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Seguros
==--=��----==--�=-=---

t:apiíal 5..000:000$000

(
iViAHITIMOS
FERHOVIARIOS
RODOVIARIOS

Automove�s

ACIDEnTE5

;,,",

nã9,Eguarda as suas reser

vas nã,.ij';:pensa no dia de amanhã J

l f:
I
fl

se:'s��da guardaes, sereis mais pobre que o V05-

\:} �o visinho, que ganhando muito menos

;'M;j},lfaz 'mensalmente :'a sua
-' reserve

Depositas Populares limitados

desde 1$000 até 10:000$000

juros de 5';- ao anno

(Mm talão de cheques)

Banco'�: 'de'�: Cre�ito" Popular e'

Agrícola_; de ·····8eIl8 AUiallça
Caixa Postal, 38

l\L_ ... �!o do Sul
����

A acção da CAFIASPIR.lNA nas d3res
rheumaticas tanto tem de 1".-,,,,,,�.1,, rn·�·1t·�
" U':i..r .:::11 "" J,. 1. ,.... __ "':I..b.lJ'L'l.,,..';.,;.. "'L.... � ....;<.:: .. ,...'J

de segura. Igualmente nos resf6.a,düs
leves, nas dôres de cabeça,dentes eouv.ido,
nas enxaquecas, etc. CAFIASPIRn-,f,,-'1
é considerada em todo o mundo como

remedio
.,

aeo Confiança

Amortizacão de Julho
_.�

.

"Brasil" de

Realísou.se no dia 10. do corrente, em presença do
fiscal do Governo, o sorteio de amortísações de títu
los desta Companhia, tendo sido sorteadas as seguiu

, tes oito combinações:
Deposito no Thesouo
Fundado em

Seguros contra

FOGO
TRANSPORTES

EER
ZZJ
KRD
HAB

ZVD
NSC
DGI(
GYM

SindicatoI
J ,A ssetnbléa Ger�.ll Extraordinaria
J .

',' No dia 12 de agosto de 1934, no salão de HENR1QUE BERG.
,ás I) horas da manhã, terá lagar a Assembléa Geral E«.
traordiruu-ta, com a seguinte ordem do dia:

l' - - Dissolução do Sindicato Agricola Hamoniense
2· - Fuudacão de um Banco de Credito Popular e

I Agriéola.
I 3· - Dlversos.

I' Hamonia, em 28 de julho de 1934.

.

O PRESIDENTE

I Hermann Koepsel
--�----�--����---

ExposiçãoI
l A «Frauenschule» (Escola de serviços, domesticos)
promoverá nos dias 5 e 6 de agosto proxímo cem o con

I curso de artífíces e comerciantes Iocaes, no THEATRO

.

«FROHS:;NN � uma exposição sobre
I

A mulher DO larI
I
! Poderão comparecer quaesquer pessoas, principalmente
r convidam-se as mulheres de Blumenau e das localidades

I vizinhas-
ENTRADA FRANCA

i

I A exposição estará aberta das 9 - 12 horas da manhã e

das 2 - 8 da noite.

I����Ii W····s�·i�·i�······C��·h�·····l� '--[-d;-t�I--: �l Advogado �� I tU uI
:fl INDAYAL �5
:6:-:-:::-:-����� I Picam convidados os abaí

i������I'�o rvlacionadcs, devedores

i f: :� ,a Fazenda Estadoal dos Im-

o�: T. B R A G A :� i postos de Industría e Prníis-

i f-j v o G A D o �11 são,
cu de Patente por Ven-

i : AD: das de Bebidas e Fumos, cor-

',. l' RUA 15 DE NOVEMBRO h responde�t.es ao i: sef!1estre
. �l 8 L U fv1 E NAU :� do exeJ'clcl� de 1 934, � com-

�: :i I parecerem
a Promotoria

.

Pu-
'::v:x�.:;.:;��..;:.;� blica, dentro do praso de 60

I dias, a contar da publicação

I deste,
alim de pagar amiga-

.
velruente os alludídcs ímpos

.;; I tos. Fludo este praso, será
procedida a cobrança eXt�CU

tiva, de acorpo com a lei.
81'S.
Arno Gruner; Augusto Lehn;

��.. Bernardo Froehlich; Bernar
�i do Schreiber; Carlos DOID

nung; Carlos Metnicke; Emi-
. lio Jacobs; Erwin Schmidt;
Fileruonu Ztrnmcrmann; Ger
mano Geese; Germano H�
ríng; Germano Willerdmg;
Germano �laas; Gramlich &
Bleiker; Guilherme Butzke;
Guilharme Ludwig; Guilhr-r
me schelwGI'ib; ida Lesser;
Ja(',ó Lítzenberger, João La
m e rs: Jorge Roedel: José
Strubel; Leopoldo Rodr ígue-s:
Mayr Irmãos; Oscar Passold;
Oto Volkma-m; Dr. Paulo

', Carvalho; I edro Manoel Wer
ner; Pieratzci C. Dorccheckí;
Valdemar Nunes;Walter 1}' eu
bner; Wigas,d Gelhardt .

Blumenau, em 19 de julho
de 1934_

Osmundo lI'aruierleu da
Nobreça

Promotor Publico

500:000$000
1 9 O 4

(DO TRABALHO
PESSOAES

Responsabnidade Ch,ii

AOEl\JTE GERAL: J O ã O fi O n ç fi I V e s

Rua Felippe Schmidt n. 9 FLORIANOPOLIS

Sub ..agente em Blumenau ; Allb ,;rto §jtein

f�
:)

! - Sei muito bem que della nada poderemos esperar.l.

. Mas o meu projecto e este: seu neto, o pequeno Montro- A escolta, porem, fiel 80 seu dever, tentou resistir

IIhO·5
I se, não poderá nos servir de retem na ilha de Barra? i até que, vendo alguns companhneíros cahlrem aos ímpv

� I· .' [Uma vez que elle se encontre na ilha, nem o rei Jacques, I tos de Randoüo e tio seus amigos, uns tugiram e outros,
I nem Roskelin ousarão mais a�acal' os exilados e, ainda I jogando as �,rmas _p{lr terra! lrnptoraram m.;sericordia. .

\ que o ousassem, elles poderiam transportar-se para No- Randc llo, então, aproxnnou :3e da Iiteí ra na '=i_ual lê:

(uega e lá estarem Sf.'gurü8.· . a condessa com outras trE'S dan13<;. lima dr;s quaes tinU.

I .
_

.

:---: PO! minha.bonra. que .�eria um plano m.:!gl1i:l'ico, se: &0 eó!o o lllelJÍ:W Montrose, proruDd3m�nte adormecido, "
nao lasse mexequnel, dIsse SIr Alexandre. i despeno do enorme barulho que se tazH1. em deí�'f'dor.

I'. .
-

Inexe.quivel! exclamou Ran.doao; arméidos como €8.;'1 Lady Re.Jskelin, acreditando que IoSS€W ladrÕt:
.. f,.�, apr(';:tamos não teremos mêdo de um grupo trf:'z vezes mais: sou-se em íJpI'Ps1ar-H1Es a bcisl:.l, as pulseiras de c!iamantps ,.

numeroso que o nosso. E n,) mais, a noite se avizinha, i ouü-as jnias. Mas, Randolfo, repelindo lhe a �ão, disSf:
nos SOInos desconhecidos e o ataque seria tomado como! - Ficae com o Vl1SS0 ouro e as vossas jüias, milafi�-

.

. ·Esse menino deve ser ainda muito novo disse façanha dos inglezes.
.

i nós não queremos senão o pequeno lOl'd Rosk€lin; podv-
RanúoIIoJ :!_)Qrque, segundo sei, o conde cazou-se h� pouco Sir Alexandre, depois de alguns momentos de refIe'll remos re,';tituil-o em tn ca (ie Ln; b{ m rff�:'a,e e

. teITmp:

temIJo.
.

'.

..... .....
.

..

xão, approvou ° plano e reunindo a sua gente comuni- dele o maior cuhiado.
- J'�:,ha quasi tres anHOS, respondeu o servo; mas cou-Ibe o projecto, fazendo-a jurar absoluto segredo. I Assim i"alandú, quiz tomar B cr-E'auçn r08 braços, trws

O condezlDh'Q tem. apenas um anno e dois mezes. E' um Mal haviam combinado tudo, 1:ipproxi:nou-se o grupo I a avó cahia de jOf'!bos deaute de Ranü(,ll'ü P buplteou-lk-
esbelto meo.iri.. O....•. '.,.A.de.us,. s.e.nho. ,-e.s. A o.oit.e. se .aprOXima.j de cavaHei:;:os. Quatro dest�s mal'c.!U.Lvam arl.e�nte da litei-l c..

cm a� mais comoventes yaJ8;"yras qu� f.ennn.cj8sse 11.{;
. C?rro adeante:_})an:. procurar um bom albergue para a J'!}, Seis vinham atraz e dOls de cad� lado. Essa escol.ta 1 S�.·U pIa�o. Surdo a tIJdas aqu�lIas ::;lIp[Jllca�, duro a ta ii-

mmha patroa..
. .. ..

