erhardt, tem 75 an- I CIO ás buas Irradiaçoes.

amo.·.�n.-.. '.e.,.,n.
·

..

au HIn
..···193.4 :r

..ece.be�.- liOj.e,...
0

s.
f. Carlos s.'VPE.R .TIN!A. INDE.LEVELj nos de idade e exerc� a pro-l A.S Offieinas do R. C. B.

I, ..•...� .... ....
". t M,axim.ili�no, . pres�dente ,da Dtstnbu�d�r. ..

fis'são de guia há melO secu-
Foram reabertas as ofllci-

'

...n'�.o···.· Q.LlI'aJ 'Hm',�.,' c.ommlssao daO
...

S 26.,.. com.�.. �le Roberto Glossenbacher lo.

Inas do R. C. B. para cooser-
co.u� .\lt;i... lI« m,ant�n�o Iar""a. cOtnfer�n?Ia� ,. tos d� a�pa�elh�R de Radio.

_. ......

).
..•.• i rI .

..
A salda doGabine,e. do ti�u A C·E.N.S.UR..A· M.. ' .0.. '. L.ESTA ATE I Estao lDstallauas em sua

Os numeros apresentado fo-
SU emmuau6 cara lar da pasta tia. Jus�ça, lll- i séde, á rua 15 de Novembro, ram dos melhores que temos

, '.: •. '..

. terroga�o por J?r��lIstas, o

O.S D. .E·.p.V.'T'A'D'O'··S e�tandoJ á sua frente, um pro tido, e mereceram vibrantes

pa�a: as representações 'ju- �r�r�:I���, ����ml����s d:� fÍssional competente. ap����s�:t��ea:�b��n���.Da_
r����fu,�:t;�i::rioq�����: ffr,n�Yal,? p:ojectodfcon�- v OCf'j\'S'ON'" .111' VVUtRM"�N'TIRS RROTlRSTOS)ASSembléa geral.

. ���o����o��spaCçoo�mE:ntariosammerg'aU.'.'.d.·.e 2.7'.. d.e. ··.MâiD a
• i Ulçao es_:.:r no p ena.rIO L

'

.....u'� li. 'a·. Ll!.U.. L
.

L L.. Na proxima semana. em dIa
da Assemblea para ser vota- .

..... que será previamente torna-
16 d.e SElte.mbro, foram fÍxa- dI).

'. .

.

do publico, realisar-se-á u1na
dos 08:In'e·ços dos lugares em

".
.

.
.

... RIO, 2 -'-- Na sessão de

[ridade
de tomar úOnta dos assembléa geral do R. C. B.,3. 6, 9.'8 12 Marco;'3 segundo hoje na Assembléa t<3ve a act08 gove1'namentaes. para a qual estão convidadosa respectiva classe'. . A >esta- Conselh

..

o de; Guerra pal>:tvr.a o sr. Raul Bi.tten- F.a.la depOiS. o s:r

..
Campos

I todos os socios.
dao.de 2 tiias'elll Um dôsho-o.

•
.

. ('our!. Diz que o snr. Antu.IAmaral do p, P. qu� tam�
_teis ÕU .pe1lsões da povvl'tção em LIsboa .. nes Maciel e ti; ban,cada li-I bem protestou contra �s Representaçao. Em fins da semaÍla passada

custará 18 Marcos nos de .
.

berai estão em desaccordo; actDs dos censures nos dIS- O R. C. B. é.r�p_resenta·1te, subiu pâ.ra Petropolis, onde,
primeira. cathegoria e 16 nos

- -.-
-

com o general Flores da I cursos dos Qradores. O ora- para este mUillmplO, dos ara- no Palacio Rio Negro, passa-
de. segunda, acrescidos

...

d� Addiada a sessão Cunha; faBa em seguida o I
dor tem palalavras. asperas mados aparel�os �e,ceptores rá o presente verão, o Sr.

uma taxa global de qua�ro
,

orador que quer dar um

I·
para esse procedImento e General EletrLC, ,cuJa com- Getulio Vargas.

Ma
...rcos.·. po.r....pesso.a. 0

..

s ·.bl.·.i.' I t - l;�' .L. d 'elenCla ús nos- SE'''' hado
Informam de Lif�boa que

I
ai)arte ao sr. Fernando Ma- . axa. com qua ulcaLl_Y0s pe-I prova. a exc.

r"
.' xma. 1.01 acompan

lhet{js. para as representações roi addiada para hoie na pri- "alhães que não quiz ou JoratIvos a actuaçao dos sos le�!ores Já de.,,;,IC ter t do dos seus filhos Luthero e .To-
pl'incipàes da" Paixão serãO - .

J '5. I censor"s o Drador quer DccaSIaO de verIfIcar pelas ão Manuel.
vendidos sómenfe' em combi sao dp Traí'arlO, o Conselho Vir o orador, declara que a

�

'.
'b

.

lle
.

Cl'as que o R C B A vI'agem fOI' "el·ta em trem
: .• .;.. . .... L.

. .•

-

.d· ·Gu·e'-a·q·.
..

