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Estatut�;;11a Socieda-IColetoria das JI�:::all Estaduais d�IEdÍtaI de segunda praça
de ífencia Cristã

i

Panamentod··.8 Vencfnu�ntos JUi� g t�!�!O d�l����art�eà�' €���:������t�� e;eers�c�f� C��
......... '

.

1» tartna, na Iorrna da leI, eLC. • •
'.

§ l' DENÓM1�AÇÃO. Â Sociedade se denomina qCHRIS·

E d '.1'. t a I
�az Haber aos que o presente edital com o pra<;o de dez

TIAN SCIEN0K:� -SOCIETY» (Christlich Wissenschaftliche (0) �has virem ínteres.sar, possa, ou delle noticia tiverem, que

VereinigungPSlum.enau, Santa ,.Catarina. Brasil. (A deno-II
no dia ��z (i0) de mato., as onze horas-no edificío da Preíeítu-

mínaeão .!(-çJIRISTIAN SCIENCE SpCIETY» em português . '.. _. _
.

ra. MUnICipal, .on�e funcionam as audien .ias deste juizo, o por-

é: SOCIEP:ADE CIENCIA CRISTA). § 2' SE'DE. -- A 80-1 .

.

Dando cumprimento as instruções recebidas telro_ dos auditorios ou q uerr�. suas vezes fizer. tran\ a publico

ciedade J�fu. 8. .sua sede. na c�datte de Blqmenau,. E�tado
do Teso�ro do Eatado, com orde.m do sr. Exator das Rendas: pregao de venda. e arremataçãc, corn o abatimento de dez por

de Santà��Catarma. Brasil, aSSIm como o seu rôro Jundico. r Estaduaís desta cidade, torno pnblico, para o conhecimento dos cento. (�oó /0) sobre o valor da avaliação ou valor

§ 3' F� A 8ocieda?e é uma. dependencia da Igreja Ma. i interessados que,.a c0!ltal, do m�z de maio andante, os v·�!.l�i- de
.

titulo os seguintes bens e dividas' activas: - Di·

triz «TEm FIRST CHURCH OF CHRIST 5CIENTIST», na'l rncnto� dos funcionaríos que :sao pagos por esta repartição, versas louças C trens de cozinha, avaliadas por sessenta mil

cic1a.qeiJ� �ostDn, Massachusetts, U. S. A., e tem por fim passarao a ser etetuados de acordo �om a disposição abaixo: reis. - Uma mobilia de quarto de dormir, constante de sete

a.fl.gremlaçao. dos que .eontessam A CIENCIA CRISTA, eml . ,lo. DIA UflL: peças, avaliada P('f cento e cincoenta l1,j reis. - Uma mobília

B14roeu.au e ctreumvíztnhaneas, e cuja religião ê o eHsti-
-, Ju�z�s d� Dlft�ito de salão, constante de doze peças. avaliada flor duzentos mil

ah�8inO ,tal qual é enstnado . pela Riblia e explica.do. no! �rlJ1sterr() Publico ,

reis. - Diversos moveis de vime, avaliados por setenta mil reis.

cQIÍj'pendio «SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THEI'
Serventuarios de Jusilça jRe!4to de sto-k de brinquedos, avaliados por cem mil reis. -

SOJtIPTURE8» (ClENGIA E SAÚDE COM C!IAVE PARA A Tesouro do Esiado (Coletoria) 1
Dividas �ct�va!:': - Um haver d� Eng. Oerf!ler, na importanci.l

E$R�ITURA SAGRADA)' de Mary llaker Eddy, descübrido-i Inspetores Escolare!'!- (Instrução)
. de Rs. 120$000; um haver de Stoepke, na importancía de Rs,

:Pey?::f3 íundadora da CIENCIA CRISTA. § 3' A. SERVXÇOS· Grupos Escolares e E. Complementares anexas Clns-145$ooo; .urn. haver de L. Zerretti, na importancia de Rs. 25$OIl(};

UzyINOS. As reuniões relígtoses da Sociedàde se realizam
� trução) um haver de Udo Kaestner, na írnpcrrancia de Rs. 32$000; um

é{irilJ:i domingo e em cada segunda e. quarta-feira de cada 'Diretoria de Terras e Oolouisaçüo (Inspetoria com haver de Arno Neipp, na importancía de Rs. 507$001); Um ha-

mê�; § 3' B. Escola Domical. A Socíedade mantém uma
séde n. cidade) ver de Curt Georgí, na ímpnrtancia de 2:789$3<10; um haver

escola dominical. § 3' C. SALA DE I.EITURA. ASo. Diretoria de Estrada-de Rodagem (Inspetoria com sé' dt: José Renato de Souza, na importaucía de Rs. 181$500; um

