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'BLumEHAU .. Sabbado 28 de Setembro oe: 1935 '·<5. CBTHARIHAANNOXll.·

CASA HERTWIG. Rua 15 de
- Novembro 127 -

BLUMENAU

',0 Almirante �rotogenf}s não, tome u
posse, do' car.go, de,Govet.nador

do,Eslado
.

Rir, 27 - conirarhtni���\��I�ão' d� 'não qlU'fl?f ,�:drt'in;Jjar
80 qUH esti>.va atwu'w·i.ad_o o;�a marcba d'ísnegoclâço<.'1spa
a.·m r�nte Protogenes GUJm�- i ra o aecordo pohuco, l'ogc de,
i aee, nã", tomou poasi;} lloJ:ji'azel' .quacsque-r .r{eC}81'('Çfj�.",:
(lo c lrflo de Gov�rnadot·· dO i áJmpretrsa tllt'HI d�HIU� lias
E�t�di) di) Rio paf'n que . füj j que revelam () �I')U: wJttl; ts."
el no p�:a Assembléa COilS- � pirif.o de com'oI'dia :e- ,�h.i:v� _.

u.t!;nte daqu.eHe E"ta�():. .
ído pátriotismu.'.

'.'

1
..

' f' elo-o &SSlm pNc'ede'r JJ :. I

interesse em harm , !iZlir a)Candidato de I
polittca fluminens8",que atra-: '.

:fi- - t
vessa �r:ise' agudi��rna, 't�'-; . COnChlaçao1

.' pel'cutl?do no e8pl�lto publí j
. RIO: :'17 �P) -'- R.'alízou�se i

��) o_ac}onal, atrav�:i d()t);tr� [hoje um� retmião de deP.\itlhJOS! �'1;'b'"
g.cos aconteclmenl.O� vt'rd1- i progressrstas .em qu� ftil apon- ,jJ)cdahlç\JeS fio sr. Getu-
�a.jospurocCRsí}ioda.,el(!lCão�1a(lo p'11Om.e do Crnte.. Ary J lio Vargas

.

para governaJ0r do " EstadO. j P:lfTéíl.tl� rlHa candidato de �
no! q!la�S �oll}?ariim,}e�;idós \c.(},)��!�a;jão· -dOI politica rlumi I Perto Alegre, .27 (Pj '_ ln.

'.' r�?. arma de �og� dOlSCGA8.; jten�e;.". '. I íerpellada pela nnprensa 80 ..

.

.

tll�!l�t�s; iHfthJat'l.os. ,rl�:. 1!l.i.m.; .::0 (f:llf,e..Ã.ry parr.eifi'lS %ti'l. Mi'ldslru Pierre Lavai tb.t.e .0. Cfl!$O da SUCCéSS�O. caso. >0 paíz precisava de
a.c;:líL.l:ú,'ituI'<l. .ficado desta escolhn ��raatct:t.' i pl'cf:ldcnclaJ o sr, Getulio ordem e a suecessão presl
,. f? HiIDir,Hlt� i)rbwgen�S � �ensibl]izado1 Tesponrl"11Jo que I s�nici, no senti,�o �e ."P1' en-

r

Valga� dec!arou que achava dencial
.

estava, ainda, Iéra
Guimarães, sob a aUt>gõiç,lO la pensar sobre o caso. '....íada l><:.ra as írllllteif:l/S .em prellll:hUl'O Iallar-se sotire tal de quàhiuêl' cogitaç-ão.
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



,ÂgS"bU�.,�e3 ".Sul Anleri,ca Cap' ii liz,eçéo 'Escrillturação Mercantii \
E' n;tlJ?�{liú:e â vossa'feIlcí',

II t h'dada dfPendadd� VQ:>��,fiS!h6� Companhia Nacional para ravor;;f�,rerll;(}ecFo:do��tal'" au�o�:izad:i � fiscalizada pp10 ,,(Pelo processo míx e synt,leV!CO) �",,'�,_,
e deles deptn, e quasI {la au Uv" LI. '" <0&<1 ",

,
"

"

de; de�Úa'�dépe!l{l�!" quasl . ex Capital (realizado)" f{S. 2;no{j':{H�ü)DIiO , Api1:1rç'c.'li a Il!1Va e Ilçã 1, (h'Iillitiva, melhorada e com

cí!BiY8Hlf:llte, ;:i61ne dardes de Se"de 50(, ..1: ,Rua Buenos A,'re�J 37 .t; 1:.$"1 ..
' -- QUi!anda ms te ria 11\,\' I. du afamado �lETHOOO ItATICO DE ;;)'

� em 3m�z�s� .�m }rasc:� da CAIXA. POSTAL,400 -- RIO DE 'JANCI�:O .' .'
.

ou;' n: ;-\{.'c\O MERCANTIL. systerna míxto, synthicom

rb�11��OUEIRAM11'iANCORA RelaçãO 'tios portad@f88 õOs 1ituló"s amortizàdos, ,Palo S J ri BJO '.
.

�:���'�g�� p��� ��.��i�S}T:�r��tedf�ls���i��,s d���:����sdac��:
'Não ha egual; Uma erearrça:

"C'

'"
'

de', -31 d'o Ago's'to' drr 1935' "

cola de C'lUl!uercio de Santa Rita do SaplW3.IlV, eacrlpto
de, 11.lTlezes,ata�ada" d� desin; "',

.

espeelalments P;�Pd ensinar aos eommeroiantas brasileiro

qteu·raiall.dP"edredseU�'e5s4t3e"m:'1,U:enrhmaed'sO· .de,'p":"Jr'
,".','

50' em','", AO,oslo "d'e'" ",1'19�5: " (forçado:": agora a ter escripta bem íetta, deante das na-

,

..... v
,

' 9', ' ,.I. J vas h:is fiscaes), e para termal' tacítmeute Guarda-llvrus
sés pessoas Idóneas em: It'.lp:e-'

.

� FORAM A�tORTIZADOS peritas. Obra inpnrtantissima, considerada de utiIid 1Ile pu
r16, Munlclpio de, S. ,frandscf! 56 ümtos pCor

,: 640 contos d� rr i� LUca, pela sua si'llpHciddiie e clarez«. Elita h sob OS!iU,,-

do .Sul filha' dú Sr. Carlos J' ',i '
• .I .

I. .' .
;,',' U ji' ",� �J!;'_;'

J picio,;;; rios ES1:;;lnsde K Paulo, ::\Hnas e Rio. gnrantU t

Neuremberg, profe�sór� Cada ,

' COMBINAÇÕES SORTEADAS:

IPelú
GOYe1ll') Fdcral, approvddrl !1<-,l::J 'I'hesouro, e'ogía Ia

UirmaS,acOvéez·ume,.j dcOaSfeé: 'TcOo�.a;'��e' I'?ee NJI I'" V',' "J" M" C 1._ 'D' f\l lw�as hllt"l" ,htJ.e�, pl'eml�;lt!- com Diploma ,de �onra e M:�-
,'LU 'lo I i IVI A .