.

.

'.
..

lfôra julgada suficiente, pois a phZ rem.ava em todo o pêil:z;� j
tas legnmas, ele ordep.üu a tremente nrr:n que tr"zÜl 1ê

..

.

E, dan�? de eS'p0r�s ao f\avaHo, :!)erdeu-se logo de •.. R:;llldoHo f.?i o prim.e�I'o :'1. apprOXW!aT-se, ord:nando, (.:rea�ça que p�z(lsse nú br2ç�o dUta, uma df!S
.

pulseÍl"w:
vIsta. Rbnl1�lIO, �ntGt0,}parí}u � fez parar os companheif(.�.; 3? grupo qu_e llzE'sse al�o. "Um elos g�ardaE: tentOU re-j d� (harnan!es, �:n.amé�t� lavrada que a V1LH: qmzera ctt"

- Irmao, dl�S� eUt=; AV1Dgança está em rlOssaSln.ãos! SlSÍÜ'. Ele atIrou,o ao chao e, em pouco fez-se completa, lhe. A mulher !OI Obl'lgada a obt:decer lhe 1:'., ao leVfl.Ilt� .

e Saint'Clair sera hV1':e. ,.Estúu que nãh te recusarás unit� confusão é terror. A escolta, assaltada dessa maneira, es-I a manga das vestes do menino. ddxou ver a H,:üdoifo 1._

te para .ª ex.ecução ri?'.·PI...•.�,...-.n.:•...•
o

....,·.....�..... q..u..
·

e co.nCé.bl e que terá b.om.. 'ltava incerta do nn.me.fo.efOI'ç� dos assa.ltant0s cujo Ilume- í ma mancha vermelha, signal na.tural que Me,ntcfvze tinI, t

resultado! '

.>... ..

.

.

"ro a escurtdão da n01te pareCIa augmentar. I no braço.
Eu não comp_reend(), d�?8� ,sir Alexandre, a tuâ f - Ninguem se mova, gritou RandoHo; .não çueremos! -- Eis, disse a ama chorando amargamente, o sign;:_:

igéa; ��. �ensas n�a .vI�v,a .RQ��_eFÍJ'; 'saibas que elIa é aeeI": I fnzer�vos mal algum; qu€�emos_ a\:)_en,a� d!zer duas pala- i pelo qual sempre se o poderá ff'conhecer:.., _,

:rIma lllHlllga de Samt ClítlrI, vras á condessa; toda l'eSlst,:�nCla s'�ra HlUtIJ. (LonllDua)

0s portadores de títulos em vigor-contemplados, são
'Convidados a receber o reembolso garantido, na SMe

da Campanhía á
'

. ",
l<ua Buenos Ayres. 59 - Rio.

rnspectores:
LIVONIUS Bt cu,

"':\'Saint'C Ia i rdas
',,',�, ; (Romance de aventuras)
,Versão da edicão italiana, especialmente

"Cidade de Blumenau"
'

para

"

(Continu:1ção)
III

fitO···
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i�oPta!lü :��ialillsBte nll "Exercitf -1"1'ELIXIR "914�, j
Com .0 seu uso, nota-se em 1poucos dias:
l' - O sangu� limpo. de iro- .

purezas e bem estar geral. t2' - Deaapparecímento de
espinhas, Eczemas, Erupções,
Furuneulos, coceiras, Feridas
bravas, Bôba, etc.

3' - Desappareeímento com

ploto de RHEUMA'l'lSMO, dô
res nos ossos e dôres de ca
beça.
4' - Deaapparecírnento das

manifestações syptnlítícas e
de todos os íncommodos de

Produeto dos Laboratorios fundo syphilitico.
. 5' - O apparelho, gastro-Arnaldo Lopes - 11 de Agos- intestinal perfeito, p o i s o

to, 29 - A. «ELIXm 914" não ataca o es-
_.. .

I
tomago enão contém iodureto.

SAO. PAULO. E' o uníco depurativo que
Representan

....
t.e

..

: - AI.C
....
·.ides tem

ati:e�ta.?ôS
dos Hospítaes,

Lins �_ Rua Conselheíro Bar- de espeClah�tas do,s. 91hos e

d 649 C· t· b . da Eüspepsia Syphl1ltic8..ra as, -- un y a.

Nautico Imarica
Domíngo 5 de Agosto, em frente a sêde

Grande Festa Popular
se convida
em geral
A' NOITE

Grande Baile Popular:

SOMENTE AMIOL

f

�
!

!
!

l
Pelo que o povo Para a Saude - Raio de Sol,

para a Tosse

.-iI-

ENTRADA 2.200
(Veda-se a entrada a quem se julgar cpnveniente)

JAZZ - AR! :.. HEIN

A comrnissão

. ..Assimfaltouseu"TonicoUnder{,erg!
Tome Underberg I Eis o clamor do oraulJ).
Grito de alarmo 00 cidadêío incauto.

Underberg é pfÍmeiro sem settundo,
Pols Underberg existe "um sê" nomundo.
E quem temer qlJllfque� imitaçõo
faz. da propio saúde a perdição.

OJl�erber9
�annosde

exilomundial

I Srs. Engenheiros Arquitetos, Agri-
mensores e Construtores de

Santa Catarina

Um calicepor dia -dá saude ealegria

i Aluga�se ����-t���Gt����<m��(j>I-�>�-�_·:· .__ .. _'.- . ..-.,--

1 dous 9uartos situados na I j FERREIRA !lA SILVA � I�;=;:;�;:;;�'::
! r.ua L) de Novembro, pro- �. jd

•

1 ti 't; A.DVOGADO ::
•

•

.... CI. Doua� o � • : ,

1 pnos para escntono. �. Trilvess,,- 4 d: Fevereiro, ? �. r � Causas civei�, ��mmerciaes :':�
; A tratar � I�� í F e enmmaes .>

i . ! 1 !?: Rua Minas Geraes :}

PHOTO - BÁUMGARTEN I�����������a!���::;���':

tBJ� !11r;;;;;�.·�;�·�;:� )
: ADVOGADO .!

I � RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 ;

1'�1
·

• 2. ANDAR .i

1 :
�

, : " , .

��., ,.., .. , .-���-- .

1���;-;-��;;-;��.. ·;
. 1

.. H::.

! {
Doutor Piragibe Araujo

'l �� Clínioa Medico Cirurgica ,;
.

•. í (: (Partos, Molesti&s de'-

I
H Senhoras e .Críunças) . I

F �:
I }: Travessa Aymoré .

,

! �� (Fundos Antorrio Reiuert &Cia.) �
I ,.
{':��':';":'��_!.�.:..A.:':"

Vinho Creosotadó
do p1:II<I1;n• ...,"'....

JOÃO DA SILVA
SILVEHlA·

Ip.o.deroso Toníc..

o

é F91'tLficante

tI»>..
\3r�

..
""oe

.CO'"
F-'''''dot

·.1ftl:.c{:�".t.1,1 taD. tUtQUed
�ersJ.

RECONSTITUINTE
Df.; 1." dHDEM

--------_.�

o praso para preparo e registro de títulos e Licen
ças. no Conselho Regional de Engenharia e Arquite

tura da 8a. Região, cem séde em Porto Alegre,

termina a 10 de Agosto
Mediante modicas taxas, incumbe-se desse serviço o

Monitor Rio Gran�ense
Rua 15 de Nonmbro,�. 65 .. Porto Alogre
Rio Grande do Sul

D��f���II!G�'�GROPP IRMAOS é!J elA. Ltda .. o

SANTA CATHARINA - BLUMENAU - BRASIL
"

!!![�I End, telegr. <Gl'OPP> - Codígo: <Ribeiro>

t·
.

-®tiili
:T tI t· tI ;o • I

. ...n.
ns I'Ias e lna(�en.·as � iFabricação de d Madeiras desfolhadas

Caixinhas de cedro,

�.í}
de cedro, imbuía, pinho, �I

t
,

lag��assú e pinho !.\ louro. carvalho,
A�soalho enngemua etc,

-

em
f
frízos cdtacps \:l Compenslld.os1 de cedro I '

arras, 1'0 ape t: e pin 10.

aii;;;;::'" 'Olh�II�11
o

----------------�---------------------

Os charutos e cigarrilhos DANNE ....

MANN Sã0 os'mais preferidos no

mercado

A' venda em todo porte
Rep-resentantes

0!(";:�tl '--,.

CA'RCOS<HOEP-CKE"S. A.
� .-:.;,,, �""I

1,.-----. - --°
.

AVISO A.O

Com pomposos reclames têm apparecído ultimamente diversas preparações como infalliveis na cura

da "SYPHIUS". E' necessarío não haver confronto com o Grande Depurativo do Sangue

"ELI::XIT� NOGUEIR_A"DE
do Pharmaceutíeo e Chímlco João da Silva Silveira

o "ELIXIR DE NOGUEIRA" tem dezenas de annos de exístencía tríumphante, apresentando curas.

algumas consideradas ASSOMHnOSAS.
O "ELIXIR DE NOGUEIRA" está escudado em SEU valor therapeuticn ; é um grande cambatenn
da "syphilis"!
O "ELiXIR DE NOGUEIRA." foi lançado ao publico por João da Silva Silveira que além de scien
tísta emerito, tinha por norma o BE;\1 DA HUMANIDADE.

