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de colonos

.A..manhã, depois' da lY.Ús-'
sa solemne das D horas, sa
hirá, ela Igreja MatrIz a

..

prejudicados I p.ro�i8BãO solemne do San"
. tíssimo .

1. - Colleglos e escolas
2 --'- Filhas de María,
H - Apostolado da 01:a

cão e senhoras.
4: - Ordem Terceira .

. C.orn. {! executivo h.ypothe-'l í!orh.praram ver-se fio despo- Todas as a,3�oc1a,ç.iJes 5 - Cantores e anjinhos.
cano que vem sendo roque- jados (Ias mesmas terras, só Iigíosas queiram tornar paJ:� � - O Santdssimo.
rido na Comarca de Rio do lhes cabendo recorreram á te nesta uianifastacão de íé, i - Irmandade do Santis-

. �':;�!, nq� terras da coíoníza- justiça. contra os vendedores. incOl'l:;ora,ndo'f.'G com os sf;lUSj símo e homens em gm·al.
çao LUIZ Bel'toli, acabam de Este facto de exteaordtna-
vir. a publíco gr'aves' írregu- rio alarme publico. por isso estandartes e distrnotívos .

. la�lda�es praticadas na es- qUf' são prejildicados cento- O iti nerarío sl:lr�t o 88-

�Jn\'a�1a u? Tayó, tendo (j nas e centenas ue cotonos, guinte: Rua 15 de -. Novem-
tunccJ_onal'w. daqueHe omeio � unícnmente nroveuíente das hro 1'1" 1:. 'TI' d Lr z r

,.,.

1
' 1:' l

.. < .leu l.. cL eu l ", '. I

d,vraao. centenas e tl.enteulls ir1.'egularid!ideü apontadas na de Setemll1"o, .r. Urua...l'uÜ.f ede escnpturas de compra. e escrívanlá acima retertda as
'
.. r

venda de tBl':.1S sem. t:'xIgiI' quaes estilo meracenclQ' do voltando peJa, rua, lG de

1�1� partes a competente cer- punlíco, interessados e .auto- NnvlJ:l1b1'O. Na. pl'aç'êL da
tldão llBgat:va do Registro rídades o preciso conheeí- :_:,Iatrtz será dada a b�mção
;j� Im.�ovev'3. Des.so ll�odo,. mento para uma sancção dos 1 finsL}lt2ra CIma de· mero milhar culpados. \ ' 1," .

j

de colonos que adquírtram � I rs:
':
OH <.: ln (1 segnir Bera,

tc_nas (!a referida

I yegumte.';t
� �0�'�''''' f!nth!r'l'nr:r

....

I�;;rJ nc.-l.,�i10, 'erao suas . JJiJ.:l�?l vã i!.��l' titr- .. JaLJ L:�t�,v -===�;.-w..� -1';V_��t�••-:.......lJ.h�

, ��'. cop.;pr�. ��in�uI�l,ddS� .P?" , tn"" .:;;')11..., h n:,·! 11) ....,..\I C.,IO .de conn <!do
.

e aluda CG �.1(,J. fi !J:J.!..!.U (w' u",�L; I. �) pTAde origem por
:

estarem J.1 ', � JLtP·
rererídas terras hypotheca- Sob l) I;!ulo n(�!ma 1":'''<::';,;-
(f[12 desde o ann o de;, l�l')ô e 'Te ,.:) T("O'IH'P, 't',,,,,,· >::,.'tlh·"l_.."

.

'...... �
v . � U J 1 • J �.{ l. 'lo. t,...:...!. '.rI' (!. U. �

não haver precedido autorí- uíttrno. e:n nliiterla:-:: VUhidut':
z:.u;ão 110 cl'edüI' . bypútílBCt,I.· no ::;€11a((o o· �;eg'1!int€':

. rio para as Vf.�Ucia5 feitas.
. "Nú. ordem do' (li�. de;, í?l'('.