-- <) dalha de Pr·,td. na EXj}O,slÇ'lO do Oentenarlo. SJ.o mo+etos
DepOIS do efeito não precisa

TAS 'R N D' E U', o' i de livros slmulando a escrípta dum negociante um aun»

�petl\ nem purgante•. , <' é.
'

'.
'. pD�eiro, com explicações para entender e re�wlv'�l' tujo.

Veada-se em 4 'numeres (1, 2 ,Aprendl� rarüdam.mte sem prolessor, :YIathado eco !'l;niGi) H

3 e 4); 'çonforme a -eôade; en-: 'Túdas 'as sois comblnaçães sorteadas dão direito ao reembolso ímnedíato -do capital fa,cillln"). Unico que serve a quem quer escripta L8GAL E
todos os 'negocfos. nás farms- _

garantido nos títulos ' SnlPLE'�, rxig,� .só trr-s livro ... : Borrador, Diarlo e Contas-
das 'desta cidade e drogar!

,

Amoi'.hzado, com.Rs. 50:000$000 Correntes. PGr elle qualquer Iaràsu-i escripta, di pcusau-
as e na faTmadá."lnnatH:ora:�

.

Snr. Mario Cevquinho Malta. p. s .. f. Jose Mario, cornmissario de café, res. do Guar.Ia-llvrcs. RJA t �i'g'lir os modelos. Os Pt'l prios ,

NOTA: Se quiz��:po�par vos-C "

• Av. Pres.dente Wilson 6� 4 Suntos. 8. Paulo' Guarda-Iívros ,antig) i já �i'él'erem, com louvor! s, I'i-te f'ys· :J�
da saude-a !OS5V .dmhel!'o c?m Amortizados com Rs, 25:ÓOÓ$OOO· tema ao classico das parti.las dobradas, porqu : ":lipn'g;i11-
doenca desl..onheClda e remedlos" -. - "(1 ,';,,"'.;. do {) mesmo te;opo (J, profissional pode fazer DL�Z Escrip·
nhabftuai-vosnÓCI)I.Je�o dequaf· Snr. EL'-TEVA�!T �rrM?�D" eSCrIvao da Jolle�t.o!:;a Bedera.l de Itap�;run;'l RlO dt� Janei· tas; aVUiSF45, em vez [h� U d \ �ó. Trabalhar menos e ga
quer doença ao deitar dar um ro, Snr. ANT01'iLJ TctMEUA DA SILVA. da Ci:llX.A EconomlCa, res ,Praia ,do Flamellgo, nhar muito m'lis! Perli'lo, 5Ó á Empreza EditoI'a ,,0 l:1dú;;
bom sua-dôr e de 'man'hã' ceGO 88; 2, Capital Federul. Sur. CA�LOS QUILfCr, c!)mmercbnte, res. Rua 15 de Novembro, trhtl .. , Santa Hit:t dú Sapuc lhy, Sul de Minas. Prt'ço: 25$Oi}O
um purcra.nte de Lombrigu('ir� 2()9, �arblicen9. Minas Gf:raes '

. Pelo correio, sob J'i�g;sto, nuis 3$000. (RemeHe-se para tondMinllncetn E' o melhor de t) Amorb�ado com 5:0001000 (pagZlllJ,enio umco} o Brasil. Não tem re\"'ellr!,,��lores ou intermediarios em par-
dos quantos existem.· e de eiei Dr. Pedro A. Sampai�. medico p, Pedro Augusto, res. em Fortú�eza. Ceará. te alguilll. O grande desct);lto que se daria a rellendedo-
to rapido e suavr:

" Amort�zattOs cOln Rs. 10:00010.,0", res já 8t redu:liu no pri'ç,) para economia do freO"uez: Pe-
Muit2s diarheas infantis .são

Sr. Telasco Pereira, p. s. ts. Aizira t" Ztlafr, Sr. Gerâldo Magela dos Santos, p. s. fa. Rir- çam directaiTIc;tte). l\hr.U];:lf o dinhejfv registadoO ou em
c iUSa{las sópelos vermes e den-

fazend"3iro, res., Rua CeI. Cufiares Moreira, ce, res. �1uzambjnjlO. 1\:Hnas Geraes. vale postal. Chega seguro e rapido. Não querendo nomorar

ttM., :Depois procurai o VOSSO
606, São Luiz, Maranhão.

-

Sr. Abdalla Ca;n Cury, commerci,;l.ntc em já, vedil' ao menos um a!bum.1e attestados e parecêrt>s
medico. Sra.. Madnha Medeiros� espósa do snr. 06- CRxambú, Minas Gernes. comprobativos, c,)m informtlçues completas, o qual é 1'0-
Vende-se na :Parmacia Mi- A l' S mettido graUs. Não se arrependerá.waldo Medeiros, sociü da firma ,tire laDo ,r. Antonio Pinto Ribeiro, commerciaute em

nancora em, Jo.nvil1e, e em
.Medeiros & Filhos, raso !')raça AugU8to Se- Teixelras, Minas Geraes.

todas as boas rãrruacias desta
vero. 250, Naial, R. O. do Norte. Sr. Antonio Pereira de Araujo, commercian- D- I

.

.ri. � d licidade. Sr Paulo Mirauda, auxiliar, dQ commercio, te em Porto Novo, Minas Geraes. Ip oma Ue uuarua ,., vros
em G!lurabyra, Parahyba_ Sr. Arthur Raymundo, despachante da SE'C
Sr. João Maciel Port?! contandor da firma ç!i0. de Installacôes,da üia. T.elephonica Bra

I
À dita Escola de Commer'cio confere diploma de (Juar

Loão & Cin. em MacelO, Alagoas. 81leJra � res' á Rua Rego. Frt'\!tHs, .1, S. P�ult, da livros ás pessoas de ambó" os sexos que apreutierem
Sra.�Alice de Souza M�r.aes, eSI!0sa do sr..Sr .. Jose Cascíl�i. p. M:r�ua, . soc:o ;.�f}> fU'ma por este :<�f�tllOdo}). Os qu� tiverem exercendo a p,otissão
Ruymundo �ioraes, auxlhar da !lrma Sou�a Llll� Cascald! & Irmaus, mdustHtteS em de Guarda-livros Bem ser rormados, 1)IHlerão rupid'!im ente
SobrinhO, 1'es. Pra9a Humayta, E8tancrti, Itatlba� S, PaUl.? .. '.

' "

,oNt>I' o seu diploma, garantindo seu futuro. Grand<..\ van.
ISergipe. ,

...,.." Sra. �1yrthes Sllr-3 Per;:>Jra, pro essora, reI':. tl1�em Exames por COl'1'€8poüd{'nc�a. Multos p se fi,!"TI'"

11:51'. Cf c�lio M�nezes, .auxiliar do Instituto á Rua �o, qo.mmer?iO, .�l. .l\Hueír��,., S. ��aulo, ia n no Brasil int.eiro, sem �ah,ir de suas cas;s, e

-

���t;o
� do Cacau, llbeos,.Ballla. . .

' .