EM ANALYSE;- Um prorlucto como o "ELfXm DE NOGl.JElP..A" nao teme competidores, pois tem

o seu auestado na VOZ DO POVO I Dentre as innumeras provas que possuímos, dímlOs abaixo o CUd'f'
de alguns illustres medícos que arrestam a sujeerioridade do "ELIXlR DE NOGUEIR�".

mH�fre!ll medícos que de.pols de empregarem em suas vastas clinicas o Grande Depuretívo do Sanguí'
"'Bl..JXIR DE N06U�IRA""'� attestarn o seu poder para combater a syphilis e suas terríveis consequeuclan.

Para Dores
No ar í ns e'Bexi
C o'n t r a a c i d o,

.....

g a
� .'i,t'

urre o
- -

TOMEM

Pas t fi h a s R i n s
Eftalios maravilhosos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. ' Cidade de Blumenau
���_'..����I - z . .,.-"

__ ====�==='::!'-�'��"'-�"""""--_""""'���"""""3,j",,,,,,,�,,,,,,,,,�==���,,,,,,,,,�,!'!!!. .J!I""""''=''���=�
__ .:_-,_. _

_

"'iO&J""'!i4±J::l_�=���=��==!!,,!!!!,�_�_

:-"""''''''''''''''''.........."�..;..,.;,,._;_....;;.;.;.;.;.�
'

--"""""'""�-""""'"'"''''''''''''''a.·.- -II . ,

i
.. as L!Ut�. Me�

. .
I' �.'.�.��:!f!.�*:!!f·"A-*R*N�:A*':'�f.w.A%!'�!I!;-e��;�� IiU.vradl Carl II•• Ue." p. •

§ II U :

6$000 ie; desta depel.lde, quasi ex-�. Telefone. N. 15 �.
6.$voo elusívamente, de lhe. dardes de «

R '
. � d N· b �? :! .·pifn tas DI".6$000 3 em 3mezes um' frasco da of{

..... na b e ovem ro, _,�
� .. iluR v

José Ame. i>
e Almeida, A Bagaceka 6$000 afamada:

' � A!ende rapidamente � Otn�l�n I
J. Ralph, Qp,'1tliece-t... pela Psícanalíae 8$000 LOMBRIOUEIRA MINANCORA ::t.' Serve com esmero � uj aruu.'

11ij.Amanuo ]ftIites, 03 Corumnas 7$000
,

Não ha egual. Uma er�ança �V�99g:99�"�"�Hl!r;p?�J: < M��h·3,10"Ab<.J'ltt' .B�ws, Terra de Icamíaba 6$000 ue II mezes atacada de aesm-I
'II' UIUt.ll. ti

Jo:qu'
L.

•

anjeira, Ftoriano Peixoto 5$0(;0 Ieda perdeu 543 vermes de 3
i

'

Joaquim; ..�1r�, Fotk-[,'Jf'a Bi' istleiro õ$ooo qualidades testemunhado por I'C'"
•

A !
FranCÍsciJ;Oalvao, Terra de Ninguem 5�ooo seis pessoas idóneas em Itnpe- orrelo ereo

I'
:

A. Atrst3lntO Géasalez, QUE; será de teu filho? 6$000 riú, Municlpio de S. Francisco I ----......-------

iie �a-!iilBl-9Matli'.Íwode Medeiros, Concepção 8$000 do Sul filha do Sr. Carlos J.
_

Baptis�aP,ereif'a, Revista Brasileira 5$000 � Neurernberg, professcr.. Cada! A Ir fr�:nl'le' "�:"W"';'���-�:'lLuí�"Atl1li.ral, Inlciação Social e Politica 6$000 � I
frasco é uma dose. Torna-se de, �� U � L .- . ,

O!yn;ipio GuUhe�me. A Revolução Capitalista � uma vez em café com leite,,'
\: João 'José Cabral:

'.' ..

' Norte-Amerleana 12$000 Depois do efeito não precisa �
,

�. ;5
Aq Ii�to Bung e, O Contlnénte Vermelho 8$000" dieta nem purgante. i 1 f h �:.. Aca�e.�iÇ.o Pro.. ',a I
R.••... '.oIje, Oaítra 3$500 'Ye:ade-se em 4 numeras (1, 2, A ma a aere?i ec a, na

- -...Il

IJ'T O O I '

d
: vaSllonuuo :

I,Pr:eóbl'ayenski, res Estados: fl'eu::lal, 3 e .4), conform� fi,.e ade, em; Agencia do Correio . �:
i':ap"itttl1sta, o Proletarío ô$(}OO I todos �s neg�CIOS, nas fal'm�-' Para o Sul I}:

Aceita o p3t_rocinio de �
�enin, A Luta contra a Guerra 5$000 i eras Gesta cl�ade. e drogari- ás sextas-Ieíras t: ca�s�s cíveis, comer- :.:.�LenIne, O Imperialismo, Etapa superior do I as � na farmac:a l\lmancora. ,registradas - ás 10 horas �E ciais e criminais .S

, Capitalismo 4$000 NQTA: Se qurzer poupar vos- simples - ás 11 horas í: :jRqdrlgues de Meréje, O Peobtems da Raça 5$000 da saude e

vossv.
dinheiro com para: P. Alegre, pelotas., l� Eserltorio Oalbergia :5Carvalho Santos. Oodigo Civil Brasileiro Inter- doença desconhecida e remedíos Rio Grande, Uruguai, Argenti- (:

.

tprelado. VoL V . 3()�poo ,ahabituaí·vosnOCOf..leçO de qual- na, Chile, Perú e Bolívia. 't:��:'::':";'::';'�,'::":'���""

Eugenio Sué. O Judeo Errante 3 volumes 18$000 quer doença ao deitar; dar um i Para 4> Norrte
.

A. Dumas. Os tres Mosqueteiros 3 volumes 15$000 bom suador e de manhã cena I

Ludwig, Napoleon, encadernado 25$000 um purgante de Lornbrlgueira aos sabbados
Ludwig, Bismarck, encadernado 25$000 �nnb.ncora. E' o melhor de t »

Ludwig, Lincoln, encadernado 25$000 dos quantos existem, e de eleí- registradas - ás. jO horas
__----------"""""-�-----,.- to rapido e suave. simples - ás 11 horas !

Muitas diarhêas ínfantis são I,"'...."""""""'""'.. _M""""_""""

."""""""�j :.C
rusauas SÓ.Pcl.OS vermes e

..

den- pa.l'a: Santos, s, Paulo. Rio,

i,,! W f T Z E t «: C I Ao ! I �!dic��POíS procurai O vosso 1 ����ió: R�t��vi1:t�l, A"&!��:
l; Vende-se na farruacía Mí-! Europa e Asia.

��Immcora
em Joínvme� e em.

.' ;-

i todas as boas

farmacía.s .

desta Qua
..

IIJu,er outra mformaçao,
I cidade. forne,?era o sr. Agente do

I CorreIO.

,..m�I'I�

Plínio SalgadPk}�5róz do Oeste
José Lins d13i:Ji.liig'o, .Meníno de Engenho

fi lBU.i9Ai e &SUlir

.JOINVILLE

,.

VELAS DE STEABmA VELINHAS PARk'iNATAL
SABAO "YIRGEM ESPECIALIDADE!!

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes em Blumen:m:

NEITZfLBt

RUA QllINZEt 28 PHONE. 28
- .' \!\!1l$

Cereaes, mel de abelha, cera virgem, fumos,

manteiga, carne salgada de

co, xarque etc.

por-

Compra aos melhores preços do""'dia
e recebe em consignação:

CARLOS OONZALES
Praça Tiradentes, 68 ..:_ 1', Rio de Janeiro

;

Êscreva V. S. hoje mesmo ou mande já
. .

productos.
seus

Cia\. MalburgI _

.'
_

-
.

-

:,,-;-,-_ "

'f}egodêlhtes e exportaoores
e Cereaes

de rDedeiras

;5ecção ffuuia[
·�,)_c�;- __. ;-:,-\ i

Repre5ênjcttlt�;5 ao mOlnNOylH6LEZ

, Trinta �nn()s de 5uceeaso

são o mclhor reclame para
. �reÍerir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar os cabe1-
108. Extingue a caspa, ces-

sa a qnéda di)s ca�los,
m.ritando a cah'icie. Faz
"Voltar á 06r natur3.1 os

eabellos brancos,
dnndo'-lhes vígor
e mocidade. Não

k-'-l�� contém sacs de
prata e usa-se

como loção,

Infallivel em poucos
dias somente com

as aramadas

Pharmacia
S..A.Nl:'rAS
DO PHARMACEUTICO
,GOTTLIEB ELLINGER
com 40 annos de prati

ca na Allemanha e

no Brasil
A maior probidade proâs-

síonal no Receituario .