Se, como se p<!lpel'a, fttrem n5.o (i,:\ l!On.l(HH <lü f;nll.id o

aStt�rI'as Ievad",s em hastarioj ;]j.lrn�.:'Li.d.,·) {) iHo.i��Ctt} {jy
pUDüca, os CQI0l1{l� que as ll'P.SO!HÇ�O 'la (}:;mmiFsün de
- ........_.,�""""'--_... i Coordcnaç':'.o de Pouer-(·o. dt'

I eliU'fWilo CO[1.3,n�vÍl· JJi·trihu
• tnç11.o (i !';eiJh do Educ!':(��.{) ti

Snu:le, ere;,�d:; pül' t!.ecreto
FedIH'aI�e Ü f',ello ,ÍlJ �:Hnde, I
j�1f,�j.Hui,'0�r)_(.\?:" .•d,:'cr�.d.ó ·�o Zs

I1I1J'; 1_, _ ,�l.lfl';" ".�....
.

ta.{ (l ·c:le· ;3ft.n��� {Jet.ll�111in}:"
NO SY8'I'EMA DE FOSSAS

-.

De' accoicl.ü cum «. CÓ.l�Sti
, '1 tniçao ao pí'l:lwit'n df'SSN

tdbu:os c,lbe f.t prevalencla.
!

Segntldn-feira, proxiulR) dia
31, realizar-se-à, ÚS 7 horas
da, noite a cerimonia da co-

'r
r
.. esteja 90 annos..... 'U' ti,.;..·
).

0'1\1 ·8···.\:_}' .LV...,_ .

Nu. S8YUDCLt fi:!ira �SSl��·
.... 1 _r

naja. a pnssLlg'em da, datn.
llatalieia. de �:i, S. Pio XI.

}'O1' esse motiv(l S, S.
SPl';'l. alvo do t.UHi{>r0i-:;�.-l ho-

.Ko dia. -.1, de Junho, a

Capelb do Sagrado Coraçao
de· ,Je::1US, de Belchior .lUto,
celebrará a fústa do seu

o MELUOIl E MAiS

r--��::
Surnreza

Boa Vista

superioridade üapazes de
C\Jffipetir com quulqqer si.milal·

. fi'JiO�liihc !c-i�ttff�Ue ffl5�al Blill.:ililiJS!i!f1iU
Caixa Postal, [,(9 Em.t tel. SILOS

�------�����-�------�--,------------�----

� � � � r A ! Adulpho Walendowski
� � l�. � Encontra-se nesta ·cidade {}

sr. Adolphú Walendowsld,
li

. t"d Prefeito Municipal de Brus-
10IllBnU ....t1'Sill a.lU8 aBra pr03 �: a

v .• que.
a S. Exuia.

Por motivo da passagem
do 25o, annivel'sario da no·

meação do Exmo, 81'. Dr.
tuna Freire, M. M. Juiz Ge
Direito da Comarca, para. a

magIstratura em Sauta Ca
tharina, os funccionarios do
Iorum e 08 srs. advog:ado8
<lesta Comarca prestarão,
sabbadc. uma especial home
llt1gem a S. Excia. IazentlQ'
lhe a otlerta de um seu re

tra.to I!O gabinBte do nosso

IOl'um.
A presente homenagem é

sem liuvitla um gesto de r8"

levante symvuthia dos fun
cionarios do judiciario blu
meflBueDse pelo ni:iSSO mais
alto magistrado e que encon-
tra no espirita pubHco uma O grande campeonato in-

n::uita g.ente tem ci)nfra di-I Llutrimento humano. 1 litro fb( fC'. 6, . �'f!I ?':Ii. n, 25 !!'.u"lnhrcrsar... l·O �closão bastante (.feliz :pelos ter-municipal de tennis, quo
Ve�BCS ahrn.�lltos u�a. _c<:rtaeontem fora dos 3%de gOf" lr"J�Sll no ·€lHa _Ji. UI ��t Ull'ti A inebtimavt,is p:redica:dos com deveria re:lliZ:ll'-Se nos dias

�reoooupaç""o q.u� nilO e JUS- dura, que se tiram para I,t" .