·1···· IA' 'b'I' Q d' I -_Ique o pmz SaI fi. como e eXpf:l'len ,,'.. 1.

naçao com. um compromIsso .

e
.

rr
...
ue v�� W gar um '. ssem ea n",O po e. o VI

se conduz e como fala e tem feito e contlllua a lazer especial da LeopDldina Rail-
de est�da nas condições re;; ·processo sUD?-mallSSlUl? dos dar como se pronuncIOU a

pede á mesa que leve es, em sua séde. way que partiu da estação
í'ürldas presDs no ultnno mOVimento bancada em relação ao re- b'

. 'h' B
2

d Maúa ás 16. horas.

communistn •

t d'
- ses a usos ao cou eClmen-1 eh d d capitaes ara0 e ,

Est::t�se procedendo as ác-
a. 'querlmen O e lllio:rmaço�s to do Ministro da Justiça ama c;, e .

e 30 minutos.
tiva8 dilegencias para que semp�e que a bau,?flda nao

,em seguida a acta é appro- I A directoria do �, �. B. pe-l A Snra. Darcy Sarmanho
as ,cenasprinctpae_s da pri.. Intervenção' aprec:ou .

os
. mer1t�s da'v�da pa�sando,se ao expe-Ide. a todos

os.accIOn!stas��s-lvarg�s, a.companhad� de su-

illt'nra representaçao no

dia!.
.

.. '. ..
. ..:.. .

q�estao levanl.ada, nao

pre-f,dlente
e approvado o l'e- crIptas, que aInda nao erIe- as fIlhas.e d,e I:lt;U fIlho Ge-

27 de Maio sejam difundidas BuenDs Ayres,. 2 ...
._, O có-J CISOU aquestao da, censura guiamento da bancada do ctuaram o pagamento. dos 50;/' tuHo, seg:llu a n�)lte daquelle

por «broadcasting». no mundo mité nacional do Partido De- e votou de .. accol'do com o Para!�á pedindo votos de de suas quotas,
.

o obsequIo! mesmo dta por Via rerre� pa-
. inteiro., mas ainila' não. sei IDOCl'ata, solicitou a,? Uover-! leader.· da maioria

'. pela pre"1
pezar: . pelo Iallecimeuto de de fazeI-o quanto antes atuu: 1':.1 São Paulo. de �nde Irá á

cheg()u a um acc�rdo defini-Crua jr:lrn�diata: int�rvenção na I liminar .da .. cOl?pe�encia da JoSé Pernetta ex-deputado de atte�der as despesas com I POÇClS de Caldas, afim de alli
tivo a. esse respeIto.'

.

provmcJa de S. JOãD, • Assemblea ter wtclra' aute..: por aquelle Estado. os serVIços em andamento. t passar algumas semanas.

Corre ostldores da Capital Federal que o Cel- Lopes
5 o futuro interventor ccthorinensel

prorogada a data' para a ínstallação dos novos dlstrictos creados neste municlpio
�11r.'''·''''_nrxv=r

Estreou quinta-feira, o Cir
co Universal, �ue está func
cionando á Alameda Rio Bran-

Passará o·verão

em Petropolis

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



CIDÁDE DE BLUMENAU
'-"_".�

. se ....pn...... ."..--

, ,

fA8RICA DE TELHAS fRANCESASCia. Malburg
---

PEDRO EULAllO ANDRIANI

TI]UCAS -::;. S. ÇATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLUENCIA DE

AGUA SALGADA.

.
Atendem-se pedidos

para qualquer
ponto do ESTADO

Represeatentese

ITAJAHY '-SLUMENAU LONTRA

negociantes e zxportoôoree ôe maàeirOs
,_-e tereaes

Internato e, Externato,

. Setção fluvial
. : .

f{epresenfarítes õo mOinHO IH6LEZ elementar e Curso ginasial,oficializado

Abertura das aulas do curso elementar:
15 de }< evereíro,

A 'Pharmacla Central
está sob a direcção do pharmaceutíco -Ioào Me
deir os, que conta mais de '40 'anlios" de pratica

profissional

Manipulação esmerada e escrupulosa.
Não se substitue' medicamentos

Productos de alta qualidade.
!

.,

Especiahdades legitimas.
Desconfiae do remedio ,barato

que, muitas vezes, é imitação.

Matricula desde já
C urso especial de preparação para o exame

admissão: 1. de FevereiroFtorianopolí» . Díonísío Damíaní.
Bstreüo - André Maícote.

Palhoça - Germano Berkenbroek.

ItaJaí - Amadeu Angíolete.
Brusque - Otto Sohaefter
Blumenau. - Oscar Ruediger

Matricula está aberta
Inscrição para exame de admissão.

l' até 15 de Fevereiro

Exame de admissão: 27 e 28 de fevereiro

In scrição para exames de 2a. época:
1. até 8 de Março

Exames de 2a. época: 9, de Março
Matricula para curso ginasial ate 14 de Março

�. 'ooo:��!!G'� GROPP IR�iÃOS êt elA. Ltda. � i
o SANTA CATHARINA - BLUMENAU - BRASIL •

Iodl1stl'ia.s de ma.cleira.s o

Fabricação de a Madeiras desfolhadas o

Caixinhas de cedro, de cedro, imbuia, pinho.
•

IIII!!�S��. haguassú e pÍl.lho',« louro, carvalho.

.::::xtl:1
I!

Assoalho '\) cangerana etc .

-- em Irizos e tacos 't Compensados de cedro Hinsch &: Cia. em Liq.uidaçãoforros, rodapé � e pinho. .

.' Portas compensadas e folheadas com Imbuia. Co�unicamos.a todos os interessados q�e, de acõrdo .

�� ���:!!'!ll com os livros da firma H�SCH. & CIA. em líquídação, e

��� . .
o .���_ dosumentos apresentados, tncíusíve de credores retardata-

, rios, o passivo da firma líquídanda é, em definitivo, o seguiu-
,............rIIIlm�-_:l1Bar:lll1lll!l!'1nif__

.. " te.: A. F. Brueggmann (Porto Alegre) ra. 490$400; Egbertot- � Hinsch (Blumenau) rs. 28:488$597; Rodolfo von Rívé (BIu...
menau) rs.l:687$6oo; A. P. Silva Medeiros (Laguna) rs. 7$000;
G. S. Koehler (Blumenau) rs.117$900; Ois Metzler Ltda(Por
to Alegre) rs. 647$200; Germano Gundlach & 'Cia (Porto Ale
gre) 1:093$000; M:alburg & Cia (ltajaí) 6$600; Rosier & Cia

.