BLUMENAU - Rua 15 de No
vembro N. 44 - Ao lado do

Hotel Bô a Vista

Telephone, N. 210

ViM ........• }
PelD tllmi4. • • ...

.

Oel)."CasaAlexanífte"
e;:--_'Il1

Owrldor, 14&. 'RIo

A cura' das

Sezões.

f.aK�rn nüs seguintes casos:

ct@i:.�t!llm� ?m (J:'H'al, R3C[l1t!smll, MiillCbaS
,la ilelle, f ópiíln1s, UlCCiaS. GO!lílrrnOU,

&::rU\: �Sl H::il1!as, Sarnas.

{
j,NTI - SYl"HILITlCO

PODEROSO: ANTI - l"tHW,\LHICO
ANT{-SSC�OPBULOSO

(h�A:\Dr� DEPURATIVO DO SANGUE

•

laS, amigos
o Vigor e (l Juventu.de I

VOlW1'ão
•

,:I

FRAQUEZA SEXUAL,
Neurasthemia, perda de
phosphato, Esgotamento
physíco e intellecLual,
Disturbios nervosos e

Fraqueza geraL
Peçam hoje meSlliO que

fornecemob gratis um li- i
breto sobre o tratamento.'

pedido,s ao

• I
rC···

..

···o�=-N··�e
..

····-I�
...

--t-····z···�e
..

-····i
..

-l! !II !!�t�!!�l l!!'o.l!iO I
H .

..,

.

I Ê� I de JaneIro I
f� Rua qUin:e, 28 Phone 28 �i f .

..

!

"'�����IIíJli1lIB_e••1I1IÍII1IIIBIiIf&i4449ilB! í� fali rICa de Gelo Ei Aos propn8tafloS de pre .. !
f: Depositarios da: a dias de luguel I

Iii Cerveja ria Catharinense e ij Cadernetas para

a

contratos e!f! União Mercantil Brasileira S. A. i� !recibos de alugueis de casa.)

f� (Moinho de trigo)

�l
IA' v(�nda nesta redacçãa �

Ii Agentes Geraes da: � í a I$000 I

Il� Sul America Terr.

Marit.. e AcciJ. � If; Sul America Vida : ------------"""""-----..---

T
..

.

oiI.J !���••�.�_••_ •••••.••• -���,�::���.�•••�����::.�� •••�::•••���.���••�. I
l�---------�,_t������ 1

--�--------------�

Paulo
Blumenan

HerÍng
Santa

II ,����::
.

��� llJi1llIfl1lllll®!l1IWl1l·@.'il'Dr.md.H.papeiII\ I3AL5AMO !. Clínica geral e r' t V· M t
..

i O grande remedio brl'lsileiro::;Ele! : � i ln as e
. ermzes. a ertaes para

t xir' ue iiogueim, do pha�mace?tic? e C' ttElEN & l�! Especialista para IDoles-

?j'i Qnimieo João da SIlva Sllvelra. ::JIJ JJIt. : tias de garganta, nariz, : ptnturas em geralI ven.de-.
se em todru; as Farmacias, combdte todó.s �s. dores., I. f: O.UVidOS

e olhos : II
.

f
.

• Drogadas e Casas de Campanha e W�"!MMliWMlmEj; .:
T' b'

·

i Sentões do Brasil. bem assim nas mmmblllilllJlJlillllill!lilliillWilllllllli!!.t!!JlJill!l! i : BIumenau - Rua Plauhy :
. Intas em Isoavas para .artIstas

1 Re�U?1i�� .

Sul-Americanas. I
.

J�::r.. ':.'.:.:r�.:.��:.e'.�";!
......__.. ...

Gatbarlna

a�"'M'.í*'*��iiB\#M��rmt@l!í@li�mm��!'!MMlf§íjf"í!l�����IlIi'®"��illM1��1
Exijam de seu

.

A f E' C E T
Torrado

,dOS Imelhores cafés'

do BraSIl

��f>'i1"���iil'��fi'�111":;'i:S�::'� �;�n·"�·'-;':�'1.r�'t?�ill�cst�4Iim?iím:'l:1'��� ii!'iI?��f!M,i:;;';]iill:&�;;;l'::,SE;_;";';�L�,;;;:,::=::.c::;:;:;2.s.iKi2':r��I'���J

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



k·,

I I

IIRequerimentos
.

uni C I n., a j

Prato,coJado s.ab �r 546D���?...������
. fi s. A., pedindo Julgar Improcedente o auto de mfra..rão. A
• vista da íntormação, deixo sem ereítc a mu'ta iruposta.

293.000 Protocolado sob o Dr. 59::' - Oscar Ruediger Filho, pe-
dindo urna chapa de "Experiencia" paramotor-cícíeta. Sim

15000 pagando o respectivo imposto.

1:1ü8.6oo Protocolado sob nr. 597 - Comunidade Escolar Linha
'relegrafica, pedindo subvenção. Concedo a subvenção de
100$000, a contar do· corrente mez, a qual correrá por

10:000.000 I conta d_a veri:J� "orçamentaría' SubvençãlJ a diversas es-

. , colas nuo mUnICIpaIS.
..

] 1..1 ��.500 I Protocolado sob o nr. 604 - Lottar Otte, pedindo
31.1� I � uma chapa de "Experíencia" para motor-cicleta. Sim, pa.

42:331.0141 gando antes I) imposto exigdo por Lei.
Coaíére Protocolado sob Dr. 606 - Aloisio Mlchels e Antonio

G. Beduscki Altredo Kaest�el' i Reinert, pedrado licença para construção. Como 'requer,
Contador 'I'esoureíre

1 pagando
antes os emolumentos exígídcs em Lei.

Visto Protocolado sob nr. 649 - Fritz Bíenk, pedindo li-
4,ntonio 11'Iartins Santos \ cença coustrução sua oficina mecanica. Como requer,

;
.. Pref�jto. l pagundo antes os emolumentos exigidos em Lei.

'

I Todos os �lvros e ri?�1!nlBntos .r�lahv?s .ao p!e_:;ente i Protocolado sob nr. 660 - Emil Ewald, pedindo ba-
.

bala.necte,. e�ta.o,.
na freieliura Muuícipal, a disposição de

I
ixa do impos,o domiciliar. Dese a baixa requerida.

I quem
os quell'a

.. �J{(llilllar. '..
Protocolado sob nr, 661 - Empreza Induatríaj Garcia,

347.650, .

. .•...
.

,. I�' A., .I?edindo
nova �valiação do Imposto Domiciliar. Se-

19' 2 � I Re I·
-

. ... Yl77 .1 rio Geral do Municipio, para ja retíficado para 1:d 0$000. . ...

23:�1�'16� I S� _uçao .o: I
..... responder pelo expediente da

. Prú�ocolado sob nr. 664 -:- Frieda Degg.au Balsíní, pe-

42':':"
.

·1 O Capítão Antonio Martins]Prefeitura €mquanto durar I dmdo alinhamento. De se o alinhamento pedido .

. 031.0 14j dos Santos, Prefeito Munici;lseu impedimento.
. �rotoco!ado sob nr.

_ 6?� -. üor;npanhi� Paul, �pedindo
. pal de Blumenan, no uso das.i PrefeituraMunicipal de BIu.1 redução do imposto dO:IlICIlI'if. A vista da ínlormação, mau-

.' I
suas atríbuíções; ·tmenau, em 7de Julho de 1934'l tenho o lançamento feito.
Resolve:

-:

..,
. 'Antomo Martins dos Santos' Protocolado sob nr, fiõ6 - Carlos Hoepcke S. A., pe-

I
Nomear Rafael Vieck, parar Prefeito ,'dindo licença construção. Concedo mediante o pegamento

reger a escola míxta de Mas.:. i

R . I .

-

180 da respetiva licença,

I sarandunínha, creada com o .
eso uçao n. I Protocolado sob nr. 668 - Amandus Hoímaun e ou-

Decreto n. 54. ' -: • : O Capitão Antonio Martins I' tros, pedindo iluminação para o bairo Vila Nova. Deferido.

I Prefeitura Municipal de Blu- dos Santos, Prefeito Muníci Protocolado sob nr. 669 - Bruno Kellermann, pediudo

Imenau,em 4deJulho de 1934.rPal de Blumenau,no uso dasl'licenca para colocar reclame luminoso. A vista das ínior-
I Antonio Martins dos Santos suas atribuições, mações como requer.

189.000' Prefeito I Resolve: I Protocolado sob nr. 671 - Carlos Ritter, licença cons-

Resolução n. 178 I Dispensar o cidadão João I truyão. Como requer, pagando a respetíva licença e de-
...

. .", ... ,

. .

. i Gomes da Nóbrega, secreta-! maiS emolumentos.
.. O Capitão T)Anto_nlO Mart.m.s. rio Geral do Muuícipío, das. Protocolado sob nr, 673 -- The Texas Co. (8. �. Ltda.) ..