..3! ... � D· i que o Exmo. sr. Doutor Lu- 1. 2 e 3 Qe majo, ficando

il�t��da. e por 18�o.sa deve briQar manteiga, todos os! Ua sagraçao eplscoll,U a.ae & .,voa.... na. Freire tem sido rt�conhe- transIeridos llaquena epoca
d!solpal.a, .

. ...
seus valores originaes, ergo I • Ií"'· dOI" "r cido na. misstío do seu alto e devido ao mau tempo, terão

.. Um de.sS�8 alimentos c0!ls- 34· gr.armnas albumina, 471 qutrn t.polr�rngues t. lvel a

lI'eleVa�lte cargo. logar hoje com inicio ás 16
tttue no Ie.lte. desnatado; O gtammas ,assucar de leite e Este. folha alia se aos fUlle horaf,l, no estailio do Tem:l'is

no�e talvez leve a erros, 7 gramwas substancias mine- A Arehidioceae de Santa á estima e ao respeito dos cionarios do nOSSi) jucliciario Club Blumenau.

p�rem desnat�do não quer raes. Ju.stamAnte a albumina., Ü' th
.

a el1che�se de J'ubi- seus juridicionados nos di- na just,iça que pre�tará ao Como já 3nnunciamos, vI�
dIzer que s:e)a Bom valor que é tão 'neccessaria para

a arm, .-
.

1

t
. M ....1 Juiz de Direito da (Jo- rão pa.rticipar neste gl'an'.ie

nutritivo. Assim pOI'

exem-I
() no�sfi corpo h1J.mano exis- f lo no dia 31 do corrente, vers?s cargos que em e- m�rc� e congratula se com campeonato os. seguintes

1'10, saDemos que carne ma- te. Da sua ple.21l dosagem no
I
data em que relembra o xenndo? e nas quaes

. pres:
.

E-. Excia :!?elêl passagem da club?: Lyra. Tenms. �jUb.· de
gra pQssue ab��lutamente () leIte

.
desnatado, e Iora da l25 anniversario da sagra- tou a:sfHgnalados. serv!ços 11 I auspicIosa data. Flon�n(JP.�hs;, .. MarclllO. DI.as

seu valor nutribvo, se bem quantIdade, o leite desuata"! cão episcopal do seu illu.6- E&n'oJa e a Patna. . 1 T.eums Cl�b, de Itajahy, .JOl.n-
que lhe Ia:te a gordut'a que do é o roroe-cedor mais b:t-I

.'C
.' D J '

b
, .

.

.."... vllle TelllllS\ Club� de i!'omv::.l-
á muita ge�te até faz. l11B'�'I>O rato da albumina, Por esbs tre. metlop?htano (ie.. o� :Mu,üas serão, por ISSO) as }\._g1:"r�aeCUlínento le; Brusque Tenllls. Club, de
mesmo acontece C9ID o'Jeite razões �e· deVe abuudou3r (lU;1U Douungnes Oh-

homeD.agens que vae reGe- Bru.sque; Tennis Club Rütt

des.uatado. E:sse C?fi1em umaj qualqtle� p1'el?COUDução con� vell·�.
.

.

.".
ber o illustre prelado, as .Agr�deccmos a distinta di.

i
WelSS, de

. �l�enan e tau:.:
S��I'l� de

.

.sllbstaf]Cl�S valoro.\ tra o l.€.lte d.es.natado. e aoos- Figura de grauttQ 1elevo
qmLes praz9rosamente se rectoqa. do .S. C. �lumenau- � bem p�r.tiClpa�á. (I !e�mtsSISSJrnas. Na eoloma se ·at:ha fumar-Sé .. a v?r<· noIl€! l1iU no EpiscOD'11 pelas suas.. .