Ltda (Recüe) rs. 91j$700; Companhia Paul (Itajaí) rs, 2$000"
Banco Alemão Transatlantico (Rio de Janeiro) rs. 600' Er�

.

nesta Lohmann & Cía (Pará) rs. 53$300; Drogaria Unlcum
. S·,.A. (ltio ... qrand_e.l !,s:_�3$P9.0; Ricardo m!l:flqh (.&Iuméllau)�
rs. 19:103$909; Hermann Sander (Blumenan) ,r�, 21$600;' O
Albor (Laguna) rs, .180$00g; W. �ar,tens (Ri� de ,Janeiro)

.

rs. �:002$300;. A Patría (FlorlanOp�ha) rs. 2$000; Breíthaupt ..

& Oía (Jaraguá} rs. 116$600: Oorreío do Povo (Porto Aíegre)
rs. 1:574$800; F,. G. Schmidt

.. [Candelarla] rs. 372$400; Em"
preza Força e Luz Santa Catarina (Blumenau) 420$800; Em
preza GrálícaSauta Cruzense (Volkstimme) (Santa Crúz) rs;
'261$600; Helena Hínsch (Blurnenau) rs. $200; Der Kompass
(Ourítíba) .rs, 72$Goo; Paula Haussmann, rs. reosooo; Anto
nio Wresk (Blumenau) rs, 300$000; Guilherme Ploegar rs..
l�$ooo; Boehm & Cia (Joinvile) 1'8. 146$800; BerringJr &
Cia (Manáus) rs, 120$000; CarlcsWahle (Blumenau) rs. 3$000;
Rotermund & Cia (S. Leopoldo) rs. 120$000; G. A. V. .Halem
(Bremen) 1'8. 212$800; Carlos Mueller (Blumeilau) rs.565$000;
Companhia Metzler Ltda (Porto Alegre) rs. 80$000; Krehe
& Oía (Porto Alegre) rs. 120$000; Gertrudes Hofmann (Blu
menau) rs, 1:212$400; Total: 1"13. 60:9.;1:5$601).

8�)A SAUDE ••• VIDA LOHGA •••
OBreM-SE USANDO O

�L!Xm Il� ��OG11lf�IB.I.
, .::

Empregado com. real Tan

télgem nos seguintes casos:

RteurnâHslllv em �ml! Racbitismo, Manchas
da palie, fs�nhas, ut.cllras, Gon�rrhéas,

•artnras; rist!.�as, Sarnas,

{ANTI
c SYPHJLlTICO

PODEROSO: ANTI- IlHEGMATICO
ANTI- ESCltOPHULOSO

DEPURATIVO DO, SANGUE

C I A.II
I�,OI"ILLE

.

.

Trinta, anDOS de suceesso
.

são omelhor reclame nara'
.

Iri"eràHt".HrvE'NTU f)E
�

AI:1sXANDRE para tro-
o ter e embelleaar os cabel- .:

los. E-xtingue a caspa, ces
sa a quéda dos eabellos,
'evitando' a calvície. Faz
voltar á côr natural os

eabellos brancos..
dando-lhes vigor
e mocidade. Não

r..:'-'_"'"
contém saes de
prata e usa-se

r--'�m
como loção.

VELAS DE: SfEARINA
'., 'VELINHAS PARA NATAL,

"

sARro' ,c'VIRGEM' -iSPECIALIDAIlE�1'
.

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes em Blumenau :

c O Ll N N E I T Z.E L

PHONE. 28

VidnJ :

Pelo torrelll. • • •

I··. "

Blumenau, 25 de Janeiro de 1934�
Francisco de Oliv_eira e Silva Liquidante'

, .

=�..�;7...�;;��� ��t;";::��·••+::.r::-:r••��m

Edital de citação de herdeiros {�. Doutor Piragibe Araujo �!!l� Dr.. med� H!" Pape '�lo cidadão João Medeiros Junior, Primeiro Suplente em

; Clim.·ca Medi.co Clrurglca illl . c.linica g.
e

..

lal' e

.' i.exercido do juiz de Direito 'da Comarca de Blumenau, Estado -.- B 1 d Especialista para moles- :
de Santa Catarina, na forma 'da lei, etc. .. ����àsM�Iê�l�:ç�� �'l" I�.

tias de g.arganta, �a.riz, É"l'jj'az saber aos que o presente edital, virem ou dele noticia tive-. .

t
.

j
.

t
.

d
. -

t·· T
.

.

A é : I : OUVIdos e olhos . ::rem que, .por €S e UlZO e car ono, o, escnvao que es e su ::s-

�:
ravessa ymor

.

: I : '. '" : .'
creve, procede:se aos termos do inventario dos bens deixados :.' (Fundos AntoItÍoReúiert &Cia.l :.: : =.. Blumenau

- Rua PIa'Ub,y �.'5$000 I por falecimento de Francisco e Ernestine Fuchs, e tendo o in-
5.000 I veniariante Germano fuchs, descrito entre outros herdeiros, o

���".:;::.:.:.:.:c""'."'�';"'::::::"� ���:;.:;.••.".t:-=:;

�.ooo casal Berta Fuchs e seu marido Carlos Zirr, os quaes se acham
.000

aussntes, em logar incerto e não sabido, cita e chama-os a eom-

6.000 pa! ecer,' ou fazer. representar, no praso de trinta dias, na pri-
meira audienda que se fizer, depois de decOrrido o dito praeo,

5.000 para falarem aos termos do referido inventario, sob pena de re·

velia. Faz saber mais que as audiencias deste Juizo, tem logar
aos. sabados; ás dez horas, na sala das audiencias 110 Paço da
Prefeitura Municipal desta cidade, ou no día anterior si aque
les cahirem em ferlat,'lo. E para que chegue ao conhecimento
de foüos, mandou lavrar o presentE> e outros de ig'lal teor, pa
ra serem afixados no logar de costume t pubHcados pela im

prensa. Dado e pas&ado nesta cidade de Blumen:m,aos 15 deJa
neiro de 1934. Eu, Frederico . KiHan, escrivão que ,o escrevi
á maquina eSllbescrevi-Blumenau, em15 de Janeiro de lQ34. (ass.
João Medeiros Junior. Esta,Va colocada e C:evidamente inutilizada
uma estampilha estadoal de dois mil reis e outra de saude de du
zentos reis. Está conforme Ó original.