Sr. Saty�o .,.fIlho, ..UXllll!.[, UO esctIpton� de exercendo a pro!issã,) LEGALMBNTE. Querendo inhnna
i Sr. Antonio FerreIra da SIlva, commerClan- advocaCia do Dr..Spuza Ddi:itas, f�ua lO d{' çõcs sobre dipl!>ma. escreva á EscoJIl, ou mpsmo á ,'sta
; te em Condeúba. Ba!lÍ�. Novem,?ro, 171, Sa�lusl�' P8.ulo. . �mpreza, remettendo 5$000 em beBo, para li resposLL

I Sr, José Ribeiro Sarupa,lO, agrH:mItor.e ca, .Sr. Alv,;,ro MaIandrm(\, p. S. [ii. An la Mana. �Ol'A:-Ao faztr o seu pedido refira-se a esk ir;j'n�ll ?"4.

I pitalista,
res.. Pa�que de Nazareth� 13, Cid. da Meta.llnrgica M81'iutt!, & ,Ma,Ia.odI"inh, á,

" ,

iSalvador BahJli(*'"'') .' Rua Cleba, 229,A e .escflptorlO a i�ua Joso

i ::ir. AmerÍcó Turbae!" l'�s. em: Magé, nego- Bonifa�i�, 66 sO,b., São Pa;Jlú: .

ciante. R�o de JaneIro. Sr. EID1ho Sanvlto, commefClklote e proprIe-
�-----------

Sr. Estevam Gomes à'Almeida, commerciun- tario, res. á Rua. CeI. Cresc"nc!o, Hlll' ..;ré, S. 1\ senb',L.O"".a €I
'"

,""""

" ...

PI·, �Q.!'o;,J'�"�te em :accessorios' para 8u�omovelB, res; au O. ......'--,.�$ � ..
.

J �--�------------
�3�

Rua Sacramento 121, Camp)5�IUü de aneiro. Sr. Nicolau Daher DaTId, p. 8. t Halin, pro· O fi ----...��-
Sra. LauJeJina Duqu�, fl1ha dó sr. José dos prietario da Casa Central, em ,Monte Azul, S. li as permanen1l.esp elegaNtes e modernas

IReis Duque, faz;mdf'dro em Santa Clara, Va" Paulo. Manicure
Iença. Rii) de �.an,e\r�.,

. Sr George SitU Wb.yte, gerenie da BI'itish
LSr. Miguet Lopes Martins, Gerent� do Ban- Bank of South AmerlCa, á Rua Alvares Pen- , avagem de cabeça

I c J de Cordeiro� Rio de :aneiro. (>.'*) teado, 23 São Paulo. P.1f ill
Sr. Sebastião Chàve:s, res. Av. Feli<:iúno So- Sra. Lavinia Pereira �eã(), P: S. Is, L�i8 e a(jtr �gens"
,dré 56, Therezopol1s; Rio de JaneIro. Hetel. esposa do sr. LUIZ PereIra de S�mza co-m fiiÜOS u�tréilv�O�€Ía
� Sr. 'Joa'quim Francisco de Oliveira. Jr., via- Leão, chauHeur de praça' res. á Rua 1, n. �
� ,

"

l'
.

& C· 7 R CI S P I p'f'6Cilf'e O �a�ão de b3r'oeal';::> (']p 6"""p!lfifl'!
Eja-::lte da _firma Marmo, O lvelra 'la., em 5, io aro, . au O. ,�< � ""'�tl í:l_ ...

�Rio Bonito Rio de Janeiro. Sra. Laut"a GoUHchalk, esposa do sr. Eduardo Kinzeibauer (em frente á Casa Huep('k�)
ISr. Adhem�r ligeiro,. phllrmaceutico em Gottschalk, funGcionario da Casa Piliva e

fLage do Muriahé, Hío de Janeiro, res. a Rua Brigadeiro Jordão, 120, S. Paulo.
�Sr. Dr. José Maria Coelho, medico, res. Rua S", Júãl) Bezerra OUveira, cabo corneteiro

jDr. Paulo Froetin, 15, Barra do Pirahy, du 4' B. de Caçadores (Pelotão Extl'R·I\'ume-
'''Rio de Ja!leiro.

.

rario) Quartel de Sant'Anna, São Paulo.

��?� mISr. Mauricio de Andrade Beken, Director Sr. Augusto BoHulin, corrector e 1'e5. á Rua NfchH 1:U::" D,��I(�1'J� �::...-=p�:;q�� .--'- &t!J!-:b��;: �:��,ecretario da Cia, de Tecidos D. IzabeI, BerriardinodeCampos,286,Rio Preto,s·Paulo. �� :.:J rnG�N d::B;}:j'j::,,;'"� iY'n�t;j l'���em Petropolis, Rio de J�neir(}..
. ,Sr. Ant)�io Mr.reira ,Leite, ,pr�!)t'ietalio da r..' E t 1 1 F

:.

�ta. Alice Pentes, funcClonarlu da Casa de PharmaClu Tamandare, 64S, S . .1. _.uIo. �m r;1. ?Cl0� ?S ca�os ce. •

raquezsl Ger21 e :J
Saúde Sto. An.ton.io á Rua Riaehuelo'. 161, Sr. Joaquim Mendes Coelho, iateres�ado da F.�:.:l l\êIVOsldclde, e o fortlcante Nacional f;.:o:=!Capital Federal.

'

Urma Albano da Gosta, commerdante em � j

R
f •

Sr. A,damastor Santos CorreIa, c?mmerei�n- algo_Jão e as�ucar, c�m r.S,criPtorio á Rua

,ni _.� enasCI·m �::j
te á Rua da Quitanda, 149, LOJa, Capltal XaVIer de To ..edo, 9, Sao Paulo. ,':: �

�
f:l

. Federal. Sr. J. Olavo Sampaio, professor da Escola !��
�

f::!:�:.:jSra. Candidh Moreira Alves, p. s. neto Luiz, Profissional dr. Bento QUlrino e res. á Rua ";:� que regenera o organismo f 'l '-""
res. Est. da Freguezia, 189, Jacarepaguá, CeI. QUirino,1427, Cam_Pin.as, S. Paulo.

. IJ �Hs Provam ()S �il11hares de attestados de clientes ff:)
'-\

Capital Federal.. Sr. Ant�nor .AnseIro? I{lbelro, pharD_laceutlc<? II fj curadoJ ;:)
Sr. Isaac Israel, p. S. sobrmho R.aphael. res. e prol'rletarI� em �'dpo!,-n (K F. A.) e res. a�g:) :��
PracaMarechal Floriano, 55, CapItal Federal. Rua d�. Zuq�lm, 608, S11:0 Paulo.

. f' }::l) A' venda nas BôrlS
. �::�

Sr.. Capitão Alberto Gonçalves Teixeira, ca- D. Isúhna Melega, res. a Rua Major Ser.orlO í:= Pha rmaCias e D' '" !::�
pitalista, res. Rua do Acre, 66-1'.0 Capital 25, São \aulo. .