..

'.
dos. santos., •

r.ere.ltD Munící-
.. funções p.

ara que fô::a deSig-1 licença para a instalação .de uma. bomb� de gazolína. Oo-

39.900 pai de 1?Iu��nau. no uso das nado com a Resolução n.179. mo requer, p11gaüdo o estIpulado em leI.
suas atrlblpçoes.· • Prefeitura .Municipal de BIu. Protocolado sob m. 675 - Carlos Sou�o, pedindo li-
Resolve:·. 'Imenau. 12 de Julho de 1934. � c�nça construção. Como requer, pagando antes li respe-

,
. N0D?-ear a proi�ssor� �)ra- Antonio Martins. dos Santos I tiva licença e demais emolumento,:, exigidos .por Lei. .

I ela LI�hares pala serVIr co.-J.· Prefeito I ProtocolarIo sob nr. 6(6 - AHredo Zoellner, pedIndo

lImo .adJUnta. .da esc.ola est;1-I· ResolllCão o_ 181 I' l�cen�a construção..Como requer, paga.n�o antes a .respe-
doal dE. Ponta Agucta, r�ce-I.'.

,"'"
'. _

.... .... j
tlva llcença e dem�Hs emolUllll�ntos eXIgIdos por LeI.

I bendo � que lh� ?ompetIr. ...
O Capltao r.Anto�llo Mart.ln.s,' Protoco. sub nr. 677 -- Alfredo GossweiLer, pedi:::.do licén

I Pf.efeItUr.a Mnn_lcIPa.l de B1uf�
..

os. Santos, rre.181to MUillCl-. ça para colocar reclame .lumino80. Como requer.
I mena�, em 7 �e Julho d� 1934'1 paI de �hLJ:Il�nau, no uso das 1 Protocolado soh nr. 678 - Colegio Santo Antonio, S�

I AntúlllC lVIartlll� dos "antas s_uas atrlb�lçoes, I A. Casa MOt"llmann e outros, pedindo revogação da. Lei.
Prefeito .. R�solve. .' _. . I nr. 36. Lavre-se decreto revogando o de nr. 36.

Resolução fi. 179 . Dlspe�sar os cld�daos ReI-I Protocolado sol· nr. 681 - Jorge Schmidt, pedindo bai-
. _ ... nnOld. Slebert e Joaü ManDeI,. xa do imposto de industria e profissão. De se a baixa pe-

.• I
O Capltao AntoI?lO l\1ar�lI�s: de Borba de membros da co-

.
dida.

. ,dos Santos, PrEfeIto MUlllCl-lmissão constituida para efe- Protocolado sob nr. 684 - João Manoel de Borba pe-

661.7001Ip�1 de �l��e_nau. no uso daslwar :a .. revisão do IrnpDst� dindo presença engenheiro.. Deferiao.
'

•. i
suas atrl? _nÇOéS, ,DomICIlIar,

.

na �orma da �eI Protocolado sob nr. 685 - Helmut Pasold, pedindo pa-

.

.. ( Res?lv�. . _. ;-

j Orçamentapa v.lgente, :nsto, giimento. Paga-se pela Intt'ndencia de Massaranduba.
! DeSIgnar o Cldada� Joao I estar termlllad(} u serVIço a 1 PI'otocolado sob nr. 686 - Jorge Schmidt, pedindo
Gomes da Nobrega, :secreta-, que a �esma s�. d�Sti!HLva.! baixa imposto sua bicicleta. De-se a baixa pedida.

����������������--�������������������� I Prclel�raMDnlc�aldeBlu-l �rotocolado sob nr. 687 - �ilh�m Dahmann, peffin-
Chamamos a atenção �o� interessados para a carta que abaixo publicamos, a pedi-l mena�, em 12 �e JUlho de 19341 do baixa imposto industria e prol'issão. De-se a baixa l'e

do, sobre os. preços e condlçoes de pagamentos das róssas OMS. adotadas pela Prefeltu- Antomo Martms dos Santos 1 querida.
ra, conforme aviso pubiícado no jornal "Cidade de Blumenau", DO dia 28 de Julho ·de '. Prefeito

I
Pr\..tocolado sob nr. 688 - Vitor Probst, pedindo licen·

1934, sob no. 83. ... .

. . Portaria n 7 ca construção gara5'e.
Illmo. Sr. Prefeito Municipal de Blumenau

O C
. _ .

•

.'

-

Sim, pagando 11 necessaria liceoça.
CIDADE apIta0 Antomo Martmsl

__�__�...... ......,... ......� _

Prezalio 8nr. I dos Santos, Prefeito Munici-I _

I •

Em resposta a VI consulta. sobre a nossa producção actual de POÇOS DECANTA-II paI
de B�ur�e�au, no uso das

I qutq�e.� re�un�r�çard Bl' I Portarna n 12
DORr�s r"PMS", scientiikam.os a V. S. que a nossa producção actual é a seguínte: �r;:d:otIl�������, �����rado mp::�e���6 d�J�ci:o dee 193� I •.

66°0 f?ssas com a c8pac�dade par'a 6 a 7 pbssoas
cargo de Insp t(lr de

.0 II' Antonio Martins dos Santos Aten�eQdo qu� no ,dIa de
.. ossas com a .capaCIdade para 12 pessoas

e camlc amanha o povo de EUumenau

29 I?ssas com a 'capec�dade para 25 pessoas
nho do logar �elh3; qr�nde,; Portaria n. 10 comemora como sen�o o dia

lo !ossas com li capaCidade para 45 Dessoas e. no�ea, em oul;)stItUlçao, o
• do colono e cOllEnderando

8 �<?'ssag co.·li a caP.ac�da.d.e para 60 p
.. assol1s.

clda�ao J.osê Reut.er, cuja I O Capitão Ant�niv Mart.i�s
1
que este m'unicipio muito de-.5 lossas com a capaCIdade para 75 pessoas funçao s8!á exerCida sem dos Santos, PrefeIto MUnICI- ve ao braço do colono que,

l) I<?ssas com a capac�dade para 100 pessoas ('eIIiune�açao. ". I paI
de 1?Iur;n�nau, no uso àa�, com tanta abn.egação,' lutou

4 IC?ssas com a capac�dade para 150 pessoas
Prefeitura Mun�CIpal de BI?- st!a� atrIbmçoes, nomea o CI i pelo €'ngrandecÍD'lento desta

3 rossas com a cap:lcldade para. 200 pessoas mena�, em 15 �e "unho de 19341 dadao
.

VVerner Feldmann! comuna, que vale dizer do
:Esta producção pouderá ser augmentada de accordO com as necessidades. AntOnIO Martlll� dos Santos! p�ra desempenhar as fun- (Estado de Sta. Catar,ina, °

P R E ç O S: .

. .

_ ". . .

c
. .. • •.

�refelto çoes; de v��!n.ador de gados, I Oovel'�o �unicipal, associan-
Tomando em conslfleraçao o pedIdo ae V. S. pouderemos fazer os seomntes abati- Portaria' n 8 neste mUnl\.:lpIO, .sob o con- do-se as Justas homenagens

mentos, .começando a �gorar os seguintes preços:
b

I . _

.

: .

.

t!'ole d? L�borat?rlO de Deie' a serem prestadas, determi.
1 fossa com capa�Idade para 6 a 7 pessoas Rs. 360$000 O Capltao Antomo Martl'ls I za SamtarIa Ammal, perce- na seja encerrado o expe-
1 fóssa com capacidade para 12 pessoas Rs. 475$000 dos Santos, Prefeito :Munici- bendo a gra.tificação mens�t diente naquele dia, ás 12 hu-

I róssa com capa:;idade para 25 pessoas Rs. 720$000 pai de B.lu�e�au, no uso das I de cento e cmcoenta mil reIS ras, asteaJo a pavilhão na-
.

1 fóssa com capacidade para 45 pessoas Rs, 1:050$000 suas atrlbmçoes, exonera o! (1.50$000) que correrá por cionaI e, á noite, iluminadil.
1 f0SSa. com capacidade para 60. pessoas Hs.. J:350$000 cidadão Moacyr José Fer-j conta da verba Agricultura e a fachada da Prefeitura.
1 fóssa com capacidade para 75 pessoas R.s. j:600$OOO nar:des, do cargo de vacina- Pecuaria. Comunique-se.
1 fóssa com capacidade para 100 pessoas Rs. 2:boolOOO dor de gado deste MunIciPio.1 PrefeituraMunicipal de Blu-'. . .

1 fossa. com capacidade para 150 pessoas' R&. 2:680$000 Prefeitura Municipal de Blu
I
menau, em 30 de Junho de 1934 Prefeltur� Mummpal de Blu-

.. 1 fOSólll, r.OID capaciifade para 200 pessoas Rs. 3:300$000 menau, em 16 de Junho de 1934 Antonio Martins dos Santos menau, em 24 de Julho de 1934

C.·O�DI.C.ÇÕES DE VENDA: Antonio Martins dos

santos,.Portaria n 11 Antonio Martins dos Santos
A VIsta com 2"/. de desconto Portar·la n 9 .