,ÇC'd d 1 Bl ense pelO rwo bnnde que Club B.umenau, o oYgamza-
iiruito müural �!e ad.optul-o gl'anJ'e valor riUillenticio, qac oTí1udes vü,t�lc1ps' pelo· seu aSSOCIa., a � a e c e 11- tiveram a geutileza, dé nos dor do torneiQ.
como bebid� e p�ra ..

coser. se po_de aproveitar �m vez 0.
<

...
� �,'. . el menall�', admu'a�ora de seus oHereee!' pela passag8ID dG

.

Como é de esperar, este
..Os ,-alares do I=:ite dc�mata. �o __�.�!tt:>::_pE-ro_lI:�!?..?ZUll1a •.i' tmo, a,cln�ml;:;t:atlvo, 1

P a_ peregrmoR attnbutos mo- i nOZ3Q enlace, nnport.ante cuuJ.pe0I1,üo de
. d'.) em prHneirn logar prC'Cl" B.ru�que, 26_de maiõdé�1917, ! S1.l� llltelhgew:aa e .cu.r.tura'l raes e intellectunes. l Tenni.s .l·ev�stir-se-á. de gTau·
,,<i·LU S(?r tlp.ro':eH ...dos para () (..'onsul Renau,i_

.

ü llhlstre }:JJ.'í31ac1o lUJpoz-se. I e .8L'1u'wra de �l'lIaantlSlll{).

Lotaria do· Estado de.· Santa
Gâtharina

Fpolis, 28. - .. Realizou·se
hontem a extração da Loteria.
do Estado, sendo premiados
os seguintE's numeros:

148U, 2.108, 4.207, ·7.806,
10707.

!.\. proxima extração reali
za-se no dIa 3 ue jUnho.

_.,"_.....-----

Campoonato inter"mu
nicipal de Tanuis

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Se.n<3c:tre ... , 85000 f. Em Alto dos Indias, rrruniClplO de HarmnonÍ<i:,NEli. avulso.. $200 f vende-se a preca razoavel um lote de terreno com 81'1
Nu.lI. atrazadQ. MUO II'

-

Attestado do dr. Geo.g , alqueires, dos quaes dois algueü'efl são plantados com

Richter, ID€'dico formado na IMPORTANTE I peras, ameixas, laranjas e outras fl'uctas. O 2'e8to do
Allemanha e- Brasil, chefe \ direcção de <Cidade de I lote consiste em i'oças: l)astus e lTI&tto. Optima estrada
d·H 't I S- ·1·

-

J BI,imahau� não assume res· r
o OSpl a t.. ao ose - 8,- -

h'''' d
. f para automoveis até o local. Boa occasirro para venda

raguá - Sra. Cathat'ina: pensa IdOB- e pelas apreCIa'
F

APYRETINA, EiG aU6ge.
ções e:;ti�����si�a��t:s ou ! de fructas em Blnmenau e lorianopolis. Ha igrejas é

zeichnetes Prneparat besonol
!
escolas nas proximidades.

ders in MigraeDefãl�en. I
{Ass.) Dr. Richt�r ������� nformações com o proprietario

(Tra�i.: �P_YRE.TI�A, um �� se quereis crear v�ssos �j Guilherme tindner
remédIO ,lndlcadlsslIDO na �� filhos fortes e robus�os 111 ALTO DOS lNDlOS
dor de c:abeça).

(3) }...... fazei USt) da °::11 --.,

� .< Hammorda - b. Catharina

f� Farinha de Banana �� 011 conl JOAO ITEM

h� Solalllga· H GA..'"1CIA - BLUMENAU

f� Fabr::��:s�haves �� Diretoria de Terras e Coionisação
i� .João Chaves. �5 Inspetoria do 3D, Distrito com séde em �lü:mBnau
b :J Edital de Praca - Prazo de 30 dias
�� TIJITCAS - '8 GATHARINA �l De ordem do sr. Eng. Diretor de Terras e CnloniS8-
.-............................................. 'y·ão. de conformidade com a LE:·i TIr. 112 de 24 de Outubro
������

de 1936. torno publico para conhecimenfo dos interessados

que, as quinze (15) horas do dia quatorze (14) de junho
do corrente ano, na téde da Inspetoria do 3°. Distrito, sito.
na Prefeitura �unjéipal de BluIDeD8u, será levedo a hfista

lJublica por esta Inspetoria. o lote urbano D. 43 da Alame,
da Rio Brauco, com a área de 2.148, 6 metros quadrados:
ex-concehsão Curt Bering, onde se acham "ncravados tret<