I Blúmenau, em 15 de Janeiro de 1934.

., :;LIVRARIA
PAPELARIA

. CARL WARtE TYPOGRAPHIA

Artigos religiosos

ltua 1::; de Novembro, 9.0 * Telephone, 17 - BLUMENAU

OHerece fj.S seguintes NOVIDADES:

Claudio Edmundo, Um engenhéiro brasileiro na Russia
Mauricio de Medeiros, Russia. 6a. edição
Antenol' Nascente, Num Pajz Fabuloso
Ivana Rowena, A Confederação dos Mortos .

.

Kosciusko B. Leão, A Visão da Miseria através dá Policia
(Socialismo, Cooperatismo)'

.

4ugusto Machado, Caminho da Revolução Operarii:t
.•. e Camponeza.

�afayette Soares de Paula, São Paulo um ano
.

. .
após a Guerra

'

J: Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos).
Cihamisso. O homem sem sombra.
CustOdio de Viveiros, As [3 LuaS de MeI.
Mario Capper Alves, Tratamento Sanatorial dtt."

" :Tuberculose Pulmonar,
"

8.000
Waldemar Colitts. O Desejo de Matar e o Instíncto Sexual 5.000
Menezes,Psicologia' 10.000
Carlos Máxínriliano; Hermene.utica e Aplicação do Direito 14.000
Artur CasteUw; Televisao

'

'10.000
Darcy Azam.buja RacioIlalizaçãp da ,Democracia

,

8.000
Jorg� Salis Gouiarí, A Formação do Rio Grande do Sul 10.000
Mass.l.IDo Bontempelli, Vida e Morte de Aflria e de seus filhos 6.000
Martim Gomes, AS Loucuras do Doutor Mingote

'

5 000

"I'
GaIvão dE' Queiroz, Caiva. Contos" '5.000

.

P. Werner S. J,. A Respeito á Vida Nascitura 1.500

Oficina,6.000
5.000
5.000,
5.000 o Radio Club de Blumenau, precisa,' ur

gentç dum profissional para dirigir, a· sua
oficina de RadÍo.

rua ,15
nr. 116

o Escrivão: Frederico_ Kilian
- . : ."

'

*§igggp84#-§.§l@#i€W1tf ''''iii i###=J#iiifg#fertrittSMI:"�J;."*S5
'._ ( ..

-." ;

E
Torrado dos'
melhO're,scdfés,
do Brasil

L��1;:;��.l':'ili.:�.", "'�E:_�"�$J5Wt�$fí;@"�"h�t�",,*,�';i;:':"�'.f2:.:!"""a1l'·í],-�'·'l'E:-·m�im_�e'!Im__�fim=_e= ii:'i!em�__Dmm'J�,,_Bmm •

Exijam de seu

fornecedor

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



o Doutor Amadeu felippe da
Luz, Juiz de Direito da Comar
ca de Blurnenau, Estado de I
Santa Catarina, na forma da Lei, I

\ et� ...

.',
.

De ordem do. sr. Coletor de ReD;das .

Estaduais nesta Faz saber aos que o presen-
D· '. t

.

.

.... .....•...... 43' tivamente, as escolas de Mas. cidade, torno publico, para o conheeímento de todos. os te edital virem <; dele noticiaecre O 11,'9- , (saranduba Baixa e Ribeirão interessados, �ué dur.ante o corrente. mês. de F�vereiro; tiverem que, tendo procedido a
;<

'

\ Gríesebach, creadas com os em todos os días uteís, se arrecada nesta. Ootetoría e em
I arrecadacão dos bens do GEORO

O cidadãoJa�ob ASchmitt, -Decretos numerosãae-ta, per- todas as Agencias-Fiscais de Rendas Estaduais do Muntcí- GEIS falecido nesta cidade aos

..

P·.·r
... efeito. Prov......i..•.S.o.".r.'.iO.·.

do Muru-j cebendo.. os .vencimentos que pio, o primeiro semestre. do imposto de Industrias e Pro- vinte' de Dezembro de 1933,
cípío de Blumenau, no uso lhes competirem. . fissões, relativo ao corrente exerç ioío, sem deixar herdeiros notoríe-
d�s suas atribyições, I Prefeitura Municipal de Os srs, contribuintes que deixarem de satísíaser 'O pa- mente conhecidos convoca a

DECRETA: BIumenau, em 31 de Janeiro gamento do mesmo, d<;_ntro do praso acima. determin�do, todos que ttvereu{ direito a es-

de 1934. poderáo Iasel-o nos meses de

.mar.c.