,
. (::......_.._. .�. �, rg€ll:r�a$

fWFederal (**) Sr. Agnello Baptista Le.Ues, res. R�a Plesl- ;W-':_:.::.:::;����rffi������ ::<
Sr. José Ernesto Assumpção, 10 ••

cabo dó 40 dente !�un�y, 410, Cllrl.t;yba, Par.sna. ' ,,-,,,� ::)
G.· A. 'Do1'so� em Juiz. de Fóra MUlas Geraes. Sr. ErolllO LlCkIeld, auxlhar da fIrma Oswal,
Sr.. Ov1dio Candído d.e Souza, �itiante em do Schroede1', em Lontras, Rio do Sul Sta. �����

Van-Assú, Minas Heraes. . Catharina.
Sr. Juvenal Borges ,de CarvHlho�· phat'rna·. Sr. Marcelino Antonio dos Santos, typogra·
ceutico em Ouro Fino, Minas Geraes. pho do ,'Cor!'eio do Povo", res. Rua Machado
Sr. Celio Dutra, fazendeiro. em Ponte Nova de Assis, 620, Porto Aleí:re,. R. O. do Sul.
Minas Geraes.

'

Sr. Dr. Washington de Ara1Jjo . Dias, p; s· r.
José, medico e capitalista em'Ouro Preto,
.Minas Geraes.

56 titulos

Evite' as doenças
infecciosas!

Com. fossas,OMS
TYPHO ._li'E�l{E:3

OPILt\,çAo
'O 'tratamento d'e um

caso, de " typho é mais

dispendioso do que o

custo de uma· inslalla
ção ,"OMS» ,-'- DEFEN
DA POSI A SAUDE DE
SUA FAMILIA,

targl�me,it '

·

Deixa�me grUarl
L
,

Ej' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados. cóqueluch�
bron<:ruto e 4sthma.
O Xarope São João

protege e fortifica. a, gar
ganta, os bronchios e 08'

,.- pulmões. Milharea'-
curas assombroSas f

'

, (*M') _ conÚ'mplado pela 4a. vez.

amortizados com 640 cOutos de reis.. 56
. .

. Já torám amorHzado3'
. Atá Agostf.\ de 1935: 25,230 contos de réis
D titulo de economia do sr. Emilio Li<:Íkfeld, Lontras, Municipio do Rio do Sul, conforme a relação acima,

.

fol. adquirido em Março de 1935. O portador pago�" portanto. seis mensalidades a vinte mil réis cada uma,

para agora ser contemplado com dez contos: dereIS.·
_

O titulo depois de 1'I1gas e vencidas as mensal:dad�s corre5pondeub�s a 15 annos, e na hypothese �e nao
ter sido a:mortizado antecipadamentlt, �á direito a um valor de r�,§gate igual á totalidade das_mensnlldndes
pagas s"IDpre' com· augmento progressIvo. ,,'

N� HJ' Anno de. vigeneia. os titulos partieipa:m dos lucros da companhia
-.......-=- Mais de 130.000 pessõas estão empregando, suas economia$ em titulos da SUL AMERICA

-�-=-""""'_':':'--�'---'-'--�-, CAPITALIZAÇÃO. ,

.

" •

Mais de um milhão 'e seiscentos mil contos de capitaes !i;ubscriptos em vig()r
,

.. Mais de setenta mil contGS de réis de re�erv$.B IDathematicas
..

.

o pl'oximo sorteio de AD1.orliza�ão .

sera' realizade em. 30 de I!t-e;tembr� de 1935
.

Agentes em todas as praças,do mterlOf do Estado. (Carlos l}0mnmg - Blümenau)
Peçam detalhes. folhetos eh}. ao inspecto.r para o estado, J : E'lsentwuer .

.

,

.

".'
CaIxa postal 38. ' FlonanopolIs.

, ou ao AGENTE GERAL: Eduardo Neilzel .:_ Blumenau

Sientlfic.1mente fabricado .. base

de iodo

.

O ,'iodo parte prinolpal do· sa

bão NINON enunágrece, qual
quer parte do corpo ensaboada
regularmente; e durante ,"alguns'
dias, sem cUm iS501)relVUÍcal' li

saude, ou deixar vestigios, tor
llaudo�se um ,p�o4ucto íno_tensi
vo para aStutos ou;c.reaílças•..
O sabão '�iI)on, tlev1(ló a _ s,ua

prepáraçãc. cOllsídel'a-se um pro
dueto de toilete indispe},1!�aveJ ao
combate dElr:'''9b.e$j_(iãde: .', '---;'.',
Pelo CO-ITem',1{l$ooo.'

Pedidos ÍJ' Fr�d�ri_eo �a SiI'Ia:Nevélõ

(**) � contemplado PQla 2a. vez,.

. Ennnagreeel' com ó ,., f
aso

,'.

do SABAoNINON

Machinas
de Cost.fllra'

délS marca3 GRITZNER
PFAFF E SlL�GER

As �'eJhores
Pelos preços de 350$000

atê 950$rIOo.
MACHINAS A PdAO DESDE
140$000 até 280$000
São encontradas na

CASA. ROYAL

................. " .
......__._____

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



ELiç:J0� t�.t; quartas-feira,
t. E:�Jf) sablJaQ(ls
=--

, D.t:ector:
A i!'FONSO BA1:..s1N'lAIf-! ___.t.

Gerente
R.OD )LFO RADTKE AGENTE FORD:

Carlos Hoepcke S/A

"

Im��

\SSIGNATURAS

<',',
_,

- iI

Ar:l0 .. , •...

St�e"j-re
ih-. .:n. �vllis�·.·.
Ncn, atrazado .

15$000
8$000
$200
.))400

IMPORTANTE

Salitre do Chile e ADUBOS completos «Vianna»
SEMENTES de batarínhes - mamona - cereaes e pastos

Arseníatos, PulverisadQres � ARADOS e Oarpldeíras
Peça gratís o nosso ALMANACK e Folnetc sobre

Algod9.o

ARTHUR VIANNA & cu. LTDA.
A direcção da "Gidad·;:J de

BlUffie.n.I:l-U» U9.,C ., ':óU1lle res
PZll8abll.luad:; pel s apI"edi'L
çoes emdt'd·', 0:.1 tl(li�HI ou

artigo!:' JSBiuaàos Rua São Bento, 14
Caixa Postal, 3520 - SÃO PAULO

Breíner encontra-se detido na cadeia local - Prossegue o inquerlto policial -
Copia do original pedindo a sua prisão preventiva

cd

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



C11J ·'·DE DE BLlThlE� \U-
==� ����...,:;.i.�""._"""""=,,,,.,,.,,••,,�=�,,,,.,,.,=,.,..,..,,,,,,",--�..,.._._..,�.....,.,..--......,,,.�..,- ,........_--:-.__ ?!!to ����.� � ��Cr.tt'lt_�"��==Z=_=-� C:=��==�_==�-�'''"-'P�='''�.''''''''''W''''''''''''''''''''=�

PrefeituraMurucipaí de1ÇoJcioria de Rem"l'ls Esta- P!���on�� rk�i:'a
:{311J;we'IJ8ti :;'.' ,.. S

'.�.. .

CO'm' sJaP,·la·I.Or.�lo·POU1:o�:,aUt'1''''Oln''�,a�gs'u..·.�·n.··o;s·'s·:uo�s:.:r·"�l�ne� �
'

.. obre. ': M.o\'.imento az e, c v U �

.