(}Wqade mantém uma sala de leitura. § 4' AUMlNISTRA-
. , de n. cidade) haver de Artur Mueller, na irnportancia de Rs. 165$800; e tudo

ÇifO F�ANCEIR:A AU�O�OMA. Os meios pecnníarios que I
força. Publica. junto lIO valor de quatro contos, quatrocentos e quarenta e

c-q�tearao os ser-viços religlosos,a escola domtnlcat e a sala de i
20. DIA UT1L: cinco ImJ e seiscentos reis (Rs. 4:445$600). Bens estes perten-

leitura resultarão das contribuições voluntárias dos associa- I Desp�sas judiciarias centes ao espolio de José 'I'rilling, e que serão vendidos para

dos, das pessoas que comparecerem aos serviços e' das i (;adelas .agamento das custas r:: dividas do dito espolio, Outrosun

coletas dominicais. § 4' A. RESPONSABILIDADES. Cada; Professores das Escolas Isoladas (Instrução) f'zsaber <linda que, se os bens não encontrarem lança superí-

membro, �a So?ied�de. somente é l'esp?ns.a�el pelas di vi- j Subvenções ti auxílios diversos .1', ou igual ao valor determi nado pelo abatimento, serão no

daJ'l' SOCIaiS ate o limite de sua contribuição social. Não Pessoal Inativo. .

l1t:smo dia e lagar, arrematados pelo rnr ior preço que encon-

.fia. m;nh��a obrigação legal pa!a pagamento de quaisquer
30. E ULTIMO lHA UTIL: irarem: e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou

.cúntnbUlçoes. § 5' (�ONTINUAÇAO DA SOCIEDADE. Não é Correspondeocia. i expedir o presente que será afixado no togar de costume e ou-

mouvo de dissolução da Sociedade a saída de alguns Impressão e Publicações dI; atos oficiais tro d« 19"ual têor para ser publicadc pela imprensa, ria forma'

membros, porque a mesma c1mtinuará com os que ficarem Despesas dIversas
.. , _

da lei. pado e ,rilssado nesta ci(�ade de Blumenau, aos tril:l:l
e com .os que forem admitidos. O membro que se retirar I

Procuradores. (Vençrmentos c;procur�ço(:'�.) ?� .

atml de. �Il novece:itos. e tnn!a e quatro, Eu, ,frederll:o
da SOCIedade não terá direito á restituição de qualquer I Outros pa�ame�tos (orde�s extraordm.aila�) Klhan, eSCilvao o s�bscren .. (as�í.nado) Albertú Stew,. b!a'

'(1uota com que ent.rou. para os corres sociais. § 6' ME.M:BROS.I . .,
ASSIm, fica .6.ntel!d!do, que sera d or.a avante vam coI,ocudas e .d' vt9smente lUutlhzadas, �IUa estampilha es·

, PodeI'ão ser membros da Sociedade sómente pessoas
ngorosamen,e ooservad�� a dlSpOS!çao. itC1maJ sendo amda, aus tadoaJ oe. dOIS mll, reiS, e outra d.e.educaçw e sl:1ude de du·

m.aiores de vinte e um anos, depois de aceitos pela direto-! que, .�or qualquer. eventualld,ade.' deIxarem de percebe! seu� zentos r,els. - Esta cO,nforme o.ongmaL
rlt,l. Tornar-?e ão membros efetivos depois de assinarem, I ve�.cl .. lenh,s em qu::lquer dos'

i
dIas marcad}s nesta tabela, :50 Blumenan, em 30 de abnl de 1934.

com o proprlO punho, seu 110Ifie no livro de registro da f sma. efetuado, no ul\lmo dia u�,I.. .

.

. O Escrivão: FREDERICO [(JUAN.

Igreja. § 7' DIREITOS nos ASSOCIADOS. O uso e goso
Blumenau, em 7 de malü de 1934.'

de direitos de um associado não poderão ser conferidos a asso E. Uma, ESl:rivão.

outrem. Os associados poderão se utílizar, gratuitamente,
do que instituir a Sociedade e terão assento e voto igual
nas reuniões sociais.. § 8' í'ERDA DOS DIREfTOS DOs AS·
SQCIADOS. Deixa-se de ser membro da Soéiedade: a) pe-

,
la morte; b) pela retirada voluntal'ia que deverá ser comu-

nicada, :por escrito á diretoria; c) por exclusão� O nome ,

�o; associado. saído d� Sociedade d�verá ser cancelado no' De ord€ffi do sr. El':ator das Rendas l:staduais desta cida-