(3) confortave-:s prediGs de propriedade dú sr. Cmt Bering
sendo um na parte da frente destinado a repaltíção dos

!'.............,,����������.:::"'�p�"'�'�*�.. Corre-tos e Telegrafcs� e os cuis (2) restantes nes 'tundos
1estinadcs á moradia do familia. O referido lote Dr. 43 da

Al2meda Rio Bl:snco, que será posto em hasta publica na

Inspetoria do 3�'2. Dislricto, pela importancia DCDCI1 inferior
a quarenta e quatro contes sessenta seis mil e novecen·

tos reis (44:0eó$ECO), ttm 8S seguintes confrontações:
Ao norte o lote urbano Dr. 44 da Alameda Rio Bran

co, ao Sul o lüte Dr. 43 da �1J[;mula Rio Branco, 80 Oeste
com o Ribeirão Bom Retiro e ao Leste com li Alameda
Rio Bntnco.

E para que ningucIll alegue ignoraDcia., lavrei o pre
sente edital do qual extrai cO!Jjas para serem publicadas
nos jornais "Diarios OliciaI do Estado" e "Cidade de BIu
menau", alem de fixados LO local do imovel e no Ioga?
de costume.

I A maior Descoberta
P.A.RA A �mLBER. .

fluxo Sedatina
o Regulador Vieii'a

mulher não soffrerâ
dores

. A.livia as eolícas uterinas
. em 2 h(}J'as�
.. Emprega-se com vantagem
para combater asFlores Bran
e�l3. Cólicas Uterinas,

. Mens
truaes.. após o parto, Hemor
rhagías e dores nos ovaríos.
E' poderoso Calm ante e

Regulador por exeelencía,
FLUXO-SEDATJNA; pela sua

comprovada eífíeacía é re

ceitada por mais de 10.000
medicos•.
FLUXO.SEDATINA .

enCJU

trá-se em toda a parte -. . De Inda.yal
DO CORRESPONDENTE

SKAT CLUBE CONTRA fiasse, que era detentor do

Como havíamos annunclc- terceiro logt:tr (este j�gou .em
do, sabbado passado, foram lagar d� somo Ja.cob ::;chml�t).

iDo
icíadas as partidas de skat.·lo.te.

rceiro .10g?l. COUbe.
ao

como um segundo turno. Com.
st: Helmuth wa�nes..•

punha-se os partícípantes de O ultimo _loga,1: do mteres-

16 socíos, que dísputavam
sante tOT_?elO l:.oub� ao /,r.

Icom arder os primeiros lo- Carlos Hardt, o mais velho

gares.
. dos componentes do clube.

A'S 9 horas mais ou me- JURY
nos foram as partidas inter
rompidas para fazerem os

concorrentes um subetancíal
lanche.
Reinícíado o jogo, foram

terminadas as noventa joga
das, cabendo o primeiro 10-

I.gar an ..
sr. Affonso Oestreich,

que manteve os pontos do
primeiro turno. O segundo
Iogar coube 8.D sr, Arthur

BOTÊt HOLEl'Z

No dia 23 do corrente, lUI
ciou-se a sesão do -Iury ctps
ta Comarca, havendo neste
dia duas. sessões, sendo os

réus absolvidos. Foi advoga
do da defeza o illustre 151'_

dr. Antonio Araujo.
Dia 25 huve nova sessão,

sendo submettídos a julga
mento quatro réus. Occupou
ri tribuna da d.}reza o conhe

����-Ml>����:il
cldo é verboso tribuno dr.

�
,

..
.

--I Arão Rebello, consegulndo
I Linha de ónibus para seu constituintes abscl-

III'
.

.

DE � vição uoaníme.