. dispõem de cerca de io mllhões de ;,

mercia I: I'ndustrial I tubos finis::lIllQS; representando um

" I I eumnrímento total de 1'10 kms. Esses
! tubos silo verdadeiros, ftltros e de
vem deixar passar por dia de LODO
a J.:íoD eentrímetros cubícos de Ii-

DE ordem do sr, Coletor de Rendas Estaduais nesta quido extrahido do sangue..

cídate, toruo publicJ, pura O conhecimento de todos os Quando se apresentam irreglltad.

intereasados que, durante o corrente mêz de Sete.mbro ern
dades da bexiga. tornaudo-se o [;,

quído escasso
.
ou denu si ido flv·

todos. os dias utets, se arrecada nesta Celletor!a, (J tercei- quente, Queimante por excesso ,i!�

1'0 tríinestre do imposto Sobre Movimento Commercial e' acidez, é' sigual de qua Df' nU H>.;

Indtrstrtat, relutiYo :10 corre nte exercteío. precízara de ser .lavadoa. ESl'B l';:;-

n'· ..' t
.

b .' t
,.

d a i . -I u t· � nal de. alarme pôde denotar ume«-

.

"S '>;1 Si erJn_rl �lln �s 5F:e '. erxarern (�S8 lSlaz�r O pa- ça de dores lombl>l'e:;, seíaticu, luru-

gsmelHo dI:' !'IUIS cuutrlbulções dentro do praso acima de- bago, cansaço, jnchaçao nus lT;ã•• s ,

9:399=:00.0 termiuilll.tI" lJOLC"'1'b.6 :r<'lZe.I.'o nos, mêses de outubro e

novem,. n08.� •.
Pé5 ou sob

(.s.
<:lbo� .. dôres ,.hPU'bro com' as multas de 5 e 10 '/. respetívarnente. m�.�cas, �erturbaç(Jes vtsua e , to,,-

E tã ieit t d �'d' t teíras, etc.
� ao !3uJe1 os ao I?ag�men o o rererr o .rrnposto .::::0 . Se os Iittros não lorem !1: OJs,

n')g 7 I
COrrente mes, os contnbuíntes Que pagam íruportanclas I

truidos com a divida presu Zt1: te
V_. 00 superiores de 50$000 a 1.000$000. ramos suspensa sobre li cabeça ii

�a -'-0. ,[;0 Excedidos os prasos acima determinados serão, ex. ameaça terrível dos calcules ren�'
1 G!:g;i4.555 traídaa as certidões de Divida-Ativa e remc"das á Premo- es, da nefrIte, .d�s ataques urenu

--;::"""""7"'" ..

'
o

'. ,

.'

,. . ..

ll '-' cos, da hídropísía. da. ,.e:d, ele aI·
22.053.255 teria Publica da Comarca, arím de ser ín.otada a cobran- . bumíua, phcsphato, etc,

ça executiva, de acordo 61m as leis em vigor. As P_Uulas de F(.;rt, !I, ,;iun:;.m-
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau em 11 de mam, hmpan� e acuv , TI) (IS rins,

S t
- sendo ha mais de 50 ann.» O re-

0..le ernbro de 1930. medio preferido para combui •er as �'�ELPIDIO LIMA doenças renaes.
.

,

Escrivão

:;9f><'IP"lf1�"�"lf'�"'"O''''''lP9Prõjf'�

� Caixão funebre �
� �2r:t SERVIÇO DE PRIMEIRA g:. '.

� ORDEM 1
1 D' t C d d II � Na Rua 15 de Novem-)?delo aprovado pe a lre o· {"!Ira o e r eu� � bro Nr. 20 -- Na casa

.

ria de Hígiene do Estado, e
�

(! de Otto Blhom �
adotado Vela Prefeitura NIu·

t· h-l- � A trat:::;, com 1
O cidadão' Germano Be- nicipa!. o' � Ima Ismo syp 1 i- .g <%

duschi, .. Prefeito MuuicÍDal § unieo - As mtlmaçoes '"

L a
de Blumenau, no uso das de que trata o artigo

a9imal tO
It A UBOW -- l\

suas atribu!cões, consideran- serãg feitas pe�a PrefeItura ICO �_ç::",���P>-oÇ>..>.,J<..P>-'>.,!b�_p".,�
do que só em 16 de MaiD Mucicipal e assmadas pelos
do ano corrente, roi aprova- respetiq-os liscais,

.

Attesto que soUrendo ha Ed.ital
do pela Diretoria de Higiene Art. 2'. - Nenhuma planta longos mezes de rbeumatis-
do Estado, o modelo de fós· de construção ou reconstruo mo syphilitico, resolvi recor- De �rdem do sr. Prefeito.
sas seticas que deverá ser ção de casas serà aprovada rer ao "Elixir de Nogueira", faço publico, que 6e arrE'CI'I"forDflcido. p e 1 a Prefeitura pela Prefeitura, sem. que d�l- do Pharmaceutico e Chimi- da no co:rrente mês nus
Municipal, aos proprietarios lu conste o modelo de fos' co João da Sil\-a Silveira e
de toeas as casas situadas sa a ser colocada e que de- com o uso de cinco vid�o� tesourarias da sédl� e inteu'

no perimetro urbano con- verá obedecer as instruc?es fIquei completamente curu-
dencias distritais o imposto

forme determina o art.' 1'. da fornecidas por esta Prefiltu.- 0.0, Tomo a liberdade de
dé industria e profissão, 1'e

L
. ti lativo ao segundo semest[':e
el n·. 249, de 7 de Novem- ra, de acordo com o es. pu. oUerecel'-vos a minha pho- de €xe)'cicio eorrE'nte.

bro de ·1929 e .com o pare- lado no art. 1'. tographia, podendo fazer dei- Findo o mês inrlicadl) Ü
cer do Conselho Consultivo Art. 30 - Continua em vi- la, assim como desta, c USf_) • ,...

'

DECRETA:
.'

'gor o disposto nOS arts. 2', que lhes aprouver.
lmp,osto so poderá ser te·

Art', 1', �

..

A cOIl.tar da 3' é 4' da Lei n' 249 de 7 de S. LUI'Z, Maranha-o.
cebido, acrecido dtl multa le-

d gal, iniciando-se no
.

mês de
.

ata do presente decreto e N.ovemb.ro de 1929, E'wandro G'u"m'ara-es ri' b b
d t d R

� _�zem ro a Cu rança execu-
en r? .0 .. p!azo �8tipuladó .Art, .4',: - .L eVflgam·s�

.

as Attesto a veracidade _ Dr. Uva.
nas �nhmaçoes. !eltas. pela dISposlçOes em co.n�rarLO.

. W!adimir Nina Te.sou.ra.ria Municipal de..PrefeItura ,MulllClpalf todas Prefeitura. '.
MUnICIpal de .' . ' ..

'

BI
as casas. situadas no peti- Bltimenau, em 19 de Setem�

. MedlCG40per.ador umenau, em 2 de Setembro

metr.o urbano da, cidade de- bro de 1935. FIrmas reconheCIdas. pElo
de 1935.

.'

verão possuir para serI uso G. BEDUSCHI TabeUião de Notas Dr. Adel� ALFHEDO KAESTNER
privado fósslis seticas do mo� Prefeito mail Brhsil Correa. Tesoureiro

B.l�ancete da Receita e Despesa de 9 a 16 de Scte.ab.é de
Receita Or�amentarià

1 .,.,- Renda
.