,e.
livro.da I�reJa e na llsta, dos ��soClados, �Ao que se r�ti- de, torno publko, para C()u;'f'ci�)le!1to dos intNessados ql:e, du- da, um deles com 75--

ra!, volunLarjam�Dt�,. �era� certJ.fICado u faco ;la respec�lva I rante o (:o!reute mez, em �()d05 .09 dias ut�is, arrecada-se

rt:S-I'smda. Qualquer. dIreIto a SOCIedade cessara automatIca.! ta reparüçao e em todas as A!!encia Fiscais Est, dnais det-te
80.000 ill.2; com casa,

m�nte com a retiradr.,a_; �xlusã_o �u .a morte. O associado, Municipio, o l' semestre do imposto Territorial, relativamente pasto e boa chacara,

ou. seu sucessor legal, n:ao tera dIreito a qualquer quota I a esic' ano.-
. .

."

,.�o.8
..
benssu('iai8, n,.ernm.· ::",:smo, .d._€pois dadisE!oll_:ção da SOCie.d.a.de ..

! . 05 srs, con.íribllintes .que,· não satis.!ítserem seus paR".amen- p .. t .a.
§ 9 DA C01\,fPETENCI" D ., B"

- ara �l'H ar cmn o pro· li

.

.

.

lV.l r>. b.b ASSEM LEAt::i.. As assembleas l tos no prazo ltClmn. determmado p::-derão fasel-o nos metes de

são co�pete!1tes: a) ,para eleger a dü:e�oria; o) para. nome,/ junho e julh.o, acrescido da mulfn de 10".'(> e :?Oo/ó re"petjVam"'llt�'.-! I
prietario ,J O S E' R 0- vembro N. 44 - Ao lado do

ar IUIic1OnarlOS; c) para receberem e Julgarem os relatcri- EXCédHios estes prazos, s.rá iniciada a cobranca cxeCUft- Hotel Bôa Vista

os referentes á gestão dos n{�gocios sociais e para

cance'l
\"Ia, de acordo com flS disposicões em vicror.-

.

I
C H A, Ponta.Aguda. I Telephone, N 2 O

iarem a responsabilidade dos associados que a tiverem; d) Blamenau, em 7 de maio' 1934.
'"

iíI!m!;;&l2II!I�maDllllill-':;::$!!!==_�B.<m �
L. 1

para modificação dos estatutos sociáis; e) par� demisbão as:-, c. Lima, Eserivão.- 'I
�9!i1!!i_mmaB�__6�

{ios funcionarios que não cumprirem os seus deveres e mo I
'

�����;r�u�eot����r���i��I:;��2:SáPe���fu��s��s�� ni:��I��1 VENDE-SE vped!e�1te ria P
bro; g) para modIficarem ou alterIll:elll re�oluçõe� da di,e flBAU

" i . . ..

no .' I .� I'
.

\.II
.

. re -

torJa, b) pala re:solve! em sobre a dlssoluçao da SOCiedade, .
!ti. i uma casa nova, Ielta de tlJol.

de acúrpo com o § i4 dos �statutos sociais.§9· A.DASAS- KI-li!l':R m: :'108, sita na Velha, por preço fiF lf �

SEMBLEAS ORDINARIAS. A SO.cíedade realizará, �D1 cada.
�

li II:.P""",IL., I ele oecasião. �e ITU � ... � f\#\ �u 1112.C..
i p'".'Q....": Isegunda segunda-feira de cada trimestre, isto é em janeIro, I �'Qm'O&te.toddS d� dores.. Para tratar com I I '.J L r C� !. j II

rg

abtil.,julho {t ou.tubro, urna assem�Jéa ordinaria. QU8.isquer pro- i�, I ;\(f!j·:I�I·li,,(,!,.1
.

,lf�1
"

li'l !! 1

t bl' d
-

d d'
. jllilm .. , "h.llillinWHHi!Wm!l!lillllllHllillilHlIiII J "COB BDT�ECITH'"'I',1En 1

pos �s p_ara a· assem ea
.

everao, e.z lUS antes d�
.'

s�a
. ."1. nu 2> \. l� �h. r<

reahzaçao, ser entregues ao secretarIO. Sem puphcuçao

I
I R·,·esollf:!c�o nOjO' � 1 �O I, bUiçõesR,

:!_)révia da ordem dodia, .nada pOderá ser resolvido. A COfi- !. .... �I!.€�« � � .Ii'l.l
,

e s o I v '3:

dvocação dos as::;ociados deverá ser feita, por e6ctito, tres I
_�a__. ".". .== _ ..... -=

=--=--=- i O Capitão Antonio Martins; .

di

..
as. a�tes da

r.�alização d.à assembléa, çom a comuniC

..R.ção j' DA. SOCIEDADE. A, diSSOlU.ção da SOCÍ<>dade dar-se·á d.os S<.l��0S,. � ':fdto Prnvi�o� E�an('r�r os ·Etiu.dã�F. J. i�y

da .or,;,-em do dl�.
"

.' c
.