; ARTHUR LOMBE 3 EIJSABETH LAUTa

.� Blnmenau, IndayaI fi Timbó! AUDível'sarlou-se a dtstiuc-
� Ijj ta senhora Elísabeth Lauth,
� DIARIA;:"mNTE � esposa do sr. Gustavo Lauth,
i IDA E VOLTA ! a�astado commerciante. nesta
� p ,j. d -I . .(!I vílla. M�e. Lauth fOI :pü_r
� .

aI ce e B ureenau as � este motivo muito cumprI-
I
iíS .. 9. horas � menta da, pelos seus parentes

11,1. de T�m.l.).ó. ás 15 horas II e grand. E' nume.r.o .de. amigos.1- _._.. .
. J. A todos os presente� foi &er-

����'i$�t�Efil>�ti�� I vido pela anniversar:snte fi·
DOS doces e v-uriat!_8s bebi·

.., das.
..

Situado no melhor. ponto
da cidadf' �

R•. S,��ert & . cia.1
<

..1
Q

".,u�ut()� ·.e<;i��{::e�.;d
..

·

��.oSinha.11•. � ,. Absoluta mOLalidade to .1
-I> m8ximo asseio I
'tl

-

. _"
5

J Blurnend21. Bta. C<l.tharina!

r="""'_"
!. targ;� ..mSa�3

Deix�"me grilar!

E,' o melho!' para a

tosse e.doenç� do peito.
Combate EU ctlnwpa.çôes.
resfriados. c:cquelu�
broDd..j� e uthma.
O Xarope São João

Plol.e�e e fortifica a 6M"
ganta. O� bronchios 4 C4

� PllImÕ�. Milharea d4
i <í:l!faa 8$l)mbrostlS t •
�

.

Ainda. tom 1ono. d6, ftSlIl

coata. qj MI paito 1
1Je) � r;od�roao ioRleo

VINHO CREOSUTADO
e.e pllu_ - dilm.

2l§.!tI l}Ln ªlEJU
-

él'll� !l8ll'il .JD-
e&:loM MS Il'� ,

I.!aml!ll8ô1Mfil}lU
mm',lf.i SOBEPJ.NO

00:'1 f"JLlIil\ES

& 1ll : Bt::

; n rHApt�t U \ill�ft tu
!LI

DE
�.nN�.··�fIA·N·.G.A��"G � il_
�� � �

ATISMO

�
'�.-- fÍ>��?J�.:··. .:.:,· �.:_.;;.:�:_-_:_�f-'·r:,'.,� ;' -'_--..._-?:-:-....ir

é lO remediQ infollive-L

Êeconomico. de applicação
fa.oillima e não queima il.

f-ingua nêm as gEHlgivas.

H.. mais de 4{j ILnn"s lItlft as Pllnlas De Witt
s§.o vendidas soh""a. prll;nti:l.' d.e um remed!o',
3_e&1!rO e certo

-

para, o rheumatis:mot dores 112..

c.ost,as� ,dDr� na_s �rtic111a.�o!_:. debilidade da:

bex12"&, ·'affcct:;.cão noG. r!n�, .etc. Milhares do
caSos chróriico-s foram curadoS;, Garantimo$ QUO
em ..L'1té e ""a\ro hono.s se· obterá ",.ult..d"s. A
venda:em �da.s.�$'phainiaclu.

.
. .

,C-I�'r��WVJtlOM c,.\� J-l,J;FJoV'�"'1 firQ ... ç: P. _.'1'

c (frtHfjfC BÃ"iiff· ·i'1�EVn5E1IT1'';�1
,�"� S ,1. � '{; !l> O P R i: �. 00

'" �," ObrEL alcance d� �odús, grande II !;·ilidr..de: 00- ij'
nle::r-cio. i!'idus�!'ial lav cure, prof!3cliou:i�s. esru .. �
ãioeos. COIltero �udo: Oodigo comerctet (200 �
art. nscesserios. mserucões i'a.cei.s, Cf<.BOS in.édl· �
t03. Contas a8sinüu!io. legisleçw. trabiOlho. �"'- i,
tantes. msrces. Pl'�nci'Pio6 correspondancis.. ter- t,
mulaxÍos. certes, rr!Uit05 contratos,' !"CJquerãman, �
tos. PFocura�ões: mpdelos 'et.ra.G. notas. ?:uplica. f
teso t'!.tu'!os-. CC.':'iOSlde.des tOl'eUaBS p:r.; O:iV9rEo�. �

e,dvogadOB. Ga!'a;uta possuidor gran::l'i02u. obre. i

_.............. fiourlÍ. satisfeito. Ni!o às ...e fa.ltar. em nenhum i
esorltor!!>l Pedido eó a .lun :;7�r.dD • II. C�5ta J,. 4 • S. ".':10 á. �

�

Mn.nd9 17$. porte grfLtis. mesmo 9a1"9 a Cjdade da 8. P1>ulo. !
________� ,�....._ç�'C "

..{!i{

r-� r:
I

Cj�;1
C�pã��,d: 4"OOO�,t]OO$OOO

Sôde: RIO DE ·JA::-.lErRO
Succursal em Blumenau - Caixa Posh!T N. 5

PAGA JUROS, EM CONTA-COnRENTE,
ATE "I"/. AO ANNO

Recebe em "Depcsitos Populares"
quantia de 20$íJUO até 10:000$000

gando jures Jt�

dj·:-;;je J
pii

garantia de saucle.

C1DADE
DE BLUMENAU

Bíssemanarto de absoluta
índependeneía
---

ELiç5e� ás quartas-feiras
e aos saubados

. Director:
DR. ACHILLES HALSIN'

I Temos o pr+zer de levar hO cnnheclmento de DI dis

'I
üncta rreguez!a. que, por escripturas de 23. de Março a- c.

I conforme publicação no Dtarío Omtial do Estado de Santa

�! Catharina Dr. 905 do dia 20 de Abril de 1037, organísamos
f a. sociedade anonyms scb a denominação

I EMPRESA GltAFíC.ri CATARINENSE

I a qual assumiu todo o RetinI e passivo da antiga Iírma
• Nietsche & Hõmke, continuando com o mesmo ramo de
industrta.

r Pedimos a njfreg1!ezía se digne transmíttir á nova so

I cíedade ti coaliança com que distinguia a sua antecessora.

EMPRESA GRAFICA t_;ATHAHlNENSK S/A.

Gerente'
RODOLFO RADTKE

... .,"' .... ,

._._..__..__

. Pçdacção e oHicinas
Travessa 4 de Fevereiro u' 7

Caixa Postal - ti?
BLU1v1ENAU
Santa Catharina

., .,O�tten
-

-\SSIGNATURAS

I Dr. Alvaro Batalha
"�

MEDICO DO HOSPITAL
lVIASSJlR.liNDUBA

Cirurgia
Partos
:M:olestias de senhoras

e crianças
internas e

tropicaes
Doenças da pene
Raios X

Doenças
BlumenBu, 14 de Maio de 1937.

GIL FAUSTO DE SOUZA
Inspector

Consultas diariamente

I· 1.a�. cu mais dillriam;!;nfe lPOd�Tiio ganh.,r �m sua prop,i� casa, quan-.no hospital u.::p do dedicarem �I.!as horas vasas .ti original, artistu::a li!: rendosa

, 1·;J indu"tria "M. A. N. l. s." Para i1!lfo�mac;:õ�s, escrever a "M, A. N. I. S.",

ti AtteDae�se C lamauOS

I
R. do Passeio, 56 _ Sala 141 - Rio d·e Jii:1ellO. Receberá um folhetO graiis

� para interior
.

explicativo. Se. desci." amostra do trabalho. a

exe�u. taro
I bas.ta ,eme�l!:r Rs.

'�j .3$000, mesmo I!rn sellos do çorreio. O mliis e�tel1'SO e vawdo Sc;nunen o·

��������������l e caICCmtllli<l5, inc!ustriac5 e il�H.tic3:, Cc�il!o5es sra�is.