Iq.póstO' de índustrias e profissões
Jd't'm comtctltar

" de vetcuíoa e placas
I-tem:,ção de lixo
l<jllHiümentos
Taxa de expediente
Licenças diversas
ltc:ldas diversas

1'1'ibutar!a
8:820.000

8.00ü
279.50\1
:?4.oúo
40.(,00 .

.

9{.000
100.ouo
31.5(1()

_._

3 � Renda Eventual
Multas por méra de [Yl�mncntú
Cobrançu da divhl,i ativa

6.5tio
323.200

Baldo unteri.or

De�p�5a Or�ame�taj'ja
1 _..: Admlalscraçüo e FiSCahéi.:1çãl)

Dtarias e transn"rtes dos Iuncional'los
Peg o d ui11H.lt'I�ne Bachmaufl doc. nr. 84
Ul'd1 a Rical'do Reckelbêrg doc. nr. 8G·A_

Publicações e teleÍl'gram;!s
Pago a t..:ia. Telef. Cati:lrinense do(�. nr. 89

.

3 - ln:,trução Publica
l\Jate:rial escolar
PagO II H. Sachtleben & Cia. oves. ns. 70 e 71

: Alugueis de casas €ocolares

J'agt a Augusto- Lubow doc. nr. 72

Apic8Ção do auxilio estaduHl

Pago ti Hcr:menn Guenther cloc' Dr. 90l
4 - Higiene e Assist�}ficia Publica

Hospital Municipal
.t'ago a�Dtdnno' .Migueis doe. BT. 78

ruem li A. l\einert & Cia. duc. nl'. 19
>; a Ewaldo Holetz doc. m. 80
».,. a Hem'iqut! Wagner doc nr. 87
» a Elwin P�ssÓhu.1oc. Dr. 90

Socorros publicos.
higo a bmpr. Auto Viação ItlJjahy doc. 81
lucro a:E. F. S. Catariua doc. Hl'. 82

� a E!!lpre�za Auto Viação Calharillense
Ltda. doc,$ nrs. 91 e 92

8 - Obras Publicas
Conserva Ç:íio e constmções
Pago a Bmno Hildebründt doc. m. 85
Idem a Leopolrlo Di�rs?hnabd doc. nr. 95

Compra de materütis

Pago a Adolario Nascimento doc. nr. 73
Idem a Oscar .Ruediger Fo. doc .. ur; 74

)} a H. sae.btleben & Cia. di)c. nr. 75

)� a fi. Kupper ;ioe .. nr;. 76
)} a José 1)oI'ocheck doc. ar. 83
:b:

.

a John L_ Freschl doc. m. 86
» à Carlos KoHke doc. m, 88
» a Vital' Prob::i� & CiI!. d{)c. nr. 96
}> a. Schrader & Ciú. doc. li!'. 91
» a Alois Dierschnabel dHr nr. 98
» ,a Companhia Malhurg duc. nr. 99

3.000
.25.()oO 28.000

46.ihw 74.300

38.400

2:'>.000

240.000 303.400
I'

.

�
B �
,

265.100
161.000
174.ieo
102.1 00
87.100 789.400

10.000
8.800

235.800 .217.000 1:025.200

176.000
479.000 655.000

471.1':>00
35.000 '

5.400
4.000

244.l)00
1:105.600

f.Soo
37.300
332.400
35.000

l:440.000 3:711.900 4:356.900
5T69.8oõ

RECEITA
�mposto de veiculos e placas
H.estituido a HêLrry Ma ui doc. nr. 77

llemoção de lixo
.

'.

,
H.éstituido a Hermann'Wirtz doc. m"·93

ORÇAMENTARIA

16.500

28.50012.000 28.500 �

5:788.300 '

.�,?:.8S4:95�
22:663.255

Balanço d e contas

Confére.
Walter Puetter

Contador
VISTO

G. Beduschi
.

Prefeito
. ". To�os os livros e dGCUID�nt{'s relativos ao presente
feitura Municipal, á disposição de quem, os qUeira. exa.minar.

Hercilio-'Wagner
Escriptura"f'io

Alfredo Kaestner
Tesoureiro

balancete, estão, na Pre-

'm��8@8�t������������8@kl���

Edital . Decreto N-. 72

..

' .' ..De Ordem' do sr. :Prefeito.Municipal, torno publico a
·

quem interessar possa, qu� €s�a Prefeitura �eceb�rá pro·

postas,
.

até ás 10 heras. uO d�a �O_ de . outubr? vl�douro,
·

pa.ra a construção. do chDal RlbelI'ao Bom RetIroJ no tre

cho compreendido .entre. á: rua. 7 de setembro e a. sua

confluencia .com o RIO JtaJal·Asi"u.
.

As propostas deverão ser.enviadas em envelopes fe
chadcs' com a indicação exterIOr do nome do concurren·

'!:é, até'ás 10. horas de ref(Yl"ido dia, quando Gerão . abertas
em pres"nça dos interessuúüs.

.

As' propostü.s deverão �sc1arécer:
a) preço por metro cGrreute de canal;

.

'. :b} qualidade de:material a ser empregado; _.

' ', 'e) condiçõ�s de p�gâmento. '.
.:' Não será tomada em consideração. a proposta do COD

Gurren:te qlle:.não apresentar carteira pl'ofissiona� ou ficha
'

..

eqü,ivaIeIite pl'(,.)vando a.. entrad� de seu requerImento no

· C()llselho Regional de EngenharIa.
.

.

........... Na seção 1e Obras .Publicas desta Pr�Ieltura, e�c:>n;.
':ti'arão os interessados. os dados necessarlOS e condlçoes
tec:tücas á construção ,da. obra. '.

.

.'
.

A Prefeitura reSeJ:va-se o direito de regeItar todas as
Pr.ópústas e:-abri.r no_va concurrencr&,' caso. nenhuma delas

·

satisfaça as condi.çôes teénicas e economicas de interesse
dQ Municipio. .'. ....

.

'.'
.

.' .'
..

'

•.

'

••. SecretaiÍá-{Ja Prefeitura'Municipal de Blumenau, em

24 de, Setembro de J93?. :. i •..• ' '. '. •

.. ' Theodol'tndo" Pere'tra . �,SecretarIO .

de 2a. Concurrell'lcia P�bli(a para ii constru- 1l!odificando. o art·. P. da
.

'io .d,o (a. ft.ai Ribeirão Bom Retiro Lei n. 249 d({ 7 de' Novem-
'!l órO de 1929.

::r::c:r '.Timestre

---�,._---�---�-�
Phramacia unOn !

I
I

Ant. BRI\...1>{DES

RU� 15 DE NOVa 63 o TELEPHONE 90

M" o'"3hJi sortimento
.

em drogas e especialidades na

cionaes c extrangeiras

�led�CL'.:.:�ª;ent{l'S t:��apanq;(VS,. HomeopaRkas
e l'.�lodlH1bic�§_

de artefacto:s de borrachn,
Perfumaria.s, Sabonetes, arti

g'Js de hygiene etc.
.