,_ T
quando, em assem?lea, 11'es quartos de votos, GP tod�)s os 1'10 do .\.IlHllCiplO de BJ�m�- Fe:�1an�f'/:S .e _

J.>enedlto .\l.]

§ 9..E. I?AS A::;,SEl\�BLE A;, E�TRA.,)HD1NARIAS. 8) a_s seus mernhr0� aSSHll I) resolverem. A proposta de l1!ssúlu- n�u, no uso das suas atclbm- gUSto. Barata d.os cargos de

ü.ssembleas extrrt?l'd'narlas sera? convoc�das pelo presl-l ção deverá ser ventilada '1uatorze di:.s, no minímo. antes ÇOt's, I' �()ri.elI·(I. - contmuo e anxi·

den!", quando. o Julgar ne�e.sSal'lO. Deverao..

ser annuncili'l da Tea.lizllção ela usst:mbléa COJ;vocaéla espfcialnwlite pnra . R e s o I v e : ,1lt,r d� mspetoI'i& de veicu'

da$ �os aFSoclados; .TiO �D!m,�!o, com tres f�HlS de antece-Io aludído.. tim, Anteriormente á realizHçilo des.
..
.'

1 culos. nomeando os respetl-

depCla
.

e por escrl!o, CIentlHc�ndo:()s do Ill� da assem- ta, havprú uma hSSeI1 !:1!éa pI't'pnndoria nl] que a pro-I . ?'hr�1rt�i:.ll' a ?ro�es':'H)l'a V-'o-! v.nmente. para .os cargos F,j(�

blea; b) as ass�mbleas extr�ordl!)arla8 d�'lerao .ser conv:ú-) posta de :')issnluyã..Cl será subnlptida á ampla discussão, I
mtl,1. .lHleIl.d.c�en pa�'a. reg�r I fIscal e pOr!elfo - conti!:i. no,

clidas>dent�o de quat�.H·ze flIas pelo presldeme da IgreJa" § 15" MODIFTCAÇOES DOS ESTATUTOS. Os f'st:::tutos po- í
a (:'8C,- la mlxta mUlllclpal <i(> J �om os venCImentos e gn; ti·

se.:lldo, eXi.gldO p.el� �lretQ.rIa o�. por c.inco assoc.iados .�l_1P i de. I'ãO
.•

'�
..

eI' m{!Õme.adOS; e lÍí.:re t.an to. quaisquer m()(l!fj�.ações I A�,uad�", cr�ada
..

com o iJe- I !lC,uçõe� nxad�s eI1! �ei.
0_ ped1rellI' por . c�crIto, com dc.claraçao dos respectl vos i neces8Itl!In, para serem aprovadas.. de unIa maH'na de C! � to ,�•.'. 4u.

�

I Prefeitura MUlllclpal de

fms; �J p secreta�l? dever� c.omunicar, por flS?rito_, aos i dois terços 9.e votos' dos pl'eGt·nte.�, tudo TI;). fOHua dos ,�r::it�Ul'a" l',:imicipal d.e I Blumenau, em 4 de Maio de

assocmú::,s, no .�mmmo !re:'j dlas antes da l'eallzaçao",. dal§ § 9' e �O· dos presl2ntt"s estatuto�. § 16' FIM DOS BENSIB1Uln��,�u, eH... 20 dt-, Abl'IlJl9.J':t. .
'.

assembl�a, os LIllS e�obJ�Üvos de�ta. §, 10' RE;SOLUÇUES,I SOCIAIS }t]M CASO' DE DlSS0LUÇAO ..��Fõolvida a rLisso-1 di..' lU�"i, �.... . .