.o e, abríl, ac.reSCldOs I ses bens a virem ha.bilitar-Se,com as multas de 10 e 20'/. respectivamente. no prazo de noventa. dias, sob
Jacob Alexandre Schmitt .E�cediqos estes pr!l.sos, ,serão extr�idas a� certidões de as penas da lei. �; para que
João Gomes da Nobrega Dívída-Atíva e remetidas a Promotoria Publica da Oomar- chezue a noticia de todos, man

ca, afim d.e ser íníciada a cobrança executiva, de acordo douoexpedir o presente, que se-

Requerimentos com as Ieís em VIgor. rã afixado no logar do

D h
.

d J. d
costume e publicado pela iur-

espac OS: Decreto nr, I e 4 de " aneiro e 1934 prensa; na forma da lei. Dado

De ordem do sr, Coletor das Rendas Estaduais nesta
e passado nesta cidade de BIu-

. . . . . menau, aos tres de janeíro.{deCIdade, torno publico para conhecimento dos mteressa�os mil novecentos e trinta
que de acordo com o Decre�o n.I, de 4 de Janeiro p. f. fica, I e quatro. Eu Frederico
facultado aos devedores de Impostos, taxas e multas, que Kilian, escrivão qu� o escrevi
até 31 de dezembro p. findo, constituíram «Divida», o pa- e sur.screvo. Blurnenau, em;':.'3gamento em 6 prestações, durante 'o corrente ano, bem as- de janeiro de 1934. (Assignado)sim, o perdão de.multas, custas e porcentagens pertencen- Amadeu Felippe de Luz, Juiztes ao Estado e selos, aos devedores que. durante os me- de Direito. (Estavam colocadas
zes de J A N E I R O e F EV E R E I RO liqnidarem uma estampilha estadual de
seus debítos, sendo que, ao contribuinte que até no mez dois mil reis e outra de educa
de fevereiro não iniciar o pagamento das prestações réte- ção e saude no valor de du
rente ao seu debito, ücará inibido de inicial-o em abril e, zentos reis. que foram devida
quando iniciado em fevereiro e até 30 de abril não pro cu- mente inutilizadas). Está coo
rar satlsíazer O pagamento da 21:1.. prestação, será ímedía- forme O original.tamente excluído do favor de lhe faculta o referido BI 3 d j

.

umenau, em e anerro Idecretro, (art- I'J sendo, que nesse caso, extrair-se-á a d 1934 E'
-

.

certidão do restante da divida, afim de que a Promotoria
e . O scnvao : I

Publica, providencie para a cobrança executiva (arr 11"). FREDERICO KILIAN I i. ee__lIIf&FBiIW\$IIm,JQWIII!&. ,

Outros esclarecimentos serão prestados por esta exa-

toria, em todos os dias uteis, com .referencía ao aludido
decreto, a todo contribuinte que o solicitar.

Coletoria. de Rendas Estaduais de Blumenau, em 2
de fevereiro de 1934,

Protocolado sob nr. 401.
- Rudolfo Klitzke. Ao sr.
Intendente de Timbó para
informar.
Protocolado sob nr. 402.

Moradores Rib. Oustmann.
.•.••.••.... I ; Atenda-se.
....... Decreto no 44 Protocolado sob nr' 403.

.
. .... . '.'

•
- Moradores Itoupava Cen-i:, i

Ó cidadão Jacob Alexan- tral, A escola requerida po:-
; ªl,'� Sehmítt, Prefeito Provi - �:��t���s�����aJo�� vae: Í1�:.' 's()tto do Mmücipio de Blu
menau, no uso das suas atrí- nicipio o terreno e predio
"b�çQes, ��fa� deverá funcionar a ee-

Protocolado, sob nr. 4Q5. -
,

. '. Emilio Rossmark. Ao sr. Eng.
,

.: }?icá creada uma. e.scola para .estudar e resolver.
,

1Il!xt� _ 110. Io�ar denomllla�o Protocolado sob nr. 406-
R�beIrao GrIes�bach,. no dís- Romain Bonemasou. Ao sr.
t�Ito de Hamoma, CUJO pr�- Eng. para atender.
lesso.r perceberá os v�nCl- Protocolado. sob Dr. 40.7 _

'mentos. que lhe competirem Comunidade Escolar Rib. Fi-
;,.por'Lel. delis. Como. requer.

.

I'refeitura Municipal de Blu- �. �rotocolado so� nr. 408 -

,1II.enau em 31 de Janeiro de t.loao Eduardo SeIbt. Ao sr_

1934.
'

fiscal lançado.r para verifi-

.Jácob Alexandre Schmitt car, in loco,.oque '3e oferecer.
, .' Protocolaao sob nr_ 409 ,-

João. da .Gomes Nobrega Manoel G. Silva. . Ao sr. In- O Cidadão João Medeiros Junior, primeira suplente, em

tendente de Hamonia para exercici<t. doJuiz de Direito da comarca de BIUluenau, estado

'Re"·S··o·luça-o· n '123 verificar a procedl'llcia das de Santa Catarina, na forma da lei, 'éfli· •.
"

.

• .

.

alegações. Faz saber. aos que o preseute' edital, com o prazo de dez
� () Cidadão J'aco.b Alexan-. Protocolado sob nr. 410 - dias virem, interessar possa ou cle1eUroticÍa tiverem, qne, no

dre �Sc1il1iitt Prefeito Provi- Fritz Bertram. Ao sr. Fiscal dia (5) do proximo·' vidoUTO mes ;àe'�eiro,··ás'·-t)TIze horas,
sorio

..

do .M�nictpio de Blume- Geral para informar o que se no edifido da Prefeitura MunidoaI, :,ónde fuacion,atn as audien

nau, no. uso das �"!las atribllÍ- oferecer. cias deste juizo, o porteiro dos' audiloribsj ou, quem suas ve-

ções
" Protocolado sob Dr. 411 - zes fizer, trará a, publico pregão de.\veuda e arrematação, a

•

Alberto Kuglin. Ao sur. Fig· quem mais der e maior lanço oferec�r, �I.et1J da •.ayàliação, os