� c�lda@ .ti.varejo e aÍacado
Irr }ortaçãe directa, por isto

Os charutos

MANN sãú

e cigarrilhos DANNf..

os mais preferidos no

merl:ado

A' venda em todo parte

tlOEPCKECARLO S S. A.

c

I
o

�'liIr.::c<r\\.:t..:Ilo!."''''

IDóa Saúde... Vii},;; UJ!' '.

l.lbtêmol:'3 USil.,,!.tfl "

EUXIR DE r�UG1E.; �
Do Ph. eh.

João da Silva SUv, ..dn

A cura das

Sezões

II
I
I

In1al1ivel ew poucos
dias sàmeute com

as aramadas

Pilulas Dr.
Re}ualdo
Machado

-'---�

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



-Cathararas - GranufaçAes • Ulceracões
.,'

, da córnea
. Eminente Creaçâg Scientitica

ilDoí!ntes.··dos olhos Ief� com attençãol!

"1'
. F�.�. t:a-!Ui.Sdr�guSO �Le�em

.•.
'

',Sanidàde e MinistetiÓ.do Ramo '

! '

/ ..
,

Neblina - Parpados - Miopiati ,PROf. PHARMACEUTlCO TITULADO: MARTINEZ
'..

.

.MENDEZ .'.
eortdeeo1'ado com a Orue. de. MB1ito. Militar por j-le�
rito Prottssionaes polo '.' Governe; de S.M. AffonsoXl],
"Especifico uníeo do mundo" que curaradioalménte as doenças

.'

dos, olhos por muito graves e cronicas "que sejam com 'uma prom
ptidão assombrosa evitando operações :ciruigicas que com todo
o fundamento atemorizam aos doentes•.•Desapparição das dores
e. rncommodos á sua primeira applica,çfuk Eminentemente. efficaz
nas ophtalmias:graves e por excellencia nas granulosas (granu
lações purulentas e blenórrhagíce, queratítís, ulcerações. da . côr
nea, etc,). As ophthaimías originarias de doenças -.

venéreas, cu
ra- as em breve tempo. Maravilhoso .nas Infecções- postopecato
rias

-,'

Faz deeapparecer as cáth�rlltas, destroe mierobios, ciratl'í-'
za, dElseMecta e CURA PARA SEflfPRK Não mais remedios arse
níeaes; mercuríaes nitrato de prata, azul metífenho e outras tão
temíveis usados em clinicas. AS vistas debeís e cançadas adqut- .

rem prodigiosa potencia visual! Não ha mais neblina! Sempre vis
ta muito Clara! Jamais fracassa! O 98 por too dos doentes dos:
olhos curam-se antes de finda.r o primeiro frasco do especifico.

I «��ALYLl!Z" eelypsa .pará sempr� o tratarn�nto por eotyríos
cOD.{Je�ldos ate hoje em todos os gablnetes. oculistas, celyríos que

I
na maíorparts dos casos nã,o fazem mais que peorar o mal irri-
tando o orgam tão importante com a mucosa, conjuntivaL O nitra
to de prata, causa o verdadeiro terror nos .dcentes e de muitas
cegueiras, o faz desaparéeer." .... ,... ,.....

.'

'.
<EXHALYLUZ» êeompletamente-fnofíenaívo, e produz suasgran- i

deR vantagens sem causar o mais pequeno incornrnodo aos do. ,entes. Detem a myopía pr ogressíva.. Doentes dos olhos! estejem isegur�1? que melhorarãa em .b!evissil1l:0 tempo usando o potentoso t
específico EXHALYLUZ. (Exigll'a 'assígnatura e marca no precín- !

tO&:st��:Jh·�s de [uízes, fiseaes, .chef�s 6:ercitos, engenheiros, 't·eemmercíantes, obreiros, ete.,' etc.) , ',' ,

Enviamentos á todas as partes do BRASIL e do mundo inteiro.
- FRANCQ,.PORTES PREÇO DO l'RATAMENTO AO BRMlIL com J
instrucções para seu USO:· 150.noo . REIS; óu dollars 8, dos E. . U.
A. � PAGAMENTOS POR LETTRAS, CHEQUES BANCARIOS. ou
PAPEL MOElJ.'\. DO PAIZ BAIXO· CARTA LACHAlJA E RÉGIS- fTRADA No CoRREIo ,DIRJGINDÓ� AS A DlRECÇão GERAL:

,
MARTNEZ: ÁP. C'. CENTRAL, 935 �SDfUD-ESPA
NHA se remeueIiueraturá ao doentes.
OS PEDIDOS DEVERãO VIR. ACOfvlPANHADOS DO

SEU VALOR
'

Tem lI!ldenda •

a rlÚ de' oovH�
16 vue ptl5SOf •••
MIiIlIki DIl!WJT

CAFIASPIRINA
é O remédio de confiança
garantido peIa C"UZ Bayer

,

É índispensavél ter em casa um tubo de

Cafiaspirina. ElIa dá alivio immediato
ás mais violentas dores, de ouvidos, de

dentes, enxaquecas, dores rheumaticas e

dores. de cabeça. Os, substitutos .

devem
sex systematicamente recusados.

Direcção: Martnez:.AP, C', Central:935 Madrld-Hespanha

lExhaly1uz! unico no ffiuncto; que cura foJas 3S doenças
dos olhos, e evitá Fazer operações eírurgtcas, Cura

.,
bem e pronto. uExhalyluz, unlco nos ambítos da terra!!

Martnez: AP. C'; Central;'935 Madrid- Espanha

desc]o uma bôo
,c:.

'd ·f···pÇfsto' entl nc-o e um

QUAl!DADE
1f-..�SUFtfú\\!H dico, não tenha mnis
PREÇO />/;üD-!CO d

'. t .... Ó. ,
.

l)'lICl05; Feço. 05 ao

mcrcc PU íU SAN O.

WETZ'EL I Á_
JOINVILLE

VELAS DE STEARINÁ VELINHAS PARA,NATAL
SABÁO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

ARTIGOS DE .u QUALIDADE

Representantes em Blumenau:

NEITZELc O L IN

RUA QUINZE� 28 PHONE. 28

Paulo
Blumenau

Herine
Santa �atharina

Tintas e Vernizes. Materieas para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para ansrss

81CYCLET,AS
DE TODOS OS

TA.MANHOS

DAS MELHORES MAR
CAS ALLElL�S, PE
LOS MELHORES PRE·

Ç08: desde 380$000 a-
.

tê 60C'$000.
.

Conforto �. Segurança - Durabilidade
..