.
Amomo lVlartms dos Santos

QUANDOE .9o.��O vE.liAq TOMriD,-\::5. Para ser
..

tomada iluçilo da «CnRIST1AN SCIENCE SOCE'Il n, ou de uma Of- Amomo Martws dos Santos i . . r-

uma resol_u.çao, e D�ce�Sar�8. a r:re�enç:t. de. ",dOiS terçGS l g:anização que tenhli outr�: denominação, _mns que ISI"), _de-
I\. V r s O N. 10

dos a.ss?clado�. A_lesOlu\}aO �era .ornada, l1êl.O havendo \
r'lve, ou que se tenha derIvado da «CHRISTIAN SClbNUE l'?e§oJ1íllr�,f'.'. fll_ 151 De ordem do 1'.r. CapUilo

outras aBterm.maçoe.s a. re.sp.elto, por votação verbal, sen-I SrCIE...;'TY"., Blunie.nau, rica determir:3..do qUi'; todos os lJt�ns'"
u�uU' llfJ.. .til A P f·t 1\1 .,

1·d
.

d
1 I

v
re el o .úunlcrpu; e .. e �l00r-

o n.ecessan� � �t:tlorla SImples dos votos, dos, _ prese,ntes. da Socied�de: 8.0 _tempo. da. di_�solução,
. i::;�.9 l\ ttlI:reaos, O Capitão Antonio i\Ia�üns

do CO� o Codigo de
. P�'7'!u,

§
..1.1.D0S .. LI�ROS DE A,.TAS. D.e cad

...
a aSBen.lbll::a. sera re- 4 edifíci.os, l!1stllmCOéS f'. Instltut.-OS tornar Sf�·ao

.

nf'(1)n('dad��
.

ras b "dO C L'"

d d
_ d d l d I

c
P 1- �os Santos,. p.f.efeH/l Proviso-: . . ali'u, 'r . '�] ud, f"l l',';U!J.l

19i a !l,lIl8. aLa. que sera, .. epOlS; e 1 a, aprov�d.a e :.lstii:· da Igrf'·ja l'ilatrL� «T.HE FIRST CHURCH OF ('HR.IST ['W do MumclplO de Blume-: CIpal Nr. �;)1 de ? ,8 NO'. d.I!-

ll8;da pelo_ pr��ldent(,' e seCl'et�l'lO. Dt;õclarar-se-a� na �ta,
.

SI i SCIENTIST» na cidade de BOi5ton, �I>, SSfH:.11 US{�lt�, 1.L S. )i... 0<1" no uNO d'" <,u., S tl'l'ibui- : bro dB 1929, fl'.�dm o�.; H 8.

a r.es?luçao tOI t01l!ada _ unammem:nte, ou por. SImPleSj"CO!1lnetindO, unica e ex<:lusivamp.ntc, ao dil'doI'es d:t cUl.l,· :.. li. '" ,H)�, (1... ! proprietarios abaixo, illíÍma-

ID_awJ'13 de votos,_ St .veroal, o� me�hante cédulas. de vo�a- da Igreja dis!)or dos reYeridos, bens. Este par�lgrilpli(), em
ç()es,

�
1 T'

'dos para, na pra!<o dE' trinLt

ç<:lO. Dechtrar��e·a.�lnda. n� a.a, �l houve voto .,.contrarl�,lnenhuma modificação dos pre8entes�stat�!tos, podel'á sef
R e " o i \i e . !(:-30) dias, a contar desta dn.

me�mo que lla)� 8100.um SOo § 12 DA DIRET0!t.tl\. A dI'!' cancelado ou aitel'ado, de vendo ser mclmdo no::; e�tatU'.of, Ccnceder a sufFpnni'r... , n1"'U 1 ta, darem inicio á eOi1stn;çiliJ

t,?fla S�_,c?mpoe de ���co m�mbl'�s;, I.lue �le�e:rao, entre ?0Cl:! n� mesm_o tev!: aci.r:1a,
.

nnnea (kv�ndo o mesmo se.r _ shi cÍe cem mÜ I:ei�"'(Í�o$'o�o); de calçadas ao longo (le :.;e·

81,.0 PIICSldente. § 1�.n.. DOS. DE\EliES DADIRETPRI.".(\.. AI.IPrrlUgldo Na.o sera obJf'to d. p. dJSCUES;:W pualqllPt' tent"tl" t ... ". 't" ,u�' fLer1,·o,·,os situado"','; '\"'I!I,:'

•
•. • L . .. '. l ,-1·....

. •
. ". • •• .'

-' ,I ,., CL a con ar ue i\"arco 11; In1(1 I oe> - '_" ,'< ue, ""\<'- .".
.

..... diretona r.e.preseu�a a SOCl€Ctaüe, atIVa e. paSSlvame.�nte, "I' �'a ele .modi�i.ca(>ão ou anuhF·ã.o do cit�ldo PHr[.lO·[·'-'�o no Q118 -

o rI" d:·· ".',
'

AI
_,

i d" t?l'O BroncfJ Dpctfl C;-!""l'"
•

• .•.•
• .• '

<
•

. .. .'
• • � y. ... ,... � '0 ,1-1. , U . '1 ',0 PIJ':{) 1f"TICl.u pela�

.e> 1.. c.u�, ,·'>Cc_ ';'(l'_'.