RESOLVE: cal Geralpara informar e que seguintes bens: - "Uma mobilia de mádeira, para saia, cons-

se oferecer t"nte da'. uma' mesa, doze cadeirae, duas estante.s para flores,Ex.ón.erar os cidad.ãos ,·R.t>.-·
... '-

P'rotoc'ola""o sob nr' 412 um ·armario e uma iarrlin.eira, avaliada por q'uatrocentos mil
bertó Thurow e Heitor Moser, U -'

- J

dos cargos de inspetores de Viuva Ricardo Meyer. Como réis (400$000); uma mobilia de vime, para sala, constante de

ca.minho nomeando os cida. requer. uma mesa, um sofa, duas poltronas, duas cadeiras, duas es

dãos Augusto Zenke e Rudol7 ' Protocol�do �ob nr. 413 - tantes para flores e uma jardineira, inelusive sete almâfldas,
lo Becker. em substituição, Pedr? Jose Zlmermann. Ao avaliada por trezentos e cincoenta mil reis (350$000); um

sendo o primeiro para o 'ca-
sr. FIscal Geral para estudar. guarda-roupa, grande com dua� portas e duas gavetas, avalia

1llÍllho Ribeirão do Ferro e· Protocolado sob nr. 414 - do por duzento.s mil réis (200$00°), um lavatorio, com es

o segundo para: a estrada 'São Oscar FuM.:. Como requer, pelho, avaliado por cento e cincoenta mil réis (15')$000);
J.. oão'

. . .. ' .' . estaudo qmte com a Tesou- um guarda roupa, grande, com duas portas, avaliado por
.

raria. cento e cincoenta mil réis (150$000); um guarda-roupa, com
Prefeitura Municipal de I Protocolado sob nr. 415 � duas ,Portas, avaliado por oitenta mi! réi� (80$000); um l�· "--------------:

Blumenau, em 31 de Janeiro I l\{o-rador&s Rio Pedrinho. Ao vato.rlO guarda roupa, pequeno, avaliado 1?or quar�nta mIl

de 1934. .,
sr. Fiscál Geral para infor- réis (40$000): �� guarda louça, de m!ldelra, avalIado por

. mar si ha conveniencia. trezentos mIl reIS (300$000); um armarlO grande, para. rou- ��====�:::"'..!!=���======�====�r,1Jacob .lllexandre Schm'ttt Protocolado so.b Dr. 416 _ pa, com duas portas e duas gavetas, avaliado por eeJ?to e I -

João Gomes da Nobrega Bruno BehreIidt. Como re- oitenta mil réis (180$000); um arreariú pequeno, para lIvros íquer. Comunique-se á Inspe- avaliado por cincoenta mil réis (50$00.0); uma m�sa elasti- ACh i IIes Ba Is ln i
.' .

_ ..

24 toria' de Veículos. co, grande, de madeira, avaliada po,. quarenta mil réis ..

Resoluçao no. 1 Protocolado sob nr. 417 - (40.$000); m;na me�a ��mples. de ma�eira. c?m g:veta, ava- AdvocaCI'a.... ' '.' Roberto Ho�zman. Ao sr. Eng. liada por vmt.e mIl r.eIs (20$00o)� tres eadelras �ImI!l.es, de
O cidadão Jacob. Alexàn- para estudar. ..... madeira, avalIadas Juntas por vmte e quatro mil reIS ...

ire Schmitt, Prefeit9 Provi- Protocolado sob -nr. 418 _ (24$000); três cadeiras. altas, de palha, para creanças, ava-
Jorio do Municipio de BIu.:. Curt Schimelbusch. Ao sr. liadas juntas per seis mil réis (6$00o)� um relogio de pa-

nenatltno uso das suas atri:.. Eng. para estudar. rede, avaliado. por. cento e ci�coenta mil réis (150�oo?),
mições Protocolado sob nr. 419 - um guarda comIda, sImples, avalIa.do por quarenta mIl reIS

,

RESOLVE: Artur Stamer. Ao sr. E::::l.g. pa-14o$00o); uma otomana de móla, avaliada por cento e vin-
ra estudar. ,.' te mil réis (120$000); bens esses que se acham em poder
Protocolado sob nr. 420 ......c... do depositario particular, cidadão Germano Scbroeder, on

Frederiro Duesterhoeft. Ao sr. de poderão ser examinados, e que foram penhorados a Ar-
fiscal Gerai para inform!\r. tur Bona e sua illlllher, na ação ex�cutiva que, por este i

Juizo, .

lhes move Tranquilino Ramos. E, para que chegue I
,

,.__,.., --'-
.

--,.
..... "; ., b' iI' E' ao conhecimento de todos, mandou passar este edital que, Ir·�··-::-·�... ·· ..

·�·......v··"·""'·"'''�!·I�d�a��:�:�e�:p�t:.;�:�u�c�
.nafórma da lei, será afixado no Iogar do costume e pu

1< Dr. Edgar- Barreto � Ql.limi�o João da Silva Silveira, blicado, pela imp�ensa, psr três ve�es, de !1�ôr!i0 com o es- ====================.;:,=;;;,;;;:;;,.,.",..."..=�
l : '.

.

..
, : vende-se em todas as Farmacias. tabeleCldo no artigo 1.763, do CodIgO JudIClarlO do Est�do.

: . '..
A O V O G A O O

: Drogarias e Casas de Campanha e' Dado e passado nesta cidade de Blumenau, aos vlI�te � ...������.�.-:;�..". .......:� ....".J.�..,:,;,..-::-..,,:,,:,��:?
:' RUA 15 DE NOVEMBRO, 37: Sertões do Brasil, bem. assim nas e quatro dias do mês de janeiro de mil novecentos e trm·

t:.�. CO II- n & Ne ; tz .e. � :::.._�. .

