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Os funeraes
llenderson

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

deA guerra na Afriea 1
Oriental I

I

Peças fORO
�

e Chevrelet

Importação directa das. melhores fabricas
da América do Norte

LONDRES, 25: - Com gran
des sotemutaaues foram rea-

.
Iízados honrem 08 íuneraes
ao sr. Al'thur Henderson, pre
sídente da Confereaeía do
Desarmamento.
Hefidersoll era um grande

paladíno da Paz, tendo obti
do ') «premio Nobel» da Paz
em 1934. Fulleceu sem ter
,·:collhecimeuto da Ou erra Da

AfC'jca� pois seu medico as
fi.- erte arderlLu qti� não
'ue fornecessem jornaes. <3

q ie uão fiz( ssem retereucía
fllguma scbre a guerra tt li,}·
eihlopica.

. .

.

sr. Lavas as condições em

que faria a \}8Z, No conse

lho dos Ministros, entretanto,
nada a esse respeito roí tra-

..
Addis Abeba, 25 - O cor-

tado até agora. respondente do «(Dairy Teia- t.... -----.......------

.. grab nesta cidade entrevís-
Mais forças tou o medico norte amerlca-

Nanoles, 25 _ Partiu para
no Ockan quo está asslstín

a Erlthréa o cLomba1inll>,
do os ferido3 ethiopes da

conduzindo a bordo 250 om� frente sul. O dr. Ockan de,
O Brasii não applicará as: clarou que até agora não

- -

I Ii
eiaes e 4.000 soldados, alem enoontrou nenhum doentesancçues a ia ia d b d t terí 1 b 11·

'" ..

. e a un an e ma erra e 1- envenenado por toxicos des- Bello Horízonte, 25 - A I
ROMA, 24 - Repercutiu co. mentindo li noticia propala- cidade de BomsucesM foi: O Brasil se desinteressa

aqui de Ió rma entbusínsuca Retirada de forças do no Extrangeíro de que abalada novamente ante hon- ..

6 d
a declaração do chauculier os ita;ianos €s!uiam usando teu e honteru por fortes aba- pelo artigo 1 o

Macedo Soares, quanto â não Alexandria 25 - A chamadodo gazes asphyxíantes e balas los scísmícos, dprt.'sentando Pacto,

app;icação das sancções e- .<\lm1tant .do brttanníco deixou «íumdnm» na frente da 50- um eatado desolador. Rio, 24 - Hs varies dias,
oonom.cas a ItnliD. Apesar este ])01',0 um cruzador inglez malta, A população está se retí- vêm se repetindo prolongadas
de ser uma resposta ás inda- Por outro lado Uma divisão rando para as cídades de S. conferencias entre oMinistra das

j{aç�8� da Liga, à8S N8ções, italiana rerirou-ss ho.rtem da A população de Adua as João Del Rei e Oüveira, te Relações Exteriores e o Embaí-

o mtnistro M Exteri..r do Lybia, sistiu a uma sessão cine- meado novos tremores de ter- xador da Itália nesta capital.
Brasil mosrrbu que a aiti(u , marographica 1'a.. Montem, finalmente, o sr, JOm

de desse [Hl'Z amigo é a mais Communicado nr.. �4· A parte central da cidade sé Carlos de Macedo Soares,
recta e b<"lll deHnidH, evi- R 95 _ O i: Adua, 25 A população de foi a que mais sotíreu, ven- communicou ao representante
dencíando claremente que a om�, -

.,

commun ca� 1 Adua assls.íu pela primeira do-se casas destelhadas e díptomatico da. Italla as deeí-

Q_ .b' d
.. �ra.�lde nacão I':Ul·a.llH'l'icana d? nr. 28 do ?al. De Bona! vez a U na sessão clnemato- com 88 paredes rendidas sões do governo brasileiro em

U6 ra. . O. O IHOnOIlO- preza a amizade da Ita'Ia.
dIZ que con�lUua o aV3�ço l graüca ao ar livre, lIa praça A torre da Igreja ruiu, ten- relação ao convite do Comité

iS
na zo�a nurt�, te?do SJd�; principal da \!idade, com a do este facto inpressionado de Coordenação de Genebra.

.. lia iunJez l
A taque fracassado. �onqU1stl;idl1S dlvers�s al�e!- jpresença do sr. Bottai, go- ainda mais a· já alarmada ph- Nessa resposta, o governo diz

9 as �a margem do 110 8�h�' i \'cruador de Roma, ora in" pulação, V'UliiiS pessoas re- que o Brasil. como não perteI1-
PAmS �

.. .. Adu�, 25 - Foi rechae�a- bc�l!. Numer()s�s� chefes ethl- j corpol'�.do nas força... expe- cebera ferimentos.
.

ce á Sociedade das Nações, se
, 2� - Foi a�signaA di) compl!�tamen�e um a.ta- OpJ�08. se ap�e"'�ll.taram âg.� dicionarios; geneL'ul Maravig desinteressa pelo artigo 16 do

dO

..

um eOLl�racto. eu.tre o. gO.'j que i.evado a eIfe. ito PI}.f. tro- auc},orldSlde.s .ItalIanas" tta ; na, officiaes e s()ldados. Os m�:!�.os��g�i:lg��rd���h:iCc�� Pacto,
ve!nO franez e ll�a compa- páS csrúlhidas de rasteja- zeJ �a 500 fuzls, A aV�8gao � Iílmes mostranill as g{·o.ndes Adianta mai5 o referÍlh do-

C�Hl. ��r�e amef1�aoa I?�'1' l< dores do ras. Seyum, a leste (�ontmua em franca adlvlda.: . _ ,.

u, qUf' vem verificar as causas· .

ir lln�mlt'8oe� rad!Of)hODJ.cas �d. e A:xum, pelas tropas .. S.Ob de"�fazend? ,vôos �e, ,eXPI�:j ir:anJ��s�:I�:li�a�lo�lc����� pd�:s��:l��t�;�!�J;�s.aXrrr�a: ��r:e�ir�:t�UJe °d�re��in���e���
eo�r.<. os dOIS co�fI.uellt�s f o commando do galo Mara- Nç,.�ao e. atlrandQ ,�ombas S(;f').miUtár italhülO, notadamente ramo entl'etantu, que na Joca- a maxima liberdade; apropria

:
.

Este c.ou.t.racto fOI IDoÍlvado IVingla. As fOff}as ethioDes io. b. r�.. os, pOfoitoS IDlhtares ad '; aliO! m·anobras na""aes, <>,ssl'm
.

aroç"o·ma seg'·.'r. tend"" ·em vl"sta
pelo facto de a compauh' h..:

_.. " hja.de está'se íOl'mando um �"ii! '"
F

V

· ., .

la rarn vuI'lgadi:is a batel' em versarlOS, [{lomo as que foram levadas vulcão.
. unicamente os inter�sges llaci-

IIl

..1:eZ8d . q.ue fHjh� � .1ll.0.l () 1 retirada coro grandes. p�r' Os .. EC't.,o' (\s Uo'ldos na-o :.' a effeito pelo exerc:to em onais.

P,� 10 fi8 transuus�(J(>S,. �e I das. occasiúnadas princip31-
�, L' r -

t�l'. recusa,ih a trarsffilttll.' 'U.len.te pela artilbaria itBlia- permittrão a exportação i BO!Zt\DO,.• - � As obras de viação
'(}lira Nov" Vork

ti· d � 1 b 1 j A exhlbu;ao ..oi acompa-
•

,. A o receue fi&. dissimulb.da nas encos1as e .íJl.rop an0s-._an.' u.Jan�
.

nhada de commentarios emdiscurso_priJ!)Ul1Ciado na Liga e om PO!;!os estr·ê.tegicos.· elaS para a Eth!opla 11'ngua l'ndl'ge·nft.
ASill&ra, 25 - Cada dia

das Nac}oes ptd.o hal'âo Pom.-. que passa mais normalizada

peu Aloisi. i U:11 li grande 'o!fensíva em ·Addis Abeba, 24.....,.08 Esta- A Inglaterra Db"1ndonarà vae iicando a região cooquis-

l commemoraçao a mar� dos .llegaram·se a acce�er.ao a t!.thiopra?
tatia pelas tropae itrllianas.

Confírmudá á elekão dO·' cha sobre l<oma pedtdo do governo PlhlOplCO tendo os seus babitantes re-

sr M' lr C _.',
no sentido de perruittir a ex- Addis Abeba, 25 - Os mei tornado ás suas actividades

. ar J Ofl e,d

I Asm�r!-l. 25 - Tem-se <:0- portaçâü de diversas aero� 'iG oUici3es mostram-se pes principalmente os mussulma·
·

Rio, 25 _ P _ O S. T. de l
mo certo que está sendo planus Rrnhulancitt, de� tina- símisí1:ls qug_uto ao resuHaio nos que t;ommereeiam c\)m

Ju.stica Elei
..tora.l. Cfifd.iI.'m.ou.

I p.repal-ada uma. �raode 0

.. Uf'n-.! ..dO.S
á AuyssiniR

..
ExP1i l10U f. d-a avpli�ação de R:, ncções ouro, prata e madeira.

!L�'1'5içãQ do S!', Mdt'!(I COi' lSH'3 .da.s f�rças Italianas no cbl:il1celhu'ia etbillpe que não conhtl () llalía. princ[o ,lmen AS antigas min�s do ouro

l'eia no Governo de Mote(' pr(lXHnO thn 28 de Outubro nbstlLute o embuI'go Ci)mpre ie dep'.<is riu. ultimo -dI;:;cur da Erylhéa foram le3UCl'tas

Grosso, o.eg�n(4) {} recurso e� qUê .se commemora o an. end0f os aei oplanos. devja- 80 proferido pelo sr. Hoare para dar trabalho aos esct':,t·

apresentado pela opposíção 11lversa.Z'UJ. da IDlJl'cha t8s(]is� se fazer uma exc�pção
.

com em Londres. que aIrirmou VQS libertoi; peías auiorida

na.queHe Estado. tá sobre Roma. Para 3S fre!l- relação ás ambulencias aé que 11 Inglaterra estaria dis ......-------------

te� de. combate seguirám 60 rea.s, devido ao lacto de que posta. a entrar em negoGia� L'
.

mlf toneladas. de ID3.teriaes a fldta de f'strad&s de roda: ções para a paz. ,-,ongresso Um. ex.t}tinist'l·,? francez m,os-
de guerr.�, 60· call1inhõe�t 2 gero toraa completamente in- Estes m.esmos meios pro 104- n t I trou a voraczdade das na
mil muares, diversos corpos uteis aos cucras. ambulaucias. ve,ffi que a Inglaterra aban-" ..·.e ec ua çó�s imperialistas as gran:
de artilharia e de C.:Jl'l'ns, O gwerno norte-america·, donará a Ethiopia. âeixand9- RIO' "5 _ A' Academia Ce.- des reservas te:-rit01'iaes que
mot<lIÍzados e ainda batz.- no não pode Bcceder ti scli- a e:o.zinha entregue 11 sua . : '

...