;J'.ud,mal e extra-Judlcwlmente, CODSOi1.ute o eSLatmdo·· no 1"'-' obriaam todos os com�IJ.l)neut(�!'; da SociL"lade
.

I' .-

J

F�"o'. '.

'o
.

-

'- i d"'<v""ndo L>:--tr'ef'1'111'fl ." "t"", ""j:
.

[> d C à·' "C' '1 �'. "1
-

A 'd' t
.'

'" '" '.

,. • '-\ . . rma" <r"lnCt�r"'''dS ·O'�I. no
\. v" •. , -
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l'eIto de represcnlaçÔ.o, como para assmar, em nome a (Ass.) Jh.lU Ch, Scl.u'/'mann. 1.] f' �I" I d V1Uvn P'1uí<> BIY'b:n T '.

diretoria quaisquer documentos de respon.sabilidade social.· '�l
re eliura .I.>" ��lcdIPa 'Ab '�l'l pola'o R:abe" D�Od·:t'{�).tH'f�lZ:�"'�';::-

..'.- .' •
, <>

.'

d' d' t
'

d' t I
Hérbert Telsakow � umenau em 2·, e rI
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�sque se "brIga! e�, vm n?ffie • a. Ire �rIa,co,I?o mao a a· Ida I-Iopltgebanln
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de 1934.
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I th, Adolfo Ho:�warth. Oi'CHI'

rIOS des�a, a�bllla�aO, debaIXO �a. p�laV�a DER yo�s- ! Oscw' Preilag �., (WellI_nutb, ErwIU Bugulium,

TA1'[fy\,t,A, lJl;!'etOI'Ia.) Qualquer .it:slJ�niltUl3. em do_cum •..;u- i' Jenny BCl'ne'"{". i . 1 AnLomo Martms dos Santos i E�r:tJa Protestantit, �r\'dprk\)
to; para se tornar legal, ne�essItara da apr9vaçao por· .' j KJlIaU, Oonrado B:dslTli. Bem·i.

pa:rt� de r:ma a�sembléa g�CIal. § 13' À
..

SoCledade te�l, I
.

Reconheç�o �er�lade�ra8 as 8�sin8turas rdro de Wmi eh.1Decreto Nr" 152 � que Ja�c.kje. José OlitllH'_!.' e

:�l�� d� dlretor18, u� p,retudel.lte dai Igreja! u:n 13eCretarl?' Schumann. Helbel t Te,schow, Ida !I0elt�el1aum. Oscar FI'éi-! .

. _
. . i hU;t) l\.elermann.

4a,.:lgrel�., o qual pouera la.vra.r as respec.Ílvas atas Ja. dl-I tag e de Jenny BerDer, do que aou fe, Em testo: OA da O Capitao Antomo �Iartms I BlumenRu, em 4 de J\hl0

."'Ci.I;�t().r!a; 'um tesoureiro da IgreJa; um l' lmtor, um 2' l�üor; iverdade.. I dos Sa \tos, Prefeito Proviso- i de 1934.

�1�;�,('j!,P;'À�11�iôtecari{);um prefeito da esccHadomi!1ieaI. Taif; atrib_ui-í Blumenau, R de março de 19;)4. ,rio do i\1unícipio de Blu@e-; PAULO GARBE

j;j<::Q:��r.jfseTãD lixadas em regimento inte1'llÍJ, §14' DISSOLUOAO I ...... ss. O'1'TO ABRY.· Tabelião n '11, o USü das suas atri- Enc. da Secçilo O. f'ubiicliS
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Tre" terre:J.os á ven-
• DO PHARMACEUTICO�'

GOTTLIEB ELLINGER

('om 40 annos de prati
ca Da Allernnoha e

DO Brasil

A Iluiior - prohidade 'profis� Ai
sional no Heceituario li

BLUMENAU - Rua 15 de No- !�
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Banco oe Credito Popular e Agricola
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� Rio do Sul EDlflCIO PROPRIO .�.til g UlURfi3, Enfim UU1!Quer mUleslia de minem ;,�,=
te;'· * SY?HIlI1![A 1 t L�������� ! a Desapparec.:>m com o nSD do ��
'.i:t I �.i.:,,: �;
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i t� ! A Farrnacia Central
'( \. .

t;i i está sob a direção do '<Farmaceutico. João �le�eirOtS})'I I Milhares da attestados MO so no nosso paI." d'

l; que conta mais de 40 anos de pratica prOl1S31009. .