· Prefeito.
VENDAS A PRAZO:

.
.

'

• O Capitão Antonio Martins
Fóssas com capacidade até l� pes'3oas O Capitão Antonio Martins I dos Santos, Prefeito Maniei-

U.NI TERÇO DA IMPOB.TANCIA após a cOllocação· e o restante em 6 prestações dos Santos, Prefeito Munici-. piiI de Blumenau, no uso das
Fóssa de maior capacidade até 75. pessoas pai de Blumenau, no uso das I suas atribuições, nemea o

UM TERÇO DA I�-rPORTANCIA após a collocação ..

� o restante em 9 prestações suas atribuições, nomea o ci cidadão Pedro Silvallo de
.

.

Fóssa de maior capacidade a 75 pessoas até 200 pessoas dadão Paulo Brueckheimer Olh eira para desempenhar,
Ul\f TERÇO DA I.MPORTA�CIA após ii. coUocação e o restante em 12 prestações ,para o cargo de inspetor de sem vencimentos, as funçõ9s

Pal'a este plano cobramos os juros de 1'/. ao mez' caminho do trecho cúmpreen- de inspetor de caminho do

Ue. V,. S. dido entre o ribeirão Jarara- logar Ribeirão Grewsmuehl.
.

.

Crdos. Attos, Obrgdos. ca e a residencia da viuva I Preleitura Municipal �e Biu-
.. pj Sociedade "OMS" Ltda. Musiker, sito na Velha, fun- menaa, em 7 de Julho de 1934

asso R. Hildebrant ._ Gerente çãO que será exercida sem Antonio M.artins dos Santos

Cidade de Blumenau
< �_'_.... rt.t>'".s_��••_,_��_::::::.::::_::!;".�_::_�W��""_�;»>"",$='�'!l2:P�'=======�===="!!!�!!!!'!"'====����==�.

Despeza
.

de 16 a 22 deI
de 1934. .

.

IRECEITA ORÇAMENTARIA
1 - Renda Tributaria IIa Imposto de industrias e pro ..

fissões 195.000
c Imposto domiciliar 15:720.800 I�:! !mposto de veículos e placas 2:210.000
I Imposto de gado abatido . 361.000
Remocão de lixo 1?. _.000

j Emolumentos 35.000
k Taxa de expediente 94.300
1 Licenças di versas 145.000

. 3 - Renda Eventual
a Maltas por infração 10.000
b Multas por móra de pagamento 6.850
c Cobrança da divida ativa 220.550
e Renda extraordínaría do Hos-
pitalMunící pal, etc.

da Receita e

Julho
P2g0 a Oto F. Blohm doe; n. 104
Contas a Pagar da Gestão AnterIOr
Pago a Alredo Breítkopí doe n. 98

:llovimento de Fundos ..

Banco Nacional do Comercio
c/díspoaíção

..
'

Balanço de Contas

Walter Puetter
Escríturarío

18:773:100

110.250
�

Saldo anterior

DESPEZA ORÇAMENTAR1A
1 - }...dministração e Físcàlísação

q Diarías e transporte de fuucíónarios
.

Pago a José Inglat doc. u. 93 22.500
Idem a Joãu G. da Nóbrega doc.
TI. 106 64.50Q
Idem a Procopio Telies doc. n. 107

s Publicação do expediente e des
pezas c/telegramas
Pago a Imprensa Oficial do Es-
tado doc. n. 92 100.000'

4 - Higiene e Assieteucía Puniíca
d Soccorros publícos

. ,

Pago a Antonio Morais doc. n: 99 20.000
f Enterramento de indigentes .

,

Pago a G. A. Mueller uo']. 11. 105 1.9.900-
8. - Obras Públicas

a Conservação e co;nstruções
Pago a Ja.cÓ Eberhardt e Fran-
cisco VoHes doc. n. 100

.

326.50()
ldem a ,Eduardo Oeske doe, n, 108 15.000

b Compra fie materiais
.

Pago a Vitor PÍ'obst & Cia.
doc. n. 91

.

Idem a Ernesto Kielwagen
doc. n. 94 e 95
Id�m a 'Carlos Hoepcke S. A:
doc. n. 96, 97 e 102
Idem l1. José Borges doc. n. 101
Idem a L. Weise & Cia. doc.
n.103

2.000

70.606'>

i 7.200

44.900
184.500

3.000

10 - EveDtm�is
Para despezas não previstas em

outros, titulos, potem, indt�pen-
saveis

.

Boa Occasião
Aluga·se por preço mini

mo em Rio do Sul, perto da
Estação, uma casa apropria
da para montagem ãe qual
quer industria .

Infermações com o sr. Wil
!ih Becher, Rio do Sul.

Toss.e
G'rlppe
Resfriados

U Di co le g iiimo!

Recusae as imitações!
(M A R C A A. fi U I A)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o Campeão INão na metralhadoras. Não J
,�---�--

Serv§co Eleitoral na vampiros perigo!!.os e nem i Êl'ml� led ri f,1.. ...

I scenas mahClOSI:!F. Nem

can-I
01 u a I.U"

•
<) • ções, Hem sapateados,. M{asE' necessarlO. compare c�- 40!w, M�x Germer.' 4702, O�to.:--- nem queira saber. 'Orem com !1 maX.IIDa urgencia KIBne?, 4874, Julio Joa9Ul� Campeão" é um grande mm'lno Cartono EleItor�l! muru-

1 LO.pes; 4879, Os�vald,?,�rleck, E' um dOs. melhores do anno,das de B photographías para] 4881, Eroa Ella Schmlot, 4882, ainceramenr« e be voce, calazeres suas ínscrípcões as I ErichSchmidt; 4885, Walter I TO leitor, �ãO sentir isso,s. Paulo 811.'11 governo de Contrabando pessoas relaciollad.as nas di_II n..retzke; 4880, ,Afonso J: R.! vendo. 0, deve consultar UDi
versas listas aba�xo. i .

Berndt; 48�8, Julieta Jennrtch; \ psychíatra. ,Espec-ial par_�.:c�/êidade de Blumenau» Atteonção!.Emvlrtude Ja.te-í4ó89, Ma�la L. Lo�,:s - Pon�11 Ws.llace Beery é um ex II,'rem. �ldo feItas algu..

mas

ms-tta. AgUd3� 4892'r L,Jid.la B(utZk�, campeão pe.Bo-pesado. que I;
. .

por PEREIRA. NETO I -

1 4891 M rth K 4893 Eucnpçoes desta ísta commu- , L ar a rug: " deeae neles vlcíos de Jogar
. ,'. :

..
I nica-se que a chamada não

1
wig Jenniehen; 4894: Edmun� e beber. Acaba como um

INoticlas'ôé. S,. Pau�o. con- ��e_ncla, a menos que se [us- é para a entrega .de !itu�os I do Ebrhtlr�t; 48�S, I:IIlda RoIz, simples vagabundo, em
.

Tiafirmam 8.

.. $.,
...
p.rimeiras lJ:norma�

1
tífíque, antes, a nobr�za ao mas SIm para a mscrlpçao.I 48

..

99' Ida Sehnnder, �901, S�l: Juana. Jackie Cooper e 0Ições tel�grancas relativas �o gesto e � alta express�o m�- V E L H A
Ima R0sen;er; 49�2, Hllda neír; seu rílhínho. O Amor entreaped��jll;:!ll€nto, da resldeneía ra! dos lIn'pul.so� que md_uzl- 1816, Max Gi�low;.451, RodoI- ,4936, Irma Knoc�b 4937, \yal- ambos, e a fé desmedida dedo Si'; :.u.,i;.�.' Jos� Carlos �a

....

ce�. ra� o Isau. bl.bhco a abdlcar l pilo Krug; 68b, GUI].herm.e za-J t.€.. �. S.lewert; 4.9.:)<�, M�thl�d� Jackie no pae, são cousas,do So'l3:N,S. Nao ap�a�d1IDO., doE'. seus _dIreItos de primo- (ger; 816, Artllu,r Qwos!, �06, VeIga, 4�L1�, Matbllde �anIt�, que ambos representam deeS88:ªpto; na sua Ieição ma� genitura a. troco de um pra- I Alfredo Manoel de Ollvelra;u4941, Ottillla Schrader, 4�L, forma inesquecível. Ha sceterifll:yiolenta. Aplaudímol-o to d.e lentilhas. E prato de i 1102, Ricardo Gro�ch 9!2 - A1!ce Heríng; 5��7,. Fnedl'l,ch nas muito engraçadas, ouPO';�Ilh>iIItegralmentE',=.que lentIlhas e tudo quanto se Ema Wanka; 1�91, Karl, Kann; WIlh,�lm; 4910, úertrudes"Ho- tras excitantes, ainda outras I'elEr:,;;'r.el;lresema e sígnílíca �ossa oferecer ao povo ,'pa�- 1616, Roberto Grahl; 1(196. Eu eschl; 4�20, O"tto . vy. H. t)on� I de extrema emoção.
. Icomo; protesto, como re1?1flsa lista em troca da sua orgrn- go HU1Zk� 170?, Hellm�t� nemann, �9291 Ot!I1m _!{�ehne, I A IJifecção de King Vídor,ejnçUgnaç,ao contra a atitude dade. NeI?-. túd::s as pastas Butzke; 1 ?v7',Her!ha S{,hm�d�, 4926, Jose ,I�naClo uo:-:. Sa�-l o argumento, sc€:nafÍo e 8de.,homens que, como o �r'lde _um. mlDlsteno" Dem todos 1761, Lydla �vers; .1796, Frl- tos; 180, (rullhe.rme SChnel:jPhotoo-raPhia é optima. NãúM. Soares, a ninguem serIal os mtel'es.ses de S,. Paulo 60- da Geske; � d)g. EdIth Braun; der; 184, Hem�que .Krause, o er�am. E' um dos melho,licito julgaI-o capaz de abau- mados a�s d� Br�sll e �leva- 2617, Cata�lU...

a B.uer�eJ·; �618,
.