.. . '_ possue o Brastl. E o fez co-

Rio 25 _ Foi apreseütado lbões especializados.· cüação da Ethiopia, devido sOI',te. ,

t:loca de LetL,Rs e.stá.. C�ll�..

Vl
mo si {1.púniasse as nossas

na CaID8fa..um projecto de O objectiYo italiano será ao rigor ob!?'ervado na appU- dando tol1a6 as ms!lfUfçOes ferteisllavouras com.o uma

I

....ei.
q

.. u.'.e,..
m

.....

a

..

l1d�
..

brir

...•
u

....ffi.a....
v

.. (,r-IM.3.ka.!é.' c.on.s.tâ.nd....
� qu.e

o cação d.a.lei de.neutf<1lid8de.
No sul intelltctuaes do palz. p9.ra Ethiopia e um Oha'li(lai

b,a de 200 cnntQ6 para soc- comh�te será
. dlfJgldo p�lo Asroarl}, 25 - Em G Darem i�:if:�u:tr1era�?le<f�g!e��� �A França_ e a b;gl�t�l';'a

cO!'er as vfctimas dos abatos proprlO Marechal BadogHo. F· d Ilhg verificaram-se tortes 1'econ-1 meiro a ser realiz�do no
sao as naçoes ,que POS�Ue11!,

6cismico8 verificados e m
Por outro Ja�o tem se VB- Ugl ra.m, a U troa entre etbiopes e italia. �

Br '1
em S'lUJ.S colomas, quasl. do�s

Biún SucceS8o, Estada de Mi 1 rmcs.do . grande. IIwvimento do D i abo nos. Em Ual-Ual o avanço i. ;��.decreto de hoje o go. terços do _terr-itori.o do glo-
lIas Geraes. IllQ8 arr:uae8 eth:opB3, est&.l1

•

taliaoo está se realizando te vemo coucedeu o auxilio de � o Insac'Wve1s no �eu dese-
. ..

....
..

!
do oraS SPycill concentl'tln PüR'f ABIB, 25 - Cinco gulí:!.rmento, tendo sido bom' 12. cõn.tos para as despezas )0 de possuir ma·lS terr!!-s.

E'
.

_.. .

do SUBS trop::ts entre os ries t'uO"itivos d8. l/na do Diabo bardea1a Reygár. Devido á. de. 1:evoUum-se quando nltçoo"s

AJm Perigo aPaz Doer e Ghera, amuentJB do ch�garafl1 aos porLos visiubos: iauudaçfLo· o, abastecimento
o ongl:esso. as volta� (iom excessos de

Tac�zze. �('!o;çando tamoem depois de naveg:l.rem vados das tJ:Op6S está S€n 10 feito populaçao, procuram um

no Cbaco t�::allOSlcúes do norte, de dias no oceano em_uma roi por aviões qUêlaç:ül1IDftn:ime Um eomplot na
mercado de escoamento pa�

. J'. nU!'icu!a embarcaça.o. Um nlos em paraqtiedás. Oill í::amin
1'a seu� braços.

·

Buenó� Ayres, 25 -:---.O!Condic0es de fJaz?
. de.les. fr l·eecu

.

em (Olise· llÕ"8{'.tão quafd impussibilita Tu rqu ia A attitude dopolitico fran

chaneeller paragusyo Óecl.a- ).
• -

.

-

.•.. que!lCHl dos Iertment(ls r�- dos de transitar, UI
-

F' b eez eaU80'l? t;1,l. 1"evo!ta, que
(OU aos jOfZ)nes que seu paiz PariB. 25 _ Os jQTnaeR ilo- cebllJos. S'TAMB .'

20 -:- OI B e1' uma folha poulisfa eslam-

!l�\) pod� aceitar 8S condi� l ticitH11 que embora 'em gran.e ' A. retirada do conde De to llg0T�SO m:plel'lto em COt-
P('lU SI'U retrato na primeira

ÇV('B prupostas pe!a confe- de Sl'gl'f>dQ. t�i{>men1o e&s�n- j Vinci 5cquenc18 da de5co�e�tü de pagina com e.�ta legenda:
"rencia de p�z de Buellos \ cia� �elSt:� questão. o sr, Mus- U·

.

'd-· d
: um complot contra o governo. «Este é o hom(1)l;o •

. Ayrés. solul1. terta �pretelltúd0 no· m<. ISCUr!'O .
e\ .

Addh� Abeba, 25 - Ficou "!'Ião comp'l'ehendemOf eo·

n .

It {detHminado que só no 88.b- r::. R
mo '/laeões de populações es-

..ooseve �bado ;:} conde D� Vinci se r, Jegou ao . la cassa.': como a Inglaterra e

a...m·O \"'AS··HING·TON· 2 _ F � 1t�tharád��ht .ci.dadt-, ruman' a .F-rança - nações qu.e nqo
ov , 5... . a ; tio n80l'a j)Jlboutl RiD. 25 _- P ---: Procedeu- são colonizadoras - se del-

;;', _
land9 ll�lo radio o pr�sldet1.. ;

..

�.' ..
'.

.

te de' S, Paulo chegou hoje xern. nnastu1' pela m.ania Í'ln

narchia>.>grega ? �.:;', �a!!O��t���ta�0!i�0�rjJ::r�!,O. -p··CJr�rer sobre, o �o:8�e��P�1;�it!�r�r�h�[�uãif.lr;:::::�s��r::�p�er:.:su�;!)��
, .... te

. .llR mobjh�6eão :er,81 em;
. .

.

.

�

... 'onelas e .ol> () tremular das

Teria il',ompí1do um movimento revolu- 193{),para fazer tftC,e í1s·nt-r COSO fluminense .� suas bandeira».' .

cesludades da .b.um�nif1ad�.. !. ..

.

Apesar d·a.l' ,COllinOSllO, porem. 'Pt>rdfJ1�
cionerio em Cuba ; !ti«l: 25 �p_ Sóm.entê ho- " SfU �mpo. Podern 4l.q pUp'l.-

Dessol.vido. O Pu.rla._ jje o Fl"ocural1o'I' da. Justiça

g
lIas cuWçOSIJS do politico fran

.. A�hem,iU�! 25-·_· A ngéneia ofticiaJ desmentiu que hOi! ,�,'... ;Eleitol'al Apresentcu seu Uerra lCcz se dilatarpm p�las nOssas
l'essE' lrroffip;ido um movimento rcvnlucioiHlrÍ& na mia de mento H.1g1ezl \ pRr�cer �b Tribunal fO tora- .

. iparaf!ens, Elias s�o nossa�.
Creta. E�lret�nto, noticias I$egnidas para Londres affil', ;vel á elelç§o do sr. Protoge- iJá dtsse um. Escnptor õraS1,-
mam ca1hegoncam>30te que vel'i!iClJu'M: uma rebeHião t'e LomIres,25 - Em reunHí.o,ines Guimarã13&,Uo Estado dQ

.

landres, 25 o SI" Rlcking, ileiro, que quando fosse ne·

publicana.em Creta, centro oppohidoni��a de Venizlil0., extraorúilJrtl'ta 4) ConeelbQ{Rio. '..
'

'. recentemente favorecido pelo icessàriD, haveria um 8antti-
\.�1\dQ !lS.VH1'j CGm.b��t'!<;: qu� du.raram c�na d� 36 bOf.�. Privado d'J 1l�1 restl\'\Tel.l di&- � Entretiluto só .na pr�Xima{Ne�us COn'l n�é con<!.e8$ão

.. .P?- [no em cada �raslleir(}: �

CUJ.CV3:nta ott}CíiH�8 repubHcanns, diz;�U1 estas Jlott- lJolvfn" o Parlaul':mto, O d�" � semana o SU!l�rlOr Trlbunal. trollfers, eegUJU para a AbYSlUll' 1 Si for preetso, a 7ustQria

das, rfi':a.l1l exHeàoB pata ilhas vtsinhas miti·terem Ildhe- crd1) dissolvelld(HJ foi UdG!de J. ç. resolverá em de!Ini·1 "mk '\'ae iniciar fi, e'(ploraçà.·) íprQ1>ará a verclade dessa af·
n6(l fi t"ebemio: r.,pt1l111caí'l!i.

1

."):'" .:
. t na üJ�,mara dOI Commll��. : ve .at� pal,UaJ!te CaeQ. i d�s font.s de pçtroleo. I fIrmação.

Durante O mez
de Setembro

Não foram usados gazes
asphyxiaates

"tASA ·HER1'WIG, Rua 15 ue
- Novembro 127 -

BLUMENAU
Roma, 25 - Durante o

mez de Setembrn foram trs
nsporrados para o connnen
t� africano 40 mil soldados
e 75 mil toneladas de 'mate
rial beHico.