I P�;;::��A CARL WAUtE �:���[����!,
� __����-==,".=jl FARMACIA de CONFIANÇA - AUXILIARES

DIPLO'II' Rua 15 de. Novembro; 90 - teIephone, 17 • BLUMENAU If;..�:··"··Ph·a·r·m·ã·d.·ã·····Õrion !
..
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Offerece as seguintes NOVIDADES:
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I \ J
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Descouííae do remédio baratíssimo, que muitas vezes,

t;

.•
'"','000 I t<":" �.nt. BRANDES ,,:� .

é imitação.ClaudiolEdmundo, Um engenheiro brasileiro na Russia U'il' 1'"_
,, Mauriciõ de Medeiros, Russia. 6a-. edição 5,,.�':O�oOoo�. �:':: RU�·. io" DE NOV. 63 ._ TELEPHONE f\uO "'::j I..
lA Ag * :t=*,*",,*,,-::ru:=:MW= :a _.. :=� . Antenal' Nascente, Num Paíz Fabuloso

1
I.ia IvanaRowena, A Confederação dos MOrtos

1 Koseíusko. B. Leão, .I!, Visão dlL Mísería através da Policia.
�..,..,_..,.. .ó. ''I'"'"'T'"

•

Iij '" .'. (Socialismo. Cooperatismo} G.DOO: :s:r.../t"'J�..v1:� """-'" �. '-' :. 1

.1. Jf:;:�e�::�;lciK����:�sdã::::�ij::�::raria (55).... 00°00°01)° fI:.�:.-: M�l'or so.rtl'mento.:�:·lli'C'·O'·rr'..eio fi"ereo] lOS bons 'p'aes
'J 2 . ' ; apôs a 'Guerra

.

,. .' u •
� í\� J. Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos). I If, Oliamisso, O homem sem sombra. 5.000 ,� em drogas e especialidades na-

��- I E' natural, que a vossa f.eIici-U Cristodio de. Viveiros, As 3 Luas de Mel. 5.000 I �; cíonaes e extrangeiras :

I
._.
f

Idade dependa de vossos filhos�. Mario Capper Alves; Tratamento Sanatorial da I.g .: A';r cr.�nce / e deles depende quasi da. Sau-� ..: 'I'uberculose Pulmonar 6.000 I

�
aJl 'UI d dWàldem.ar Cóutts. O Desejõ-de Matar e o Instincto Sexual 5.000�: -

Dl ",UOD::l>1Iii.-.OS" 'l:Jtomeopaticos :. . de; desta epen e, quasi : ex-
.

1 o :. Medu::ame OS J-UJ. _pU.lll.....li.:. I clusivam..ente, àe lhe dardes de .

Menezes, Psicologia .

'"
.

..

0.00
vCarlos Máximíliano, Hermeneutica e Aplicação do Díreíto 14.000 : e Biocbimicos.

=1
3' em 3mezes, um frasco daArtu.:r.· Qastelhni, Televisão.

'

. l�,OOO h :
A mala aérea fecha, na I afamada:Da.l'pyAzambuja Racionalização da Democracia. .

.000

I
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!.LOMBRIOUEIRA MINANCOR.AJOl'''e'Salis .Goulart A Formação do Rio Grande do Sul 10.000 <

t fi O tlomp D OMa$Simo BontémpeIÍi, Vida e Morte de Adría e de seus filhos' 6,000

�:., -.

ar 1.1 aR ti!J
.

�. \g'enci <-> do Correio
I '.

Não ha eg.ual. Uma crean,çaMartim Gomes, As. Loucuras do.Doutor Mingote 5,000
n "

d d dGaIvão dI' Queiroz, Caíva. Contos.
.'

5,000 :

d t f f d b acha
.}
Para o Sul ue 11 mezes ataca a e esm-

P. Wernél' ,8; J" A Respeito á Vida Nascítura . 1.500 )� e ar e �c Os re orr..' B ás sextas-feiras
.

teria perdeu 543 vermes de 3
'� Pertumarías, Sabonetes, artí- B . qualidades testemunhado por
�: gos de hygíene etc,

={ I r�g.ls.tra.da�
- ás 10. horas seis pessoas idoneas em It�p.e-': •

d : SImples - aS 11 horas riú, Municl!Jio de S. Francisco

I�: Vendas a varejo e eteca o � para: p.' Aleg.r�., p.e.l
.:ota�'1 dO. Sul filha do Sr. Carlos J.