Encontram-se á venda na

CASA ROYAL
Rua 15 de Novembro, 26 BLTIMEN�U

Q �Jãi.·Üt �. J�iJ�:·t u

ligr.ç:{o Lufttulnsa. iE,lroflu).
Sexta-feira 1l.�é J:io Rio

/.�
f '

t

1;."
'

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



do ínqueríto, geram a cnn

tas para sua promettída casa

convicção de haver. prova
oíeaa de crime de estellionato,
b\:'m como Indícios vehemen
tes da autoria do íudlelado.
Considerando que SI. íníração
ern apreço importa em cri
me inamançavel, por versar

sobre objectos df" valor ex

sedente a cem mil réís e

!el' sido commettído, durante
o corrente anuo: (Consolida
ç�o das Leis Penaes, arts.
338, 339, 406 e. Só, morse);
Considerando que pelas in
formações da autoridade po
Iíeíal e natureza do erítae,
dada tambem a círcuustancia
de não ser o ac eusado esta
belecido nesta cidade ti tra-

.

tar-se de pessoa cuja profis·
são não o radica ao meio
em que trabalha, não oírere
cendo em summa garantia de

permaneacía IlO disti.'icto da
culpa os proposltos do açcu
sado rnauífestadus nas catja
de Ils, 50 e 58, dês' que não Um fUm· que vae ter- um

. maís "Voltou a Blumensu, seu exíto certo e o motivo êstá
do apenas hosi'}ede de um em que apresenta .urn enre- PHARMACIA DE PLANTÃOhotel em Curítyba, tudo isso do delicado é interessante,mostrando haver reeeío de ao mesmo tempo que UOe dá Estará aberta amanhã, do.fuga delle Recusado pura uma musica encantadora. mingo, a Pharmueta "Oríon".subtrahír-se ás vleíssítudes 'Prata-se de um. Iílm-operetada causa; Consíderacdo que da UFA e .a respeíto não se-
om taes termos é autorlzada rá preciso accrescentar mats
a medida coercitiva zeeom- nada. E ha ainda que a ne
mendada pela alludída auto- rotua do romance, e portanl'id4de; (Oodigc Judiciario do to a artista que' nos prendeEhítado>, arts. 1.958 e 1961 e com a sua actuação e .. ao1959 Incíso 1); Considerando mesmo tempo com a sua voz
tudo,' dtsposíções e principias adoravel - é Kaetae vou
de direito e o mais dos au-: Nagy, a mais morena das al
tos: Decreto a prlsão preven- Iemães,
tíva contra 6 accusado Fran- Assim, com umromance decisco José Bremer e mando

amor, cheio de situações mique se .extrala
.

traslado das mosas entremeladas de mu-
'. peças do ínqueríto reíatívae síca ligeira que nos lica no Em Itoupava realizou-se adversartos
a presente decisão para o ouvido, e com uma artista domingo passado o -ncontro O resultado do jogo foi decompetente pedido de extra- que é jú um dos maíeres l- �entre os quadroe do .AI 17 contra 1, a favor do prt-díçãe do mesmo aconsado, dolos do nOSSQ publíoo, o tonense e do Amazonas, metro quadro,.;

observadas as formalidades mm que o cinema. Buson nos. No jogo . íníanttl coube a '" * *

.Iegats e baíxando os autos á vae apresentar HOje -- Sllb- víctoría no Altonense .pela -No proxtrno dia 13 dr Ou.Delegacia de origem para o bado - e amanhã ...;._ Domín- contagem de 3 x O. De 2 x O tubro o Blumenaueuse l. C.pressegulmento do ínqueríto. go - está Iadadó a alcançar foi o escore na peleja entre!yae promover um !(il'!H toBlumcnau, 14 de Setembro o Successo que tem todos os os segundos quadros, Iavora- sutsso, em que tomarüo par-
.

'de 1935; (ass.) João de, Luna trabalhos bons da tela. veI ao Amazonas. te somente associados desteFreire, Juiz do Dlreító.» A'a 4,30 teve inicio o jogo clube,
prínclpa! que decorreu ani- Neste torneio 03 quadros
madíseímo. Verificou-set no compor-se-âe de 7 elementos
fillál, um' empate de 1 x 1, dtsputeudo . lindas medalhas
sendo o ponto, do Amazonas de prata.
conquistado por Ewaldo e o Sabemos reinar grande eu
do Altonense por Waldemiro. thuzill�mo' pura este. torneio
Actuou () encontro o esporo original em uOillsa eidade;

tista J..ialú, do AltoneD�e. .A Directol·ia do Bluruenau-
• * li'

ense pede a todos os que 1'e-

·No. campo do.Victoria tev� cebera.m convite e tenciona
lugar o interessante encon- rem tomar parte no torneio,
tro dos Veteranos de.ste clu� de devolverem o convite (1,6-
be e o primf'iro, quadro. Es· signado, até o di" 2 de Ou
tesultimos haviam dado dez tUbro, para ser procedido o

pontos de vantagem 11' S�lS sertéio 'dOii quadros.

Quero" ser url1a gran
. "-d� dama

-v-,

o Altonense em pata com o Amazonas - Foi de 17 a

c 11 o resultad« «ntre Vctel'alltlfj x t '. quadro, do
Victoria _..; O tornai« 8uiRSU a ser prornuvidu

pelo BluU1oD!\u.8Ds8

Revísras e publicações
«0ullecttmea de Palestras»
Da «Instituição Cultural

Kríshoumurth, com séríe uo

Ri...J de Janeiro, receuer.ios
um exemplar do nvro "Cot
Iecranea de Palestras" de J.
KriEi:lIJamurti, o celebre pen
sador rnoü, que recentemen
te esteve em visita ao nosso

paiz.
Neste optímo livro estão

I ooíre cetcnadas as palestras
feitas em 193(· e 19�ti nos Es
tados Unidos, em '931 em Lou
dr e s, em 1933 em Stresa na

Italía e a palestra feita em 1934
ua Nova Zelandía.
A gradecemos a gentileza .

Nota Esportiva
� ......��!... ..�".:;.:::.;c:.:..:!: ••'��"_'�::;":;,,,_:�" •..:.:�:;..'.:;:;�� ••�

União
trial

Commercial e lndus->
Blumenaude

Matinés
dansantes

Assembléa Geral Ordinaria
Inspetoria de . Vehiculos
.MultM por infracção: .

- JOflé·Medeiros, por an ..

.

dar contra a mão, na rua 15;
� Walter Buerger, por ex·

cesso de velocidade, e sem
cS:ftéira.

.

.� Leopoldo
.

OliI1ger,
.

por
éOuffar seu carro a pes8ôa
não habilitada,
Domingos, Borba, por ex

ceBSO. de veloc14ad·e.
. ..•.

Fomos' inforLÍiadoB dé. que
a directoria do .Club Nauti
co America resolveu pro
porcionar, todos os domin
gos, a. seus àt5soc!ados,. ma"
tinés dansantes, abrilhab.ta
das pela. eJactrol.v. existente
em sua .séde social.

De ordem- do Sr. Presidente, convido a todos os soo

cios para a Assembléa Geral Ordíuar!u, que terá Iogar �o
Club Nautico America, nest(i cidáde, ás vinte horas do dHt
tres (3) rlo proxíllo vindouro mês de 9utubl'u .

Cúnshrá da Ordem do di:l o soglllnte:
1).- Leitura da acta da sessão anterior.
2).- Eleição da' nova Direct.oria,
3).- Diversos assumptos demteres�e geral dos assoc:�

ados.
Blumenau, 25 de Setembro .. de 1935.

Ricu'rdo Peite'r.
2Q Secretario.

Lavando"'se com o sabão ':

.'Virgem ... Especiali4ade )
de WETZEL & tIA. _ .JOINVlLLE fYalca RegIstrada)

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos

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