Novos abalos scismicos
Bomsucessol

NãO devemos voltar á
éra das amanças
PARIS, 2:5 - Era e�trevis

ta á! imprensa o 81' Heuríot
dl8se o seguinte: «Não deve
{DOS voltar á éra df,.s allían
ças, porque toPas são o ca
mlnhn rasts cu tJ !)af&· 8
guerra».

des fascistas. No proximodia
28, anniversario da marcha:
sobre Roma, vae ser inaugu
rada uma longa. rodovia de
130 ldlúmefros que vae de
Ma�suâ até as pl'ox·mUades
das trentes de combat ,. A

viaç'\.o italiana na região
conquistddo é verdadeiramen
te admjfav",.l. Para se faZeI"
uma ideia basta dizer .qaf�
eRt'10 em cirr:1 \;&0 5
ILE carniohões,,50 mil asnos
e 20 mil oaméUos.

rara sorrorrer as
'oictimas

tstar�· ·em
""

perIgo

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



ditai de Alistamen- Os giga�tes.são quas�s.émpre seres de medi'"

t. ilit
ocre mentahdad,e e sújeitos a abundantes taras

. Q.. J' .1. a r o gjganie··é um âno..l;lnal p'r9dUZidO pelO- ",áu .funcien"amento
.,

. dos ·har.-noniol'· ... Suas caracteristica'H, .. ' "."

Suas taras _,'utrí'á sentenç.��de Bacon
·

1) �'Gondol' .. - ;Lufthansa" PARA

li Biblia. '� as lendas my- �e dalf:gla,nd,llias �se.Cfetoras' g�e con'c'orrani asuaêstatu-: fechame�tOd�Y!�ia!:emBlumenau
tnotogícas relatam' faQ!lnhas mte'l'ua:s, chamadas "endo·�ri,,:. Ta' e, desharmouía mental . ás .

QUARTA-FEIRA
..•.

.: .;

de. gigantes famosos' não só nas, qUê.
o

segr�gam ,(;)8 míla-: ve:zes� encobertas por: fatuis- li) "Cóndol'" -LfJh� Costêiiii:'
por'

.

suá estatura e força g'l'OSO� hOTmomos no sangue mo estulto. As defficiencias·· ...
. ..

pbYSlC3, CQWo. t�mbel!l. JJe.l� que circula. A ímportaucía patJ:,ologicas destes seres são
a)PARA O NORTE,

pobreza de s�a mtel1Jgencla. do systhema nervoso é tal a mdol�ncia, o egelsmo, e iecham�nto ���:malaBemBlumenau:_
Os gregos JJl.íl.t�vam Apollo para o ,«ge�lUs hory.o}), que fB.cHidad� enf offendei<se e Segunda > f�Ira (a.�é NataH .

como um homem de. estatura: �t':u meohautsmo fOI creado a falta de eleganeta, Haven- Quart� - fe�ra .

..

';ll�diana, �e !)fOpOf,ções per, ue proposíto para asseg�rar do-se feito tudo sclentífíca.
Sexta-feira ate �1O

íeitas e fronte altiva, em- o desenvolvtraento completo mente, para excluir os no- b) PARA. o SUL:' .

quanto que Hércules era d!1 cérebro antes d� produ mens de alta estatura da ea- Fechame�� dasmalas emBlumenau

pintado como um sugeíto de zrr-se o crescimento de ou- thegoria dos degenerados se�nda.le!I"a at� Porto-Alegre·
-f ' íd d tr .... ' p"'rt·e·s N" ,. �

.

. ,Qumta - feIra ate Porto-lllegre

e�_! e�l a es enormes e .com ,:-:� ...
"

os casos nor- nao devemo�, todayi�, esque- Sábbado até Porto,�Alegre Buenos'

c�beç",: de selvagem micro maes, ��, homens de estatn- cer o. que disse o Immortaí Ayres, Santia-go.- qhile
ce ohalíco. ra mediana, regular, essas Bacon:

.. ..'

Nas Iuotas entre gigantes glandulas, na etoc� d.l pu «A natureza nunca Co.nOC� ----...........- ........,,;..,............-�.

e pequenos, os homens de berdade se atrephíam e de- suas precíosas j o i a 6 em

t�maI1h? normal representam sapparecem. mãos recípíeütes; por isso �

Otto RoloU, f de Hermmann e ;'l;laMa' Oswaldo PiiUer f de o lado mteIlectual e moral, F···· ·t .: os homens excessivamente" ··A·' V I· 5' O···
u"" >'" -"1, I' Ott R' h 1 n

'
D

'
t que aauelles ín

I
unccronamen ,1 lt ;".

. lI!,... .c.. .

.

..... .,'l'imO e ,,'uBC a, p ':.'\ll1 OH], I de i'..dmund p Anna: üt:>- !:'mqu

..a.
D o �..

.

.

·rl-

.

' �. 0.S;.
tem

..
sempre ..'I,s cabeças l

,,,,'u!do Reinke, I de RicHrd e Bertha; Ose.'}" \Vend!ir.g,·I de CaI'iWm a força bruta, O C'3- '. e:-egmhbrad·· vazia�». I:

Jl!ao e Bertha; Oscar Kündl, f de Juiius e :iu'yusta' OUo robro sempre .1derrotava o supponhaIDo� 'pOi'em, "que (pelo dr, Leonard Wnaards,' -o�

Harte1, f dl� E�il e Luize; Oscar Withoit; f de Hao5' e Car musculo.· .

'

h' f" .... de Londres). ;
,.. i!

ioth�i; Oswaldo Klitzke, f de Ricard,) e BeI'tha' Oswald,o A athmo&pbera �de" tem�l' ;:se mec. amsmo unC:lOn�. ...

'

.. pEDIMO.s,a todos .OS ..

Br-uch, f da Hicardj e Amaaila; PaUte Haffmann: f do Rei- que gêralme�te rodeia a tra
aI. Se as glandulas pe: de,I?: :S . UtlSSOS assignanteil' S,-'

nlwld e M,u'in; Percy Jofio de Bl;rb'�, f de Juã:) e Elisabe- diçã.o dos giO'antes ntovem o coptrole so�re o CleS(,l- � de nos sCientUicarem, �

the; Paulo Protas;/) Kr,jus., I de .}8cób t> Ivhl'ia: Pedro Ca das imprcssõ�s I'ec�bfdas em me�to dos teCidos OS��08, A'
,

"h d' S de tOlas as
. irregu1ari:-o, a.

v:H18, f de AtIl'edo e Rosa; Paulo ,Munjt. r de- 'Heinrich €' nossa mrn;oice, quando tQ- .mu::.culares � ft'productn:os, .' ,; Call1lÍ1 . O ' a i
dades que <;ooeon-el'em, a

Mina; Phelippe fGahunde, f .de F('e�hl.dJ·o e Dertha; Paulo do"', 03 1:;.dultos p4recem de r[l:ta�.()_memno eS:<iJ"<'J. Hdul� It'
.,

!
com .8.: en!i�ega desta ..

Schalz, f de GoWeb e Bel'tab;' Püul'o Beni.�no, f de Frau- grande estatura. e forca co- °c.aps o�an�os. Es::;e pheno:
C

sejJu Ur:� ..

•
folha.· ;

cisco c Mada; RNJcrto H,'lsl'>, f de Hel'msrúl e Ida; Riem'- losl'lul ante nosso juizo in- m.-:p.o.
. D�O e, ,raro. S:zcce�e ntl'lg1,oCffiO ParaVz•.... 6.v·f;S·tm.,... n.u:,.,,·eens.ao..... ,cSoCnif:'s· : ,.;

d., Rahn, f de Augusto e Emma; HudolI Ewaldo, i de Au- ra:. t l.
.. , com maIor freque leIa que ��.., ..'j,'U Õ •

gusto e Línrld; r�9ín;10ld A ioH Otte, r ti" A.à lH e FtJl'eu-. A ,...} 1. ' .d b'
as glandulas retal'datarias ac:" elh

..

o d.o m.�u part,·icuLai'amigo .

.

., ,','..
.

tina' RwvJf O;e" ,4 ". p p n .
.

II
�':\.:'l O'I<ltll u,as (} SR el tuam delJi1men�e fazendo B d t F

,_ , - t.1C." '} • ':�rJ , i ue .1C"rm;mn e Z:fl...lI1U; �iell1:;O � G .

o
C':'J1l q:le O sugt.jto seja IDui� epe lC.O erren'a.

Plr.Gpagan·1 P ., -t· M'
II ... JI

.,
..

WolSki, � de GIl,stavo e Mil13; Hnltn! ,Jen"cn. f ,d� L(;opolI. . lO alto, bem propo·reionado. dl.·s.ta in<:a�$�vd"rd(i- vosso p1'O- ro al·ura. "'.·.0.'.'0. I.C.. 1.P.8
....

�� ,e. F .. ::(��; RIcardo J(!'�utzfeld. I de 1-.�iC_al'i.h}, e A.ima; Ri, 5 .. Es::es �Ign.ntes fabult,gos ou
mss de inteHigcnda medi(J� .dueto {�El:xlr d� Nogueira,,;. .

..
,' «-,,,,, -.

v�I do Paôt;,g, f ,de _DeHer e CaIl'a; R(,dolp-w Sch!'oe,jel', ij ,eaeti, saú .OS que ag�Ha cha- 't t·
du Ph. e Dh· .Joao da Silv:a d· 8J u

.

d� Augusto e ::\'LHdde; f{pnaJ.;o LlriCh, f €1"'. HicJ:mlo e Ol

I
mdmos gigantes «simple:';:i>, ct'Qe e mm o IfIau carae êr. S'Hvaira, nesta ZQlll!, fiz UZ,)

,

e�·· nmaoa
'> .J I· l'

.

-t
. uasi todos os gigantes t d 3 f

. 1fflI

g.J; h'}Ull_P'W :lêidrich. f de ono u Anna: H"Jtl\JI.DhO Spruog, sug.'} os :Ofrl.3 OH Ii1enOS 1101'- '30meu.e 6 rasco afim de '... .., ..... ...

I' d 'i. � , h h t b
U1CJrrem de tubeJ'culose, na· .. b II t·

.

1·
.