185, Jaco.b MaUez�oll -- F.o: I re� fUms que 11. Metro-Oo�don.ar 0. povo de sua terra,! �os a pOI.,�nCla lv CODst.lt?e_m Gu.stavo Lmuhol,. 2624,.c aulo I t.ogr-. CIL, f03, MHla Ma�chlO,.; dwyn tem lançado no BrasIl ANNJVERSARiOS
para CaJ.!' p..os braços do .sr., quantum para a aqUIs19uo Selbt; 21:382,

.

HtIda Glel0V;; 2M, �larm _:Eberh�rdt, ?Ov é o que ° Cinema Busch Amanlll transcorre o aDniversaOetu.lip. Vargas, ao servIço OU cf)mpra de um paulIsta 2924, EIsa Pel?; 2967, H::'Drl. J Magd��ena Wmter; L�04,� W1IJy
passa hoje e amanhã na sua rio da srta. l\laria 1'orJlJnu, l'esi-'; .dos, �nt�resses espusos de de raça.

.
que Bru.eckh0aner; 323o?. L. Althoff; 406, �uge!�IO. ,__,choe: I té�3. Um Jornal compietará dente em Bl'usql1G.

�
um Interventor, �uJ': actu!- Alem do que� os mt�resses W. À. Pelll; 542, B. �l1ed}ª"er; na_!]; 160. H�J1rlque stemmann'l' o prGgramma. _ a �;���n8:����� �����,nn���an_., ção politica, preferImos nau de S. Paulo, sao 08 mteres- 3345, Arnolão Hadlwb; 3;)91, 61<>, fertulIano Cardoso, FIo-

tadora filha <lo Sr. Paulo Oncken;comentar tanto a julgamos Res do BrasiL E o Governo Henrique R{Jepcl�e; 3734, Gui-' rianopolil,; 717, Otto J. Jen-
_ a sra. D. Elisab<-th Borba;indigná e: por isso mesmo, Central, llO interesse proprio lherme José Rebello;, 3742,

I sen;915,Conrado Frankenberf;: 'Ir d d dO S S - O H. Edmu!ldo de jesus Pa-divorciada dos v€rdacleir�s e da Nac�o, sob pena d,e um Francisc? Muen;:�l'; 3743, Pe- 1106, Bernardo S?,uer; 1621, IIflUan ano u . . I checo.··sentimeptos e das VerdadeI-jfraCaSso lrremedmvel, e for- d'-'? Relter; 3744, Rod.olfo.Arthur Ramos, 1626; Alfredol' J.:' �.ras aspirações do grande po- ç2.do a atendeI-os, com pau- Selbl; 4233, Paulo Seereld; Bernhardt; 1647, AlIredo Ren .

Sacramento li'eS.ulSvo bandeirante. Ilistas
ou scm paulistas no 4897, Agnes Heiter; 4679, Fe:- rique Lourenço; 1648, José

.... A.· 'atitu.de do sr. R.áO, não ministel'io: ., _ Ii� .Geisler; 4699, Margarette Henrjqu� Loure!1ç�; 16�9, coa-I' No proximo domingo, após. Fes1ii:val de ca�id.a(i.esurpreenõe tanto. Trata-se de Por tudo lS�O e _que nao GlelOw; 4704, Theresa .Roe" racy Eglp VareJ1a, 1684, l<?- á missa das lO horas bave-
.

um cavalh�ir(' que,. ��eza�! se. compreende e, nao s� eX-j 'Ner; 47!�. Arthur G�Isler; brel'to .. Hahne; 1770, SofIa 1

rá reunião da Irmand'a'le do A Sociedade. Sã?' Vi?ente.... qé càtedratlco de. DIreItO, 80 p�lCa a ve.�g?��osa cap.t_ula- 4,727, Alwlm Beckmann, 29�2 :,._nar-t, �786, Gprtrlldes Per: I s. S. Sàcramento� no iOCb.! de Phulo reahzara hOJe y
.

- se t.o.r.llou � c.oDheCld� da� mas çao �() O�ICIalISmO paulIs.ta, I' qer:na�o BaUm�al'!en; 4972, SUbn. ; 1 /89, �Ieü�ore �erge�t, \ do costume.
. I noite, il. o t�leatro �o ?OileglOsas, atraves das arbItrar�e?a- qu� üeverm. colocai', mUlto �-lah�r Seelbacb, 4gt3 A�nl,ldo' 1803, Cecllm r:lscher, 18:..7, São convidados tod{ts OR I Stoo AntonlO, um festIval emdes(tr()pelias e pers�gUlçoes, aCID?a ?os lI1tere�ses de um I SC�_ult�;. 04974, .. Max .�lelo!� I GertrudEs �chll1:n�ann; 1990, � irmãos pa.ra comparecerem�, beneficio dos po!:lre.s s_9corrI.mesquinhas que I:r�ttlcou co- j part�dal'lsmo rastelr0, a �e-149 (D, .Elvlra PH1ze.�zl\.J, MJ_f81 L.eopoldo ProbRt,

_

2044, ve!o-ll essa reunião onde serão tra:.) dos por �sta assoelaça0.mo Chpfe..
de Policia'nos 4°1' morlU; dos que dl:'fam a

V.
Ida

I Catar�na Hen�SCbE' I, 49871� EI-j �,lCa B�ss; 204o,. Ve,rODl?�, tados assumptos de mhgna., Do uptlmo programma consdias de governo do General pelo Ideal, pelas preL'Ogatlvas, la BelIDs; 498o, Arnoldo fiue· I' {'user; 2046, Antoma SpezIa, I "elevancia � tam tlS comedias "Casam en-HastínlHo d� Moura,. já, em,' pela dignidade e pela honra! dig�r; 4990, Alfred.o �ueth!o;; �047. Catarina. Buss; .2403. � :� .

'. I to por tB;beHa", "Discussãopleno, diluVIO outubrIsta. O, de S. Paulo. . )4991, Alfredo Rued!ger, 5020, rIarry Gauche, 24�4, paUlOj I entre mando, mulher e so.

po.v...o. ,.I)O�s.; não. tinha m.uHol O "Estado de S. paulo".C.. er Franciseo Th.om; 3944, Cl;ua Hop�e; 2532, .Frans,lsco. Leo- �.'�'�'�.l' gra"'e "O Cacete", que .se-que.e.:�pe.J�a.r dele. B.em dlVer
i !amen.te irá cncontr�r, p�r�!Mantau... poldmo Ele Souza, UarCIa. g '" ]f" ,,�5 rão .representadas pelo gru.. �o. porem, ° caóo do pr. Ma� IISSO, uma uma "eXP1'caçao'!

B L l! M E N A l! .

� . I g Cb�f�aD NELSA. :� r �o dE; am�dort's do Club Nau.cedo. S.0.a...1'.•.e8 que, nGtadamen-.,1 dt!. natureza daquel.a que en-
.

3360, G.Ullhe.rme w.eldli��.h,! 2538,. Adelia Augusta Fats;.�:
.t .. �

;i
I tlCO Am_erlüa que t?llt.O suc-

. te, a partir da re:ro!ta de 24" controu para coho:uestar a ,3535:: FIel Juh? Anto.lliO lI�taz:- 2547, Guilherme Koel1ker; I : _ , 1:
r
cesso a,lcançcu sabbado pa5-sempre esteve deCldld.am ente, I presenç3: de aJguns deputa-I�utu. �n,87'T �e:rnan,�i SC�1i���- 2563, Max Passoid; 2619, Ber-! i Impermeave : I sa�o. ,

ao lado do povo, plel!eando-'dos pauhstas. q�e, �0ID: o sr.!I�r VIUa No
..a, 36.:..7, .�la�la tba Hostert; 2628, Deodato!t: E.. I l� 1?' d� se espe��r�.que _

daualhe os interesses e deIenden-1 de Salles OlIveIra a frente, I Z!.mrnermUlln. 36�º, Joau �u� Garcia' 2629 Florentino Ba-' h O melhor chaih.o. J. a IlQ[llIdade CarItatiVa CiO fesdo-lhe os direitos. pessa ma- tlti.ve:pam. a coragem _ir.audtta, (�1fO; 376.41 OalJmo Gal�l�la, turité dos S�ntos; 2745, Agues 1 g --, .

a . B II tIvaI e devido ao applaudidoneira.·6 ; povo. haOltuou-se a·o h�1'��5mO r�ntashc.o e a 1<>741 •.En�llle Cb�rl\)tt� ..