P Republicas Sul-Americanas. ta quatro. Eu, Alfredo Campos, escrivão do. civil e .co- { I ! 5
'.

2. ANDAR �i mereio, o datilogr�fei. (assinado) Jo�o Medel.ros . J�!or, ( �; _ _.............................. sobre uma estampIlha estadual do valor de dOIS mIl r...,IS e_ {':� Rua quinze, 28 - Phone 28 ;.:.lo; • I� ._-- -- � _--

Pharmacia �:.�o����/ederal d� «educação e saúde» do valor de du
�: f b.... d G I :J

S�:::t:N'"J:"I.AS Está conforme ti original, do que dou fé. f� a rIca e e @ �1
o Escrivão: ,. ALFREDO CAMPOS �'::_:DO PHARMACEUTICO

f DepositarioR da:
�GOTTLIEB ELLINGER

r Cerveja ria Catharinense e l
"Q�a4�:���.!t!':ti- 'r::.��:*"�.�;;:.:�!!!TMa··�i·�··t���;��..

d�·C��hã·T .�� União Mercantil Brasileira S. A. �.��no .. Brasil .ar )to" :1" (''''
.

h de trigo) 5
A mai.oI:' probidade

..
prons- ': Med�co direto.r do

_

Hos- 5: f.�; Mello ; �::.:
�Vl.Oln o·

;:3sional, no. Receituario 1« pItal Sta. Catharma .� f: : f Agentes Geraes da: �

BLUMEN.AU ...
- Rua

...

15 'de .NO- I � Formado
..
n� Al�emanha � �� Tab.el. ião do 2

..
Oficio r r Sul America Terr. Marit. e AcciJ. �.3vembro. N. 44: Ao .lado do I'" e no 6rasIl � h BLUMENAU f· f Sul America Vid� l

1'1 T e �:t;�:� e�18±:, 210 1:I'j'ª Operações. Clinica 'Geral �. f�
..

Santa Catarina
., �i f� Comp::mhia Nacional de Seguros J

iiI_.---IIIII.-__.�. '�t(•••9.9999999;p.�999.9�9J�����:.;..:.;.:;c���':';':';:'':.;::��:;':;�

da

c

jCOletoria de Rendas Estaduais
Blumenau

PrefeItura Municipal E D I T A E S

de'�Blumenau

[�ital de citação
de herdeiros

Imposto de Industrias e Profissões

Fica creada uma eseolamís
ta no logar denominado Mas
saramdúna' Baixa, dístríto de
Mas�arauduba; cujo professar
perceberáos vencimentos que
l.tHt competirem por Lei.

;prefeituraMunicipal de Blu
D'H.mau.r�lU 31 de Janeiro de
··1934!

.... ::Jâaob Alexandre Schmitt

·f(_ô.ãO Gomes da Nobrega

Decreta:

um lote de terras, com a

area de 120 alqueires, si
to no lugar Caeté, Ribei
rão. Garcia, estrada Alto
En.cano, distante da Em
preza Industrial Garcia
7 kiIometr{'s, quasi todo
de.,m�tto v:irg€m, com to
das as bemfeitúria8� co
mo sejam: planta( ões de
milho, mandioca, aipim,
etc., 2 vaccas, 1 touro e

porcos pelo preço de Rs.
5:000$000.

O referido lote está li
gado á estrada geral por
cami.nho de cargueiro, es
tando, porém a estrada
de !'odagem já em cons

trucção.
Para mais informações

com o proprietariCl
JOÃO RIBEIRO, - Caeté.

f
!iIIílíi.lIiI!U ....-

.....�..........,.

ÇI'�.su��'"lO�Q.fI'!',,!. r:l.Ll!z.o.bl:I�

fiUA BUENOS AIRES. 59
CAIXA POSTAL 1533 TELEPHONE l-19S0

Amortização de Jaueiro
Realizou-se no dia 3i -

de Janeiro, o sorteio pa
ra determinar a amorti
zação antecipada de ti
tulos emíttídos nor esta
Companhia, em

�

presen
ça do fiscal do Governo;

I
directores da compan.hia,representantes da, im
prensa e portadores de
títulos, As rodas Fiehet
determinaram � s seguín-
tes combinações:

.

I
VRM SfC
VLB PKW
NBJ EUE

.:�

SZTNWw

Os portadores de títu
los em vigor trazendo
uma dessas oito combí
nações são convidados
a receber o reembolso
garantido na série -ta

Companhia á rua Buenos
Aires 59 - Rio de Janeiro

Agentes Geraes;

Lívoníus & Co.

ass, E. L I MA, Eserivão.
�------,ICorreio Aereo

AeropostaleVende-se
Edital de prim�ira praça A mala aerea fecha, na

Agencia do Correio-
Para o Sul

�

ás sextas-feiras
registradas - ás 10 h{lras
simples - ás 11 horas
para: P. Alegre, Pelotas,

Rio Grande,Uruguai, Argenti
na Chile,Perú e Bolivia.

Para o Norte
I

I aos sabbados

I registradas
- ás 10 horas

I
simples - ás 11 b oras
para: Santos,�. Paulo, Rio,

Vitoria, Caravelas, Baia,
I Maceió, Recife, Natal, Africa,
,Europa e Asia.

Qualquer outta informação,
fornecerá (;) sr. Agente do
Correio.

Criminal, Civel e Commercial

�omear ·os cidadã'os .João
Irast e João' Francisco de
;ouza, para regerem, respe·

Escriptorio:
Trav 4 de Fevereiro, 7 lRedacção)
Rua Bom Retiro. 48

___ ,L ................ _

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

Encontra-se já ha dias nesta. cf
dade o Sr. Eudoro Baptista, director
do mensario «União. de Joinville.