A. (e ! OÜI:�P J) e ,Maria; Ro.!olpho ,JoihJ }jeissen., f.ie Er maes p ySlúéimen .l em edade proxima de 40 an.nos.
ue e, ar a ,errlve enfern.i,ja·

n�sto e 1'fllld8; R!Gfir-do FHillZ, I de C;lrIOS e :\lad�, Rodül- pE'oporclOm:.dos e com pre- de que me acabrunhava. l)O.f- .DeC·:tI·.tl·pa··· p."a-0;·'- ..•..
PU'! .i\1Uel:OI", f rie !ieinric�1 e �'niIil:}; Rt."i�()!d :3teebe. Í de, (lÍsPOSi.ÇÕé!S, e�peciae� para Heres de!!(.:'lJcrad"g que sofria hd. mais de 6

4

an- n b b

l.Íelflch e C.l!h3nna; RO(L;)pno R: \Ve!tk':!'r, r (�e Ceurg as I·'nterm'd iQ.e�, prinCIpal � nos de ulceras pelo. corpo,

(! Kr;s ..Üia; Hoi')![JÍ1'J B. Bor:lh;lh�, ! I.lj� p_ dr,; e 7\hHip.: no meo e ce:ebraeE, eis que o resultantes de· houhas e de No balancete tia receita e

dOlilho Kumkc, f. de ElUst e A!;"iíié:�: nuüoiÍ '.�\;()i�r,;J,:éI'Ier, cer ebro é s mp e saa parte Um homem alto, todavia, uma gOD(irrhéa çhronica que despesá relativo aOs' dias

f de ._I.1ão '" C�;;;r1.l; R·i.!dü�f Sotulfl, ! :),., E,'ol.";:') p Guiiher- m ,is fl',.ca. .
não é um gigante. E' pre�iso de momento a lliomento

.

me 25 ,",30 do mez dê 8etem�

nli:'á� Hodt,lp�G Hohkr, de 11u:;':; e Bmitiu; .i.n Jolpho Bran. A rn�ilJrta (los ,gigantes 1�e apontava o caminho da se· bro, sairam as seguintes. in".

dei, L ct0 JOS3 c Anna; Hali He.nrich O te) de G.;:\-;ald:l e �b,-. se exhlbem publtcamente sao pultul'a. ,. correções: No capitulo Des�
tlliIde; R'),:hlpho R:}Ulbartn. f di;' Julius e ),,11'<1 Ew:Holn;::j Roths. exemplares ra'.hohgico�, Os 1 Evite as doenças ! i Mas. graça.s a tão poderoso pe�as· Gerhes" foi 'pago ,á

f d:.' L�Hiwig e Git<ella; Híeanh \�u(;Her, f eh' C�H':OS e Thus typos dC!lsa ctasse l'ão focos i infecciosas! II medicamento, me acht} hoje Empl'ezà Sul' Brasileira" de

neU3; l{odülpho Mask(', f de TteoQn!' �� CarüHn;;; Roland l1e
. mict!Jbi(�s _dI" cOl'!'éndo COln :fossas O> &K S IlrestalJéleúidO

e com a mi- Electricidade 53.900 e·· não

Sabin, í' d:::_FI'i('(!!:l'ick (' A a)"l {: ".,' .013:1a1',! GéL'):1�hel'. f de itrag c s ln;HmidHd�s.

se,-II
."'" i nba saude de outl"OI'a. 59.90a.· gomo .saiu.·· nub.licaaQ.-

C I·
5 � 1 cl t TYPHO - Ff;�Ht{L-:) VC:11l'1 E

-

't'"
1:'-

'�,r:l'�i o!-" 1i.

.. 1<1.1.; �iF!llU?d�.�í.sch, f 11< .J,.)
.

.10, e fbr('nllna;�f{�l�{ O. un:� g:f:n:�, aue O�l- ,
• a n ascar�nhas. 'splfr o A sornIDa total das despe-

�.-,!í1:10 L;D(1.[ pfid�:!, : u'� :mcnd e ARr:.;·"; �elt,-,iano

car'IÜtl.Lt'
me{lJ( a 1rarJcEza, S1:l.O. .. OPIL",>cAo santo.... SEIS, neste mesmo baial1e9t�,

fnu, ! de Carg..:.,' D :,1 i:'i;;; 5iegú'il�d Càl'j;,S W ihle, f de «mofi>·Ll'tlosos e docnÍ(;s ,a
I

'0 tratament'o de um (ass.) Franciséo Borges de foi omissa, lendo sido a se:::

;�,�;-} ,:. ��i�l_IlU; Ti1i>{'�.. Fe�'::anJ? Hoi), f dI;) Ff3.nci�O e Gel' u� t(':::y�,» T �.., •• ', •. caso de. typlJo é mais Jesus. H!uinte: 53;423$73,0.

l:I�.,;.e,.;/ro�!,U;ol:,r";) L:1W!,. r_ de J?h;Hifl ü Anr,:..; lh�odol'o .��nt�:s '"6P.,O�'.��llImoscon� I
,dispendiof'o do que o

F :'!LZ l\.1-cTh', f ü".' R'L.Í1'pliO e t!!>:l'truJ; \Xla.l���1> Büre�w.i'dt i swerewos um j,u;tarJte os cust.o de umll instaila

f de Aibe,t,) e 8er.Íl!-!: \\'i!)-o; K!'tE! 'f r;0 �lnt:;Ía e M31'Í<i; I factores que deterrnimu:.n a �! çrto ',O;\IS» - DEFEN-

.WillY
Ma.d:;-: f ih 'X,;'>i." "

.�o).n".' �'"!;\1·�. r-:"llfl'."'.I'
; o't> C3t-'lesr.aturo. l'tHqu.e algtH1S !lo

,q
DA' POSI A BAUDE DE

'-.' ' .. -� � .. '! \1,;�'..J �. � l.o ...... , 1. "'-_ I ') � (.....UA
f� Maria; Wigi.Hldo \;/t.. �r;, ; ;ie An}"!-to e Ah';ne; \VI>ldis· meus S9.Ç1 muiiy altos;

.
. I ,�, FAMlLIA;

Irm Gr�lj(Jw"kt, \' J,.- Lo t]r'c'"<;':.! e \ ic�ol'ia; Wa}oJo Struck, r. o desenvGlv}!�lt'11tí.') nrpeu-,:_....;_,..._----------
ti' C'H'lo' I C·" - \�' " -

�.. '� r' li" i
:_. ,. � ...• .J t \�a. \:L � '�"r:!;ltZ� r :� .. � i'1. ner�!) e

. .lt.:tl\vJg;! _ _....,..p

\\/�:!t�=:r f�!"e{,s:�Q_::.:L i fç €)5 '��tr .� r�����h 1: \Vd��l \}/à�Z. r (f{�:
OI _,_.�u:a:: II ;r= - --�

§���i:f!�;hl:F:�;i:���:W;�'����:X E����.';: ; d��v;;g;�� i
Indicador

\"; l1helmm.a; Paulo Hensel, f de Cario3 e Alma..

.
Roberto Grossembaeher, presidente da Junta de Alis

tamento Militar de Blumenan.
'

,
.

_ ,Faz saber aos cidadãos da classe de 1917, abaixo. trans
crtptos, que, foram alistados para concorrer ao alístamen
ti) mitltar, C�lj,t relação; vae ser J:e.::nettída á Junta de Re
visão Illi Capital do Estado, sede da lOa. Ctrcumscrlpçâo
ue t���erutamento; acompanhada de todos os documentos e

reclamações apresentadas pelos interessados_ E, para que
chegue' 80 eoanecunento de todos. mandou lavrar o pre
sente edital, publicar na imprensa com a relação geral
por ordem alphabetíca, dos alistados e lixar na porta prtn
clpal do -edíücto em que Iuncciona a Junta. Aquelle s que

:u?nham reclamações a fazer, deverão apresenta-las com

e le tameute documentadas a esta Junta até o dia 30 de Ja-
neiro.

.

"

,�Séde da fia. Zona do SIR em Blumenau, 3 de Outu.
bro de 1935. "

-R.1b }rto- G;:!)sse.tnb::t.g·hel' ..._ presidente

fTZEL
.J O I

:..;-'

:

VILAS DE STEÀRIN�
I

ClilllCIt Go!ral

ProfissionaL
F���=ll
t; Doenças' do Co�ação, Pulmões H
b Fígado, Esto mago, Rins, ln: =1
I: testínos e N;.'!rvosas

;lJ; ?al'tos, moJestia� de S�nho- �t ras e Crwn(l&�. •

�: RUA 15 DE NOVEMBRO �i�: n' 114 �

�.
.

� · ·

c .J ••• � :.
;��--.,.......-..,......,.._._...._..._.

,-.._'.

}rf('.Jico do llo!'pilal St�l, lzabel

COLÍN &

passageints e Encommendas
t:)é:i-\'}(O di;,:-io er;tre

OPERAÇÕ]:,;!)
'Repres.en.tanWs em

elioica geral e

Bspecin li sta para moles
tias de g3rganta, nal'iz,

ouvidos e filhos

Blurmma.u - filia Piauby
,.

CLU:B

--------------------------_.��---
...-', ...._���---�.�---�

. 'ADVOGADD

CRUS:''' eriuünaes, dveis e

. ,__.,...___.;..�_._"""_t.o:W. ....

p.......... rI·o-'·'U··
' ..

... U '

8auer,

...8.. noite
Salão

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ED IT • L r'D�·���i���toQ:. .a � De ordem do F!', Prt:'fp;t'i,
o faço publico que �t:' avrvca-

�
,

«J U P t T f R» o dlim co correr.t ..• mvz nasO Doutor João de Luua Freire, Juiz dp Direito desta .

tesourarias da sede c tnte n-Comarca de Blumenau, .
na tonna da Lei, etc .. "

D' t
denotas distritaia ns in.pos-Faz sllbeJ' &08 q•.) \0 presente edítal. com u prazo de o O carrasco di! 8aúva o
tos 1e tf'st81l? te r ritoriul. ur

(!UdI"enta e cinco (4à) dias virem. ou dele. noticia tiverem, O �� ;;J} .. ,

- o
na ao e ga lo abatido, 'l'eVHÍ-

que, por parte de dona Alice Schreep, foi dirigida a P8te o
"Para Oli que usam machínas com

o
'

vos ao tÚW e quarto trimestreJuizo 11 petição do t�ôr. SegUint�.� Exmo. Sr
..
Dr. JUí.Z de pi � �.' d,' i915, respetivamente.reíto da Comarca de Blumenau. Por seu advogado abalxe

� togareíros e foles, � Findo o mez indicado, osassinado (doe, D. 1), diz D. ALIÇE SCHREEP� brasileira, 1St
'

,,_ � impostos só pode-rão ser' '1'9-proprtetaría, solteira, maior, domicíllada e residente nesta ... "lngrediei'.teS"?!iS '

cebldos, �cre.!:o'�i�u8 das mul-cidade, que a presente e para. expor e requerer a V. Exs,

t t
E' A V'TAUSAÇÃO CIENTiFIC' tas lego :W·, Iniciando se no

. o seguinte: 10.) que a suplicante é legitima proprietarla de oi "Jupiter" o MODERl\:. DAS CEUJLAS CAPP A mes de janeiro de 1936 li coDez ações ao portador, emitidas pela Empreza Força e O 'o RES. Frlr((.,:t..NOO A SUÁ R,4D!OATI- brança executíve.Luz Santa Catarina
-. sociedade anonima, com séde nesta o

em Pó
o CIDA'ot NUMA JUVENTUDE PERivt\-' Tesouraría Municipal decidade, cujas ações adquiriu por doação de sua Ialectda .