DlCK-
Kesikowski: 2817, João Klan!): Catbarmens,--s.

g I el�nco de amadol"ps grand.ever· nele o amIgo 1e8;1 � ce.!-[seu.slbllidade lllorga1ll�a de I mau.n, �3{�6, Fedl? ParJSI, 3790 Jnr.; 2866, Pauliua Dickmann; I (: só a'udae a indüstria d0 :'� I s�Ja B: m:.!ssa .por::ular que�}to. E .. como
'. talo dIStmgmUj:asslstjr sem pestaneJar e Maria LUlza Luz, 381�, .Elia 2869 T ueia 'l'homsen' 2875 1(: J

E t, do e comprae: i roa hOJe a nOHe ao the,hfO
semp.re. com gra?desil simpa,- Isem cor:.a.r, a posse. do pre-jMet�ger; 982�,!). J;'ranClsco Otili��

Siebert; 2876,' Mari� I �� yosso s a

; I
do collegio Sto. Antonio.tiiiS e:illteira confl�nça. Com-I sidente que o outubrlsmo.pas- I Vyuer!.e,? . �I!r., .tl8-9, Emn:� Lamers; 2888, 1-\nna BU_!lls;:�; CTPPEO qT:lLSA;j _ �prC.hen.de.. t;.'e,

por l�SO, a sur-l so.u
...
de eODtr�bando dos d.C!-j RiCht�L' .J��., G:?.ll�e.rme VVll_ 2890, A. u.g.usta MlCheld; 2b94'1' f: LJ\' l'.i_ii; .li :lI {]ub Naubco Amell"llCapreza e a decepçao dr pO�immlOs d�� Ditadura, ao re�l le?�e, 40L{, E�.nesto K;'lae. Paulina Fischer; 2946, Ida ������vo quando lhe cOnhe?(:lli ai me da 181._E que outro pao \ �ej, 4054, Lydl�. SChr:'eH��r? Tiedmann, 2877, Maria; I Será amanhã, finalmente, adese�ção. para os arralaes de I era que, nao a��el�. q11e .�e,z I

,>:4(;7, Agenür ue Ohvell a, I Knoch. _ ! I grande e esplendíd3, fest�IscarlOtes.
. ,. I

de S'"Paulo a
c te�.l�. �e Jt�r�� '...... ÃTTENÇAO! ATTENÇAO! )

ao POSTO ELEITORAL ins-' popn_lar urga!J:zuda pelO eluoA

reaç.
ão ve�l1lcou:se co- guem

� e. ::I0s .P�U:1Stêi;:)' . Y1t.I_
bOR

·1
I.

SERVIÇ.O
ELEITORAL 1 talado na redacção d.a CIDA. Na

..

utlCO Am��'�{·a. OYfog_ram.-mo 90Dseque'lCla loglca �al�as I!ledlletas I_.e _uma ll:�� .

Urgente !DE DE BLUMENAU do Sllr. ma �os l��t��os. e dlvertIm��ndesjlusão

s.
úfrida. Na razao! Ja _e.• �e ,um. des�elto 8ta.n- GRiPE

. Pede,se o comparecimento· 9raz \Vanka.

I
tos e

vsna.OIS31n_10,
fazendodireta da consideração e con; co;:;,, Certo, que I!wguem lhe

'.. .

.. prever um grandIOSO succes-. �iança burladas, ou simples-! dan� credito Porque, ao ?on· A S 11 ----:-- � L . _
" so para � Iest� de amanhÜ.mente tr. :U.'das. Expl.ica-se, i. tr��'�.o. d� .!1ue _?arece ,st:.p

..

or

I
RESfRI DO Dommgo, ;) de agosLo .-\s 4 horas da t31 de

o. baile ,�a .nOIte, q�c fe�ha-desl"e modo o �rocedImentO! o Estaoo, o'" que le em e
ra O� teteJGs, abrllha utadodos p'auIlst�s em relação ao; acompanhan:- o· dese��olar! COUtAS! J: t. (�urrasco pelo jazz "Ahi: ... Hpin ... "amigo de hontem. O que não 1 d?s a�on�e�nment!)s �OhtlC�S, I . .

1. i1 e�tá despE'rtan?o grande en-se exnllca, - e a inomina- I nao sao. IdIOtas ?u. l�beClS, I III thuziaSllio e lilteresse e a-vel dêfecção de Sr. Macedo i prIvados do. raclocl.mo. que .01i1J.�·&4a.·1..iã'l� Cartos �t>1eiiHleC��e rá com certeza g:raude par-Soares para fazer parte dei' arr���a, do ma!aba:lS?lO, dds U�li .

I JIlfijCt
'�",,*,_E=ª

te �e DOSS� s<:cl.edaue aosum Ô'overno de contrabando; .palavras, a veldade eSCaillO-
o;;tlIi,&!!ffiI'W&iBS4<a"!tNl'_"'W;%N#j'··-_Mri#\#iIriuWiffiWt' @§I'PNP

g saloes do !3irnpaLhlco club.para0auxiliar e assentar-s{> ao' teada,
1 •

I'�lado do homem e na mes�a De qU8.quer m�nelra, po- B\.B_. d . A·oradecimento e ler' �r
.

'r '"1mesa· €.qi: que, não ha multo, r.em, será 8empre llltere�.san- i'tllaO .. epnme O �
. 1 ... lanÇa;::, raqul ICeSesse mesmo homem se ban� te· saber-se corno os

.. tra,lean
.

.

-

I
-

sa IBI
M F c.".':)que

..te.
a

v.a
é. por enÍl'e

_

aCI

..

a

..
-

..
te� da

..d.
igJ1i�tl{.l� pau.lÍ.sta ex.

- coraçao illlS .

! l agras

-.
ra a;:)!

maçÕES da criadagem lluHtre'l plicam a �lmblOse Catete-
.

,I

T N �COerguia a taça dE' ch3mpag�e Campos ElI�eos. .C_?mo 08 Não 'produz azia I Viuva Ano-ela Zimniermann, filhos, genro e dema!s pa-
O. I

.

que a outro saberia a fei, I
mascates das tradlçoes ban- I; rentes, ve'ffi por este m&io externar ? seu prolUo.do

.em regosijo pelo· insueesso deiraDtes justifica:r_:t a indig- E" uni produto: agradtcimento a todas as pessoas amIgas. que enVla-

� "..._das armas paulistas. E' �o
..

1

..
â
.. J.Hdade.

da tr:::�saçao,. de yeZt I ram coroas e, pezames, ár:; Irmãs FraoClscanas que �J 11\1 FA\ �\� I fido desSe· homem que nao se qUe lhes sera lmposslvel JUS- . .

I
com tanto zelo e bondade trataram do enfermo e. a

M I '� II 'U � 1..-
cançolJ de desvirtuar e de� t!fÃ($ffr �a dignidade da. mes- brasileiro todos que compareceram a enterro de seu quendo

� .. .... .$,nebrirp.sseriti�ento� que l,e�!ma, Jll�rm.�nt.��. d��<.OlS dasl. .

marido, pn.e e sogro �ISuper "fOr��fiC.rH'hevaram bs pauh6tas a epopea manlIestaçoes pOpld;:ues .�.e .

UL LJ.:1ITJ:i I Pedrr o .Bos;é Zlilrnlme?ín'u:�nn e.. .., .de 32, que s.
e v� agora um repulSn e �es?gravo n venh- Lab. RA. L L' Aproveitam o ensejo para cOIlvidar (os ami.?"os. para �I Vltc:unmoso

e mUttOpauJista:;Mas esta de cocoras. cadas na CapItal, co .. tra os
..

assistirem á Missa de Hequiem que em �11ff!'â�!O" (�a M rDir..
se-á

...
q

..
ue. o� . interesses. 81'S. �lacedo S.�ares .qlte.T.• t.e..

ve
EIC alma do :i'allecido Iarão celebrar fiO !)rOXlillO dJa /), as �I SâOOrOSOde S. PauJo �xlglam a sua

laea�a
apedrejada. e yl.�en(�-. 7 bOI'as da manhã na Igi'f'ja Matriz de Gaspar. De.seie j

L l' U t\ if7� I §Tt'�colt!boraçao d.l)'eta,
no go- te Rao �.tIe, de··u.Dl� v.lsH.a:a., ..,,-,. .

d" ... h ··t:· '. 'J'{i agr·"'.de(�em �os que comparecerem a este ultlmo ,I ani nliUL ru� i:tLd ··R· 11' ·Fa"'uJdaae da DIreito "am malOr vala e que a no
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