; Importação directa, por isto :5 R.iO G�ande.�rUgt.tal,. �rgenti· Neure.mberg, professor. Cada
: :� na Chile, Peru e Bolívíá,

I frasco. é uma dose. Toma-se de
�� Preços baratíssimos �l. uma vez em café com ie!te.'
..
=

:11
Para o Norte

l Depois do efeito não precisat. . ,:S dieta nem purgante•�: Serviço nocturno permanente ;5l aos sabbados
!
Vende-se em 4 numeros (1, 2�: .

• .•.......•.. :-
O h

3 e 4), conforme a edade. em� ..:.-=�����:�:.!�X������I��J[�í�:�a�s- �s �ora�ras 1�7:soS �!st�eg���J� n:sd;���rt
II ,.

I as e na Farmacia Minancora.

I par.a: Santos, 8. p.aulo. R!o,'Vitoria, Caravelas, Baia, NOTA: Se quizer poupar vos

'! .\1aceió, RecUe, Natal, Africa, da saude e VOSo0 dinheiro com
, Europa e Asia� doença desconhecida e remedios

ahabituai-vosnocoueço dequal
Qualquer outra informação, quer doenca ao deitar} dar um

fornecerá g sr. Agente do bom suado'r e de manhã ceno

Correio.
I um purgante de Lombrigueira.Minancora. E' o melhor de t�
'dos quantos existem, e de eleJ

l to rapido e suave.

I Muitl?S diarbeas infantis são

clusadas sõ pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

medico.
Vende-se na Farmada Mi

nancora em Joínville, e em

I todas as boas farmacias desta

cidade.

I O grande rememo"brasileiro, .E}'
.' d Nogu eira. do pharmaceuticoXlI' e

S'l
.

Qllimico João da. Silva ..
1 ve!1'a.

de em todas as .
Farm�Clas.,ven e-s

d
.

Campanha e
Drogarias e Casas e

.'.
.

S t,.; do Brasil bem aSSlm nas
er oes "

anas
.

(Republicas Sul-Amenc.
.

Torrado dos -IE T A ;:I��::� cafés
I

.. - ",
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I
Santa Catharlna

. Tinta.s: e Vernizes. Matetiaes
pinturas em geral

Tintas em bisnagas' para arti3t�s

,�I;OJAS GARCJ�lW.· .'

�.

Rua 15 de Novembro.. 70
BL.UMENAU

sôttlrneuro de roupões- de
banho e

Tecidos fel pudos
.

. �

�LUMENAU LONTRA

e exportaDores oe maàeiras

e rereae5

Representantes ào mOInHO JN6LEZ

�.
'1 '

f
j, Dr. OSwaldo ESpindula-�

MEDICO

Clinica medica em geral
e de Creanças

. Vias urirmr:ias�uretroscôpjat
l'nterna.�

f MQlestias de Senhóras
sem. operação

Díatermia-Varizes
Hemorroidas

r
�
F
; Residericia: HOTEL HOLETZ

dQ pnann..-chUn.
JOÃO DA SILVA

SILVEIRA
Poder(}so Tonico
e Fortificante

Consultorio :

Rua Bom Réti:;:-é} N. 8
Rmp.regaO<l com g;:rand.ll
aur.ceUQ .D.a tto.q�
�ral.

.

RECCJNSTrroINTI5:

fornecedor

Banco
5111· do Brasil

nos expõe a furtos, extrativos, erros, en

ganos, recebimentos de notas falsas ou reco-

hlídas e íntecções.
Capital: 4.000:000$000

fazei sempre
vossos pügaEDentos

8éde: RIO DE JANEIRO

Succursal em-Blumenau - Caixa Postal N. 5

Paga juros, em conta-rorrente, até 7 .1'
ao anno

com cheques
Ee:.:ebe em -Deposítos Popularos. desde a

quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando
juros de Depos. populares limitados 5}

6 0/0
CI corrente com aviso prévio 4'[.

" á désposição
capitalizados semestralmente

Faz todas operações Bancarias

Trinta aimos de succeSBO

são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar os cabel
los. ;Extingueacaspa, ces
sa a 'quéda dos cabillos,
evitando a cah'icie. Faz
voltar á cÔr naturãI os

cabeUos brancos,
dando;'lhes vigor
e mocidade. Não

,A-l--:.........,,,,,,
contém saes de
prata e usa-se

.............-....
como loção.

5 '.BjIIi

T
.

�

B;LOS CABELO

J .

Sedosos. aIJundiloles
UVENTUDE
ALEXANDPE

3jI. ceSSélr él quédtl.
M dos cabeloos e da.:/Izes
IV'OC I D.AD E:
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