.

jNENTE:
REMt..O!O. LOÇÃO, ALiMEN- ElU:"'1en8U, em l- de Outubrotia D. Margarida Freygang, de quem foi untou

legataria'D" ELE KE IROZ S' A t
VOo lONICO BrO'-OG!CO. MmCETi- de 1935.

n.o
mez ��, Fevereiro de

1933,.
e

q.ue. t�
..m. OH.

seguintes ca-

0.
« - ...•. .... ".

o TO. }�ICR�!CrDA. �Of�TR.õ ���A: (ass.) Alfredo Kaestner,racterístícos: a) N. 2"592 do valornomíusl de Rs' 1;000$000, o o E ArECÇOc:S 00 COLoRO vABt:L-d� emissão de 3.000 contos de reis, .feita em 15 de junho o Caixa Postal, 255.•'âq Paulo o

I ����lt3�Algg�� o�gGi�;��� ------------de !92�; �) N. 2.593, do va.�or ,r:�mm�l de Rs. 1:00�$OOO. .

_ •
... .

. : DESTA C�ADE A ,i)�OO') À Ft.P.�;· � � _da emissao fie 3.000 contos de l't-'!" IPlta em 15 de Junho ����� � _.4 r 'lf'Af\J�"C)' ,r"'1 I' r- '�'-'IC-� ,

de 1924; c) N. 2.59.+, do va.lor !lümi�a' de t í! J:oq�$OüO, da ���,�3 . o �� ".' ,:'�'!�:,�";_,�-'�;,:,�:�;�:-' "CI, _,,::: c. A cura das t
emissão de R.OOO contos de reis, feita em 15 de Junho de .... ,

';
. ,Fr\,"\��L� f ..... ' _.,-jlI---,. L s t1924; d) N. 3.180, dovalor DomÍn alde Rs. 1:000$000, da. emís-

A b
,�

I ezõessão feita em virtude di, aumento de capital para3.óOO con.

.

OS ons p�es f
. '�' \tos de rei.", em 1 de julho de 1917; e) N. 3.176. no valor ENPRAQUECEU-SE7.�.9����!tWol.,�1:�'''Ó��1'i'�.d Inf;lllivpt em poucos -Jnominal de'Rs. 1:000$000, da emissão feita em virtude do E' natural que a Yo�r� fefiei- "'Inda tom tone, dór nell

:,��_.,' fAR'U.. A.G!.� �,�·;jl.'..
li as somente com = t.:sumento de capital para 3.600 centos de reis, em 1 de dada dependa de vossos filhos cesta. • no peito" : � m i�

'" as atamadas 1[ulho de 1927; f, N. 3.177, do valor nomínal de Rs: !:OOO$OOO, e deles depende quast da Srm- Uaa o potlerolO tenleo

r'rI' !!JS Dl' j/�. da emissão feita em virtude do aumento de capital para lei desta depende, quasi ex-

VINHO CREDSOTAfiO I � �,i
i� 1.(1 J • f3,600 contos de reis, ern 1 de julho de, Hl27; g) N. 3:178, clusívamente, de lhe dardes de:

. 'Ç.'. ,P.JHZCi�R' .0' no Slul 1_ )� R Id .�do valor nominal de Rs, 1:000$000, rla emissão feita em 3 em 3mezes, uzn frasco da do pIllU'11L-cl>.lm.
J'4'

unu l.h ti
w "B} na o jvirtudAd, d? al�mednto tlge?7c8Ph:)t<1NI r::�a7:3.6d(O co1ntos de r.eiS'l edin afamada: JúJ U $ll.n�!HtlEJ r� Telefon'" N, 15 i I fifi ofl.r.llado .

J'.,
em 1 e ju uO e 1 - ; . .).1 J, o va or nomwa e LO.h-lBhIOUEIRA MINANCORA ;p .,. l'llu"""Rs. 1:000$JOO, da emi;:;são ieita em ,virtude do aumento de ::�e-g:oa: Ic:..'!ia�� ;;; Rua t5 de L'\tm:n;ho, �;2 �,

. �capital para. 3.(jOO contos do reis,' em' I de jullw de 19�7; Não !la �gual. Uma creança co.1val••CllI-;.ta � Atende nlnidalU nte � J -----.;;..............-----i) �- 4.080, do valor númiual de 1:000$000, da �missão feita de 11 m(ees �ltncada de desin- TONICO &lBER�ItO � SerH U,!� e..,mau tÍO�1eU? virtude do .au�ent(J de ..,c��Hal .

para 4,,200 c0ntGS d.e teria perdf)U 543, vermes de 3 003 i""t.lLI,lÔfS �. •

do :-;;:to deixem de fazer osreIS, em 1 de Junel,ro d� �9.)O))) N. 4.08�, . do valor Donn'lquaUdades testemunhado por f!.��;.c:�l.)to.;;ljKio��.2,.;;t-;�.�\)i.'l,J.t;,nal de ,1:000$00.O. da eW1S.8.ao.. f.e.lta. e.m..
.

V!ftU.de dO. a. tI,mento.1 seIs. pt:S!'10as.
idojleas em It�pe- ,

! se'_:s a.nnuncios nesta foihade capltal para 4200 contos de reIS, em 1 de Jaretro de rlú Municlpio de S. FranCISco ahabltuai-vosllocoueço dCflual •1930. 2o.} Que, no mez de julho do corrente ano, fraudu'; do' Sul filhá do Sr, Carlos J. quer doença ao deitar, d.r um �ç,..;r_"�� ..-:::",��""c:,-,,,;::::,..;P-��Ç>.l��ç::,..�'p,..ç..;Ç>.>�Ç>.> '""Ó'lentamente, p(,r meio� d,e manobras e artificios maliciosos, NeuremberlJ' professor. Cada boin suador e dt: manhã cena � it'foi II suplicante injustamente desapossada tIos referidol; frasco é u�� dose. Toma-se de u:r;n purgante de lombrigueira S .CO I .1 n & N! e i tze'f 'Id._titulos, dos quais se, apropriou, iúdt3bitamente, o individuo uma vez em café com leite .\Iin�ncor3 E' o melhor de É) & I IFB.A,NCISÇO JOSE' BREINER, hospede da suplicantp, que Depois dó efeito não precisa dos quamos existem, e de elei
Phone �8 �se diziaengenheiro, solteiro, est"Uldô provisoria'1lé'nte nes� !peta nem purgante. tlp o�ido e suaVL � Rua quinze, 28 4'ta cidadf', a serviço da Companhia Codobr, com aé'le na Veada-se em 4 numeros (1, 2 Muit2S diarheas infantis sãr 'P

f �.. e;;,'e Gelo �,('idade_doRiodeJaneirú;3o.)Queesseindividuo., vahm· .3(4),�confot'me aedade, em cl.usailassópdosvermeseden-l ôurlca u. .�do-se d'a: sua qualidade de inspt'ctor da, Companhia \Jodo- lodos os nt!gocios. nas farma- ttlil. Depois procurai. o vossc' ,�. �lar e sec.do a,Presentado á suplicante por Alice Ebel't e das desta· cidade e ,drogad- medico. . ... Dt>po�·:tario� da:M�riana Ebert, sobrinhas legitiri:ws da suplicante, Vindas!l.s e na far.Q1acia Minancora. Venrle-se n.a farmacia Mi· (l, ade Curityba em cGmpanhia do mesmo, sendo que da pri- NOTA: .�e quizerpoupar V0S� nancora em Joinville, e en-. � l Cervejaria Catharinense e itmeira se 'dizia noivo, procurou captar a confiança da 81.1- da' saude a' VVSSv dinheiro com tOGaR as boas {armacias df'sh f'� 1 S A' :.pEcante, surpreendeu-a em sua boa fé e iludiu a, apode doença des,_onhecida e remedios cidade. M União Mercantil Brasileira '.. �tundo-sé dos réferirlos titulor, Súb preteRto de Cil ucional-o, IJ � (.\loinho de trigo) f."na Caix� Agticola fi, Blumen.8u S. A. Suciedade Anonima, --------.....----------------........

d I(lom séde nesta ciu�Je, afim de obter um emÇ\restimo da anos, p&1'a contestação do B.legaio, Requer, finalmente � Agentes Gemes a:
tquantia de' oito cúntos do r�i�J ccrn fi qual a suplicante que f:ndo o prazo de tres anos 'sem. opol3ição,

•

seja o pé- <f SuL Anle;-ic::l Terr. �hlrit. e AcciJ. �pagaria a prestação inieialdo contrato de, construção de dido julga.do por sentença, declarando·se caducos GS rere, à . �'1l A'ner;ca Vid::t �uma casa para sua residen(üa, a sef, feita pela Companhia rides titu\os e ol"denando se á Empreza Força e Luz Santa � �'L. 1.. 1, !..