Visiías

Com () presente numero

dístríbuimos aos nossos le i-
tores do município, o Sup-

I plemento
Semanal Illustrado

o numero fi. 396.

II--------�.�S h
•

"il.t.íllP'"S. PAULO, 2 - Continua í .. aUonsC!o !!H.ri ",lJ
gravísstrno o estado de sau

Bruno A. Descbamps, f. Luiz e Berta; Bernardino dos Santos, de do inspector de polícia
f. Bernardino e Maria Rosa; .Boniiacio Pereira, f. João e Maria Cypriano que fal Ieridr' no

P�lU!ai B�nto da Silva, f. Juvencjo e Rosalina; Carm�Ho Furla-I tÍl'ot.�io travado em frente a

m, 1. LU1Z e Ana; Carlos Ladewig, t Augusto e Mana: Cerne- «União dos 'I'rabalhadcres».

lio Faes, [ Giacorno e Ester; Conrad Loes, f. Carl e Catarina;
Carl Duwe, f. Richard e Alw'ne; Carlos Leitzke, f. Frederico e

Augusta; Clemente Fusinato, f. Inocente e Paulina; Carlos Ho- D' e n t e s L i n d o S

eschl, f. Artur e Oertrud; Conraa Odebrecht, t. W1l1demar e Al- Só com a Pasta
ma; Carl Vogelbacher, f. Henrique e Hedwig; Cleolas .Tarnows
ki, f. José M. e Ros.:l.1ia. Celestino Depino, f.' OUIPa,no e Er

nesta; Candido R. da Silva, f. José R, e Tereza; Curt L. J. Ro- Representante: De «Vida Domestica>', ma-

seníelter, f. Ludwíg e Ema; Carl J. Wanselcw, f. Artur e Alma, Cassio de Fonseca gaztne mensal, revisto do lar
Curt Lindner, t Herrnann e Rosa: Carl Kipter, f. Carl e Mada- Rua 1626 - Phone, 41 (-l da mulher, rebernos tres
Iene; Carlos Gaúlke, f; Carlos e Maria; Carlos Ernesto, L Au-

_......._��.......�__�,_
, exemplares da «Agenda Uti.

-gust e CIMa; Carlos Ríscbbíeter, f. Wilheím e Mína; Carlos'
I'"

, d
-

Klein, f. Carlos e. Min.a,· Carlos E. Lingner, f. Linda
.' Lingner; Solemnernente 1ISSlma) fie sna e iça0.

'.� ,> Gratos pela attenção .

Carlos Hausmann, f. João e Ema; Carlos Hardt, f. Carlos e A. -==--=�--=.,,�__

dele; Conrado Glau, t Gustavo e Berta; Carlos Reínhold, f Commemorada
Eduardo e Ana; Carlos Schuhardt, f. Carlos e Mina; Curt Krie-
ck, f. de Hermann e Maria; Carlos Klotz, f. de C:;r1 e Augusta; .

Carlos Oto, t de RúdoIf e. Ida; Carl Eichstaedt, f. d � Augusto e I FOI. �olemne.r:-l.e�te c?�me
Luiza; Carlos Mayer, r. de Henrique e Ana; Carlos H. A. Graro- morad<:- e.ill LIsboa,. cldad�s
bow f. de Friedrich e Déra: Ourt Neurnann f. de Oto e HU!da·1 e pI'0VmCI�s o ann.1Vers�rlO Communicam de Buenos

Candido Zanahellin! f. de Àlbino e Maria· Carlos 1\Ill.ennchen'. da revolução :rep:!the,';w (�O �._yre.s que o Governador de

f. de Guilher�e e rvIaria; Daniel Campregller, f. (�(� J ;.!O e ;-Ja.r�l�o�.to em 31 dr .Is». ii·: (j::-I<i.'-'�(H:?:�i .e_ vanos gerentes
cíza; Domingos de Amorim, f. de José ],vr. e Maria; D{�n;el .l_S:.:l.: '

.. "':l� ,�,_.".,_'. 1""" I::�,:�SLÜUJÇ��S bancarias es-

Hisi f. de A.'nionio e Francisca: Dominzo Cerutf f. de Arigelo] 1).< J,HO<.I:." cv",:.",�,.... L ":" I
.uoam a Iorma d�. obter os

, . .' 1::>. . • -

"'<:'�".lt>"S COI'O .� dü,:,f'I'.·.·,.·,,,,, c·t .. !·p�Pl'sos paI'"" iacilltar o le
e Alia: Dominzos G. Floriano f. de Gabriel F. e Maurida :. � "<,'··.'i' , .<, "" U� J. y-, {.!.J ""- "- -'�- . '. <� 1

.

J. �.
-

,
•

b' i movimento, a memorr u Li \3 se-l vamamento d:::s proxima col-
,

. Cnntinu'a na proxÍP:o m!mero JUS orgm:dzaàoI'i:ís. licitas.

Continua grave o

estado do inspe
ctor ferido

P A N' N A 1 N

Do Snr. Cassio Fonseca re
cebemos algumas amostras
do Sapouacio «Derlcy» opti
ma preparação para limpeza
de utenstlío domesttcos.
Agradecemo a gentileza na
oíterta,

��'::���irnE�

Camaval! Carnaval!
.

.

------------=�.�--=---------.....----,�------

�-_.��---------

Brindes

LANÇA� PERfUMES,
Fllr! e'Vlt:I_n

.....
".

.

:\

.

da acreditada .Companhia
.... 'H_hodia Brasileira. .'.
....

Vende a .:

Chimica
VISANDO FACILITAR fiS PRO

XIfiiAS C(JJJHHTAS

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