':_-<,>" Codolnf, não os, tendo mais restituído; 4o.) Que, de posse Catarin'ª que emita novos titulo3,em substituiçãO aus re- p CompJnhia Nacional de Seguros adoa referidos tituI03 e det;loiB de levantada a caução, o clamaGos, tudo de acordo com o disposto nos artigos p...o�Ç>.;:[Ã.>P»�e.*'ç:..J�,Ç>.l"'Óp.>P>o>�ç::.,Fç::..,,��Ç>.>Ç>.>� 9F'amencionado individuo, doutor Francisco José Breiner, a re- 1.220 a 1.224, do Codigo Judic�ario do Estado..Pal'tt os
yeiia da suplicante e por interIlledio do Sr. Frederico efeitos, tiscaes da-se' a presecte o valo-:,. de 1:000�OOO (Um6usch Junior, proprietario do cin�ma:Busch, dest!! cidada, conto de ff>is). Com dois docuruenfos. N. Termos, p, De·
vendeu-os, todos, aI) sr. Max Garmatter, então contador do ferimento. RuI das testemunhas: 1} Oto RohkohL 2) FredeB.anco Nacional do Comercio, s�eürsal desta praça, pela rico Buscl1 Junior. 3) Ricardo Hoedler. 4) Artur Fouquet.quantia de Rs. 14:000$000, que embolson e gastou prodlga- 5) Carlos Fra.nk. 6) ElisalJeth Sucker. Tod03 residentes ues
inentp;, 50.) Que, lU> mesmo dia, ou no dia beguinte, o sr. ta cidade q'le nevarão ser intimados para depor, em logar,��ax Garmatter vendeu os referidos títulos, ao preço de, dia e hora que 8.9 designar, cientificados o advogado da
1t8� 1:5'Ü0$OOO crda. um, sendo os quatro primeiros a Oscar requer;ente e o Dr. Promotor Publico da Comarca.

Blume'lFra.ytà�. de
...n�sta., .. domicili...ado.e residente �m It?l.lpava na.u, 10. de setem

..
bro de 1�35.· C.a) pp. Luiz de f.reit�s M�ll'o.Seca, a rua ,Sao Paulo, desta Cidade, e os EH�JS ultImos

81 Estava colada uma estampilha estadual, de ,dOIS mIl 1'e1S e
Carlos Koffke, comercial!-te, estabelecido e Rua Hj de No- o respectivo selo de educa.ção �'. saude, devidamente

inU'1vembro, iambem desta mdade; 60.) Que, por estes e outros tilisados. DESPACHO: A. Como requer, paga a taxa. Biu
atos criminosos, o individuo Fr ancisco José Breiner está Ínenau·. 10' de SeJembro de 1935� (a.l João de Luna Freire.
se�d.e proces8ad� peja Justiça !)uI:lic-&. dest� (lOm8r�a, por Juiz d� Direito. Apó.s .a inq.uirlção das test�rrt.unh.a.s arro,
crIme de estelIonato e aproprlaçao llldeblta pratIcados ladas na petição imclaI rOl exarado o segUinte DESPA.contra ,,! suplicante. Nestas condições, querendo a supli' afIO: :J!lm face da prova dada. mando que

..
façam as inti- De ordem do for. Colector de Rendas Estaduais destacante recuperar 08 seus titulos, ouobter no\'os e impedir maçõeB e' publicações do editaes. na forma. e para os cidade torno publico, para o conhecimento, de {não,;;: '. (,Rqu€ a outrem sejam pagos o capital e os rendimentos 'cor� finsrequeridos. Marco o praso de 45 dias pat'a as intimaoões tntere�sados que, durante o corrente mês de o,utubro, em.respondentes aos titul�s de q�e foI injustamente desapos. por el�itaes e para o· cump'i'mento d� p.recRtoria." Blur;te- todcs os dias uteis, se arr'ecada, nesta ColetorIa. o segunsad.a, requer II V. EXCHl. se dIgne, provado quanto baste o nau, 21; de Setembro de 1935., {a} Joao de Luna FreIre. do semestre dos impostos de Viação Terrestre (canos ealegado, por meio d:ls testemunhas abaixo. arroladas e (\Oill Jiiiz de Direito. E,. para que. chegue ao conhecimento de carroças) e Capital sobre Hipotécas, relativi1s t\er corrent6assistencia do .D.!'. Promotor Publico da Comarca; mandar quero interessar possa, mandou passar li) presente edital exercido.

.

,intimar: lp.) � a Empreza"Força e LUZ Santa Catarina. 60, que será afixatlo. no logar do costume e publicado na imo Os sr. contribui!ltes que, deixarem de satjsfa�el' o pa-ciedade anonima, com séde nef-ta cidade, n�s pessoas' dos, orensa na forma da Lei. Dado. '? l).a'Ssudo nesta' cidade de gamento de .suas_contribuições dentro do praso flcimll ri?srs. Max 'Hering e oto Rohkohl respetivamenté diretor pre� Blumenau. aos tres dias do mªz de outubro de m!l nove- terminado, podel'ao fasel-as nos meses de novembro e de,sidente e diretor �e�ente da. referida Em;rr6za, ps ra que ,centos e trinta e cinco. :Vale a entr.çUnhàa que ;iiz: «com, sembro com as multas de 5 e lo '/. respetivamente.',º-ão pague o capItal e rendImentos correspondentes aos O prazo de quarenta e ClllCO (45) dl,as». Eu, Jo.ao Gomes Excedidos estes prasos, serno extraidas ás ce'rtidijt�8mencionados ti�ulos; 2°.} - o presidente tia Junta: de Cor- da Nobrega, escrivão, o escrevi. Blu.m�nau, em 3 d.e �u- de Divida,Ativa e remetidas li. Promotoria. _Publica, aiim deretores. da Capital .Federal" por pre<:�torol'ia, para que tnbro de,1935. (a) João de Luna, FreIre. Juiz �e D!relto. ser iniciada a cobrança executiva de acordo com as leis,não seJam os mencHJn�dOs tItulos admitidos a negociações (Estava colada uma estamPIlh_a estadual de �OlS mIl :t'is, em vigor.na praça; .30') - 08 de ..entore� conhecidos .o�cftr Fraytag 8 o respetivo selo. de educaçao. e. sª,ude,devldamente mu- Coletoria de
e DarIos �offke, pesso�lmente,. para qu.e alggne� o que tilizados). Está_ conforme o orlgmal. Blumeuau, em 3 de outubro de 193ó...,...,., lhes conVIer. Requel", 8mda, aeJ�m pubhcado8. edltaes no Outubro de 11)3<>. ..' :

,

Diarfo Oficial do Estado e em um dDíf jornaes da iTnqreó· .< O Escriyão do CiveI: '

iS.1t local, marçarldo aos intereSsados o prazo dé tres (3) Jodo Carnes da Nobl',;ga

:::x:::= .. _ _1

'

..

'$'0' O.' FORD .•�V.;.8.

-
.

�

offerece logar, com o maximo
conforto, para 6 pessôas e 3 malas

, AGENTil<: FORD:

Carlos Hoepcke S/A

-

Edital
i,
�

.

v

Coletoriil
, (luais

de Rell(l'lS Esta
ele Blull1enall

Imposto de viaç�o terrestre e

capital hipotecario,

Rendas Estaduais de Blumenau em 2 de

ELPIDIO UM;\:

Escrivão

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



uma bôa

posta denmrk,�a e um

bom sabonete, ambos

de preço bcstonte mo

dico, nõo. Í€:;1ha mais

duvide$.: peça os da

marco 'P U R I SAN O.

.. porte

Elekeiro� s, i A.

.l..ntê; 0$€: jriradns do' SenB, a filha respirava cada vez

ventila-se 'o casn.de Yvone COIll mais difficu!dade, Roa

Foll�t.. que matou
N

sua Ó, filha boa de matal-a com um tiro
Por ·cium�{;'. For8�' estes 08 cleo-revolver.
antecedentes' do processo: Depóts, voltou a'arma con

. Yvone Folíet, dact�rlografa, trá si proPl'ia disparapd-o.
de 27· annos foi amiga de um um tíro e eahíndo por terra.
homem de bo� pos: çãü, do AL tarde. vol!üu 8. sí..Escre
qual em 1919 teve uma. filha. veu entãe uma carta, depois

�
,. O pae da menor era dírec- do que 'disparou novo tiro
tor de uma empreza índusteí- oo proprlo peito.
aí, casado, que logo se divúf- Sómente depois de 36 ho
ciou, .casando-se, depois no- ras foi descoberto o drama,
vamente, A Illiclda esteve entre a vi-

>o. Em dado momento rompeu da e li morte durante longos
suas relaeões com a amante, mezes, encontrando-se aetu
sem des!.." .nder ás necessida- almente,

.

diante da justiç., .

des da pequena que havia frdUC€Z8.
vivido sempre no maior con-

forto, até mesmo com certo
luxo.
A' medida que a menor cre

scia, os ciumes iam carcome

ndo a alma da progenitora.
Ella sempre mantíestava á
sua-Filha o quanto lhe es .

penoso ter que ViVH sóslnha
em' sua velhice.
°N) .mez (e AJ. o sto do an

no passado, o pae ..escreveu

à pequena, rnautíestendo o

desejo de' passar o verão em

sua companhia..
A mãe, porem, encontrou

a csrta e, no mecmo dia, sub
míuistrou á [oven uma forte
dose de veronal.
Quando a vícums começou

a seutír B� ma', a mãe cahíu
em si, dando couta da mons
truosidade que comm=ttera,
e procurou então salval a
com remedíos caseiros, sem

I
���id:r-se a chamar o medi-

Ao amanh, cer, .. endo que

".:t::;_-·
';;;:'.-

São Paulo _;,;;' Caixa, 255

A . guerra, dos sub-
.

..

mannos
Os amados conseguiram

por a pique, em 1914, ape
nas 5 submarinos allemães,
19, em 1915 e 22 em 1916.
Mas, em 1917 e até novem.

bro de 1918, puzeram ao Inn
do cerca de 130, ou seja um

em cada 120 horas.
Entretanto, durante . estes

2 ultímos annos, a Allema
nha vem construindo submn

rínos, na proporção .de um;
para cada. noventa horas, o

que significa uma. assombro

sa proporçãov se se tem em

conta o compllcadc dos ma

chinismos.

.1' Cathararas .. Granulações - Ulceracões
da córnea

Elninellte Creação SCi.6ntiiica
nDol!otes dos olhos ler com attençãol!
EXHALYLUZ

Escripturação Mercantil
(Pelo processo míxle syntheoíco)

Appareceu a nova edição, definitiva, melhorada e com

ma teria nova, do afamado �ETHODO RATICO DE ES

CRIPTTTRAÇÁO MEI1CANTIL, systerna míxto, synthícom
(díllerente dos outros), em sete magníficos volumes con-

. densados, pelo prol. Tavares da Silveira, director da Es
cola de Commerc;o de Santa Rita do Sapucahv, escripto
especialmente para ensinar aos commerciantes brasileir-o

(forçados agora a ter escrípta bem feita. deante das no

vas leis Ilscaes,', e para formar facilmente Guarda-Iívros

peritas. Obra importantíssima, considerada de utilidade pu
blica, pela sua simpllchlade e clareza. Editada sob OS3Uf;

picles dos Estados de S. PHlllo, :lUnas e Rio.. gal'antidil
pelo Governo Federal, approvuda pelo Thesouro, -elogiada
pelas autoridades, premiada com Diploma de Honra e Me
dalha de Prata na Exposição do Ceutenarío. São modelos
de livros simulando a escrípta dum negociante um 3lHl4)

inteiro, com explicações para entender e resolver tudo.
Aprende rapidamente sem professor. Methodo economíco e

Iacilimo. Uníco que serve a quem quer escripta'LEGAL F;
Sn1PLES. ExigE:" só tres livl'o�: Borrad()f, Diario e Contaa
Correntes. Por eUe qualquer farásua escripta, 'düpensan
do Guarda-livros. Básta seguir os modelos. Os pl'oprÍos
Guarda-livros antigos já preferem, com louvores. ostE' sys
tema no cla.ssico das partidas dobroâdas, pDrque empregan
do o mesmo tempo o profissional pOde fazer DEZ escrip
tas avulsas, em vez de UMA SÓ. Trabalhar ID("HlOS e ga�
nhar muito mais! Pedidos sÓ.á Empreza EditoÍ'll ;.0 Indus

triah, Santa Rita do Sapllcahy, Sul de Minas, Pl't:çe: 25$000
Pelo correio, sob registo, roais 3$Ono. (Remette-se para tond
o Bt'asiL Nilo tem revendeJores ou iuterEediarios <nn par
te al'{uma. O grande desconto que se daria a l'e'li'eadé'do

res já Se reduziu no preço pam economia do fí'eguez. Pe
çam directameate). Mandar o diuheir'J registado ou em

vale postal. C-heí�a seguro e rapído. Não querendo comprar
já, ,!)edir ao menos um album.:ie attestados e parecert's
cl)rnprobativos, com inform8ç�es complt;tas, o qual é re-

rnettido graUs. Não se arrepe!lderá�
.

Formula e Jl1";_1'ca Registrada segundo ás Leis em

Sanidade (} Min'isterio do Ramo

Neblina - Parpados --- �\iopia
PROF. PHAHMACEUTICO TITULADO: MARTINEZ

MENDEZ
°

Condecorado com a Cruz de Merito llfililar. por ,J.lfe

.

rito PrUfi!iHiO'�l:2..qs ;palo Governo de S.M . Attouso XII
"Especifico uníco do muado"; que cura radicàlment'ê as 'doeuças

.' c}OIl olhos por multo g;'avps e cronicas que sejam com uma prorn ':

ptidão assombrosa evitando operações círurgícus que com LOdo

o fundamento atemorizam 30S duentea, Desapparlçâo das dores

e Iueommodos á sua. prlmeíra apptíeação. Eminentemente eííicaz

nas opbtalmias:graves e por excellencía nas granulosas (granu
lações purulentas e blenorrhagíca, queratítla, ulcerações da CÓr

nea, etc.), As ophthalmías origi'larias de doenças venereas, CU

ra-as em breve tempo. Maravilhoso nas infecções postopecato
rias. Faz desappareeer as catharatas, destroe mícrobtos, eiratrl

za, deseníecta e CUH.A PARA SEMPRR. Não mais remedíos arse

nlcaes, mercuríues nitrato de prata, azul metílenho e outras tão

tellliveis usados· em cl.inicas. As vistas debeis e cançadus adquF
rem p!od!giosa poten,cia visual! NUa ba mais neblina! Sempre vis
ta mUlto clara! JÚ.Dlazs frBcassa! O 98 por 100 dos doentes dos.
olhos cunm·se .antes de lindar o prlmeiro frasco .do cspeciíico.
aEXH ...1LYLUZ" eclypsa para sempre o tratamento por ,'olyrios

conhe;:it1os até hoje em' t{)dos os gabinetes oculistas, colyrios qu.!·
na maior Parte dos casos não fazem mais que peoral' o mal irri
tando O orgam tão importante com a mucosa conjuntival. O nitra

to de prata. causa ti verdadeiro terror nos doentes e
. de muitas

cegueiras, o faz desaparecer.
.

<EXHALYLUZ" é completamente inolfe!isivo. e produz sU8sgran
des vantagens sem causal' o mais pequeno íucommodo a(ls do

entes,. Detem a myojJÍa progressiva. Doentes dos olhos! estejem
seguros que llwlhorarIl.a ern brevíssimo tempo usando o potenwso
especifico EXHALYLUZ. (Exigir a assignatura e marca no precin-'
to d!l. corbeta.l '.

.
.

(Testemunhos de juizes, fiscacs, chefes r::xercitos, -engenheiros,
c(>mmerciantes, obreiros, etc" etc.) .

EuviHm<:utos á todas as partes do BRASIL e dó mur.do inteiro.
- FRANCO PORTES PREÇO DO i'H.A1·A.rv�ENTO AO BRASIL com

instrucções p:lra 8PU USO: 150.000: REIS. ou doIlars 8, dos E. U .

.A_ ---': PAGA:rmNTOS :rOR LETTH.A&, CHEQUES BANCAmOS, ou

PAPEL l\-!OEIJA DO PAI7.,HAIXO CAR'fA LACRAiJA E REG!S-
1'I1AD.-\ No CoRREIO DIRIGINDO - AS A DIRECÇão GERAL:

I. MAHTNEZ:
AP. C'. GENrrRAL, 935 �L\DRID-ESPA

NH.\ se remelle litf.eratllra ao 'doentes.

lIas
PEDIDOS DEVERãO VIR ACO:\iPANHADOS DO

i
SEU VALOR

. "
.

A dita Escola. de COIlImercio confere diploma de Gua:r�

I da�livros ás pessoas de ambos os sexos que aprendCfE'iU

11.1 Dirécção: Martnez: AP; c'. Central: 935 Madrid.Hespanha. por este �Methodo)). Os que tiverem exercendo a protis8ã�)
de Guarda-livros �om ser formados, poderão rapidamente

.

!Exbaiyluz! ulJico nO"lT.UnÚO, ;iue .cura toJas as doenças o'btE'l' o .seu diploma, garantindo seu futuro. Gr'and� "'BU-

" dos oIho�,.e {�vlta Fazer operações cinm;Ícas.. CUl'a tagem Exames por corre8pondencin.. Muitos já. se forma-

II
bem c pronto, nExha1yluz, uui�o nos ambitos da tens!! rali no Brasil inteiro, sem Subir de suas caSai, e estãú·

l�xercendo a profissão LEGALMENTE. QueI'en�lo informa-

I lções:sobre
dipbma1 escreva g Escola, ou mesmo á. esta

935 Madrid- Espanha � ,Empreza, remettendo 5$000 -em .:;e110. para:} resposta .

.
....... _,..; - __-"'-

XOTA:-Ao �azt:;r o seu pedido refira...se a este �on�;)l

Diploma de Guoarda .

,." livrOs

Torrado dos
melhores cafés do

Brasil

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



Receí16'·Orçamentaria.
1 - Renda Tributaria

Imposto !la ia1ustl'ia e profis!:iões '.. .
.. , ..

,F�em teI'l.'itoI'ial úrhano
" dt velÜUUios e piacas'
« de testada
" de gado abatida'
.. de pUblicidade

Emolumento' :

Taxa de expediente'
Licc'Dcas div�rç:as
Ren\i�ts diversas'

Prefeitura_.Murticipàfde .�eqúerimentos· , ... ' ..

'

,
'.

....·1::>.··1..

'
...--.·,·rn.L. erraU:,.· ....

-
s
rÓ» -

:: .':
'.

". Despachados.t.J u v
. .

Protoco1ado sob ar. 48� � Wilhe4n MaJl'bke, ! pedt�dzy..' .....".. ».
"

"
,

líeença para constrníe unia 'cerca na. fJ:ente :de .son terreno,Balancete: da Receita e Dêspesa.de 8 a, 14
.

de e re�petiYQ. al1nh�mento� Despacho: Coma réquer:
" �."

,

O t b d 1935 ' Protocétaeo 's'ob nr. 484 _', G, Stamm,. pedindo pf:\fa.

.

11 U ,r:O. ,e" ._' .
. aumentar uma casa 'de sua:pl'opI·iedade. Desp. Como requeri

. P!o!ocola�o' sob -nr. '485; � Pedro Silvano, pedí.Ud.orestl�ulçao dnImpnsto de-testada pago ti. mais.. Despachó:..

Restitua ��. de 'acordo : 'com ,'a' ínrortuaçâo . do. Contadoria,R,s .. 1,2$000 (doze'mil réis) e corrija-se, o laf1çamento 'dodítc Imposto.
'

,

, '

"

. Protoc!)lado sob ur;' 480 - Fernando· Sasse, pedhidqIicença 'para 'construir, uma casá de moradia. Despacho:Como' requer.
.

"! ';

. .' Protocolado sob. nr. 489 ..;.:_ Lauro Grack�r, pedimlorelevá ção demulta .poi' infração. Despacho: Como requer,. '

Protocolatlo sob fir. 4.3 - Henrique Thiele, pedindo
bai�a do imposto ele -índustrtas e profissões' Despecho;8:170.20t> Como requer. '

'

.:. . :';.. , .,,'. :

"I
Protocolado sob ar. 494 -'.i.. Emilio Rei!, pedindo, baixa

,
.
do Imposto- de veículos 'e pla.eas. Despacho: Como re,qu'fr.,

'

.' Protocolado. sob nr. 4115.:-- Willy Lohr, pedindo Iícen-320.620 çença .para colocar uma'placa'(reclllrtre) Desp: Como.requér.
SA9.o.820 " Protocolado sob nr. 492- - Diogo Otavio Ferraz VririJ-
21:165.815 concellos, pedindo Isenção do

.

Jmposto de. veículos .por
29.65ó:ÓDb servi!" o seu' autornovet no servíco. de inspeção. dos P1'O-.

(_lut�s de origem animal. Despacho: Indeferido. Do acordo
com a Lei, somente gosam 'de isenção ,de tmpostos os au-
tomovets de propriedade do E s t a d, o- .e do Governo
Federal

.

. ,
:

40.400
.'

.� ',' '.:. -
,

. C'·I ·D A-D-··E..

,_,D� ... ISLUMEN�,.,

, .13iBsemann-l'Ío' de. absçluta
� ·-1nilependenília. . .-

-

.... ·--.or.. - •••• �. 'i ,,"L ....., " __ ""'.-. �•• ' ••• ") "i •• " _.,

420.0QO
5:197.200

" 264.000
i:945�QOO
139.ouo
10.QoO
60.;;00
30.000

"

100.000
4.500

. Et.:.ições ás quartas-feirai
".

f'.. aos tmbbad{ls .; .

... ..._...
- "-Director: "

.A:FFONSO DAL.SIM
.....Gerenfe

'

RODOLFO RADTK.E.

Sal(l'o anterior
-: IMPORTANTE

. , .

.:� ..

Red�êção'e
. ,

oiricluas.
Travessa 4 de ,Fevereiro jJ: �:t CaIXa Postal -.57

. B L U !\.i,E N AD
. Santa CatP,arma

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

'�S5IGNATURAS
3 - Renda Eventual

MuItas por úlrração . '.

Idem por móra de pagamento
'.Cobrança da divida ativa

, 25-{wE)
I4�ooo

. 28t.62v

AIlj({ ••• � • •• ,15$(1{)(}
. Se!lleo;trê.:... 8$000,

Ntli. -avulso .. ' $-200
Nun. atrazado , $400

, ,

Desp'esa Or(anlentaria
, I -- Admínístreção e Físcanzação

Publicações. e tele.gramas "

.

..;' i
t Ó: Págo, ,11 Cia.. 'I'el�fo�ica Catannense .doc nr. 12

, i.... ;,3, � Instrucção PUblica
Alugueis de casas escolares "

Pago ii Aug��to Lubow dor,' IH', 10
. .

.

4 -, Higiene e Assistencía Publica
Hospital muni 61 paI
Pago fi .Oía. Paul. doc. nr, 5
Idem a Fr.;dfrico Schreiber doc. nr. 6
,enterramento de Jndigentj!s
pago ,a Augp.sto Lubdkv doc� nr. 11

.

.'

.

.

8 - Obras Publicas
"Conservação e constrl.fçÕe·s

.

.,

Pago a John L. Fr:f'sctil Dl"; doe; 4 ',' ,

,Idem a Turma Ue apel'BriOs, esUaJa Itoup�Vil
, Central doc. or. 1 .'. : "

.

iI

'

a Alberto 'Vfhuck 'doe; ar.,.8 '

� a Carlos K(lHke �Qc ...n:.. 13"
.

,

11 ._ EventlIa�s

40.400

li direcção' de' lCidade d'e
Bíumenau> não assume re4·

. pÓn�abi�d�de. pelas apreci�·
çães emettídae em notas <\fI

.

. artígss assígueslos
1

_.._

SG.üo (l 138:6oQ

?5�ooo
_ LáJZI_Z_

,52600

I,,' •

tt;'Úje��ai : O'�:çameI�tdr�il'�
, 1 - Renda Tributa.ria

'

Imposto de industrias lé P"i'ofiB$ÕeS < - .• " "
- ..

Idem t-erl'itorial urba.no
« de velculos e piacas' ",

� de te8tada
.

o; : de gado abatido
Heníüç'ão de Hxo
,Emolumentos'
Taxa !;1e 'expediente
Liçelwas diversas
R�lldas di'!_ersas

. j

3q.ooo
Pre,oave,IJham-se,

.

contra as, praga.s da

PrQxinla lavoura
": ' ._'"' .;

,
. t t

445.,500
..

2�!S.OOO
30.:::;uo
J2.50o 780.000

ArsmlÍatos; Ue 'CliumQ:o .�m Pasta
Arseniatos de Chumbo em Pó

Àrselifafos de 'Dalcio
'Verde Pa.ris

,Só.
Despesas 'jmprevlshs
Pago ui? Dr.. ,!OB� RibeirJ di CUi'VEJ'lllo dqe. I1�'- :Y 33.000 OS',de marca f(JtJ?ITER»

'i da. . ".

3tq\�fnlen{o tl(�' Fundos
"
�:Banco N<:tcional do CO!p.er�io c/ dispusição

B a I a u ç o 'de' c o fi tas

15:0oo.úu�
1 �):o5:J.uoo
.1r�:G{)3.635
�\):(:i56.635

C<tixa 2tJ5

Cü t.. fé r't'.
WaUél' !'\nller ,;i.

Coni?lioI'
'VrSTO

G. fhJ(iI�.s(;hi

..11fr&do KCiC:'ltiWl'
Te::;oureiro

Pl'eteHo
Tn�{,s os ü\'rns e dGCmüent0s te!ativos ao jH'(\Scnte balancete, estão, na

feitur:a Municipal, ;1, dispn::i,?ào d� qut!m os qUfliI'� exümi�aI',
Bai'ancete" (ra' Receitá €i. Despega de l a 7 ,de Outubro. de

Multa' por infração ,

Idem por móra de pagam'€uto
ColJrançá da divida a.Hva

3 - Renda EVtDt'ilül

680.000
�)o2.4oo
337.000

1:7,40,000
.1.62.000
.12.000
,15.ouo
,73.QOO
1:d5.ooo

I :;;v! 1 ;0(,0 .

J
. "

,,25.0àO, .

",-,,_

3.750
'. ;712.'21)0

Despesa Orçam;eiaria
. ,I-=- Admil1istraç.:io e FiscaUsl:Ição

Moferiais õe expediente,
' , ,: ,. ,;" "

,

' RecébiJo p<:la )'en·ja de '150 fOfmulal'ios de I�e\5i1J')s
,

- ,3 - I::l.g�l'llÇão PulJUca
.

Aluglieis de CI:1SliS 'E'Bcolares' ,

Rc{!�bl-do de Leonor. C. SchmU·t"
'_
-,' ...... .

...

30.000

15.000

Saldo anteri o r

Hos;:Hal municipal' '-,
P?g,9 a. p,úerner Irmãos doé. nr. 3 ..'

. .... ",,8 _ Obras Pnbllú<l'"i
CtlDServaçtÍo e CO[i�trUC!:f�es'

.

..

.1'3.00 fi JarQ68 da·Silva M('>sqüita doc."nr . .2
.

�
'... _

'

.

. Depositas
-Juros 'dê apoliê€>s e·�1!iduaj.e; (:/ �\(iIHe IlHl�i",l

,

Pa&o a 'F:i'�deI:ic(! "Jioffke d:)(>. r: I'. 1
i

-

Despesa' Orr(amEH\tarria "

4
..
-:- I-7i�le_p� � t"l.��j�;.e;.ei(7. I'tlblíca

72.300

-100.oCO

� "

�.

lleteWá' Ha;ner'"
EfCriHu_t�J!;.t-:o

Cc::tére

VISTO
G. E('du��(;ld

,1�je!QftD

Todí:tS (iS HV1'OS B rl,::'eu.t::;�ntr;s· �'."'!húi�:os àó presf'nte balancet,c>, estüo, na

ta M�mic�pe.l).ii d;Bf·C-�;Çr.{{, '.ie �1Bill 'Js �'1:1\;ira (:Xttm' fi �r,

.. �.
j'
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Tentativa
roubo

de

1\ li Collegio Santo
Antonio

torreio lL�iver

De.I;ri>Ui�oje aos nos i o
80S a$slgnantes do' município � .a-

o Ji'r. 134 do Correio Uníver-} Maurus Jokai escreveu uma
sal,'supplemento. semanal de l novella contando a vida ro

. ({Cidade de Blumenau». Na!manesca dos Oiganos na
vez passada díetrtímímos, co.; Hungria. John strauss inspi
mo propogaaâa 8: secção Ala j roa-se nesse trabalho para
mm para erteneas, o-que con i compor as musicas de uma
tínuaremos li, fazer de vez � opereta que tem sido app lau
em quando. O nosso àsslg � 1dida em toda a parte. A Ufa,
nante QU -leitor que q'hizerl;npl'oveitando-se do mesmo
receber regularmente o Cor j argumento, realizou o mm
reio, Universal com.a seeção' que veremos hoje ,- sabba
Aladím, poderá obtel-o pa- i do - e amanhã - .Domín
gandó '

uma 'assig,natura de j go - na, téfa do Cinema
10$000 em nossa redacção. \ Busch, "O Barão de

.. Ciga
;:'Directamente lhe custará i nos". na sua versão cinema-
25$ooQ. .: ..'. .: -, !tographica, é uma obra prí

Na madrugada do quartil
feira \ ertrtccu-se uma tenta.
tíva de roubo no Colleglo
Santo Antoal«, que foi víst
tado por dois Iaraplos. Pre
sentidos a tempo, e dado o

alarme pelos »lumnos, Olt
visitantes nocturnos fugiram
aprecsadam. ute deixando o

producto do roubo no loca!

Pharrnacia de plantão
E!;tará aberta cruanhã, do

mingo, a pharmacía Gloria.

Industrial Garcia, (mola-mes
ire do vale), - Tecelagem,
tíuturaria, fen arla, Iundíção,
oítícína mechaníca, _

serraria
e marcenaria, 1; fabrica de
bombons. 1; Iabrice de mat
zena, 1; fabrica de charutos.
3; ferrarias, 2; tabrtoa de fo
gos, I; funilaria, 1; pharma
cía, 1; boteis, 3; jardineiros,
2, moinhos, r>; Existem ainda
no Garcia 2 padartas, :3 mar
cenarias e 2 pedreires . em

presaríos.
, ,

.

.S�����l�?%�'!.?h����
O sabão

«Virgem Especialidade,)
de WETZEL & tIA.. ,., JOINVlLLE (Marca 'Registrad�}'.-
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