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



'IJaugaJnsntn da - Taxa de conservação e malharia da estradas

De or:e�B:��:. eD::::�lli::â�e�:u�:m�o:.tado, faço M:;�e II rP�A:=i;C1Dlpublico que, "'nl cumprimento ao decreto H. 8, de 6 de [a- de
�

todas as marcas e �"��'.� Bacharel e.m Sei,e...n.. c.ias :'�1neiro de i937 se proceda nesta colete ria o lançamento da �
Taxa de sercico de conservação e melhoria de estradas systemas concertam-se � � Commerciaes. acel�a �
de roãapem e- de serviço de reçistt o e tisoalizaeão de uei- nas offi-ínas mechani- 'ft alumnos para o :�nsl- :�
cujos. para o vigente exercício pelo que são convidados cas I especial de f= no das materias :�'os contribuintes' da referida taxa a apresentarem as

de., �:,:.,,: dos cursos com- :::��claraçõ
..

es

eXigl,',d.as
pelo art.

...
15 do citado decreto n. 8, até

.

�". L©�t� mercíaes
o dia 31 de maio p. uindourá, nos termos do decreto D.'

89 de 7 do corrente mês: RUA 15 DE NOVEMBRO gRUA 15 DENOVEMBRO. 81 B
Incumbe essa obrigação: :r-lo. 20 H Blumencu ;�
I - Aoe proprletarlos individuais, empresas, so cíede- ;;;;;;;_�"'" ."L'-',""'������

des ou seus prepostos, d� veículos que se utilizarem das--
estradas de rodagem estaduais como tais consideradas pelo
plano rodovíaríc do Estado e nas quais existam turmas

permanentes de conser-vação.
II - Aos proprietaríos de terrenos marginais ãquelas

estradas, até uma protundídade de 5 kllometros, desde
que sejam elas pavimentadas cem macadam, revestimento
sílieo-argiloso; ou outro destinado á consolidar-lhe a su-

"'. l' ",,",... CO·ndo r V de barato nerfícíe natural ou ex.igiam 8..co.nstruc_ão de obras de arte
0ynoiCa:.v ...

' eu e-se prateleiras, de valor superíoe a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
Ltd balcões escrevanínbas e ou- somente os terrenos até uma distancia de 50 quílornetros

. '.
. ...
I .'. tros moveis para casas com- de cada lado da construção pelo eixo dus estradas que a

Novo Hórctrlo. ;:lata fechcnnento ;n1r���::. OASA
.

HERTW1G,
ela 71r'erg����� pessôas naturais ou juridicas. nacionais

das malas em ElUI1:l�au. 'Rua 15 de Nové mbro 127. ou axtrangeiras, de ambos os sexos, maiores de 21 anos,

;,._·.partir de ·�J.·9·,dJ.·.7é. 1.1�r.,ç"ó:,.' "d,.el ..·

"

'". ,'A.'
•.

C'ura d"'a's que exercer no Estado indústria ou profissão, arte, oficio,
.

ou emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estando
ióentas as pessôas cujos vencimentos ou rendas rorem in-

;

',I' Sezões
.

rerrcres a 2:400$ anuais.
-

.

,I· OS con.ríbutntes que não apresentarem, dentro do

i'erça-feira ató Rio de
.. Janelr{} ,1 lnfllmvel elU poucos

I prazo, essas -declIn-a(,;:ões serão "lançados á revelia. pelo
: 'Uitrtll-leira até iiatal eEu.ropa � dias somente com exator, fÍcando sujeitos ás milItas de que tratam as letras
(i,liuta-feira até Rio COIn IigaCão! as aFamadas a e b do nrt. 31 do decreto n. 8.

.... .
'. {até RecifeH � ,

i �
-

'i'lbbaco ate'Rwde Janeiro, ','
. li P.. Hu".I�.. �, ' 'Dr'�

As declarações que apresentarem rance ou negaçao
,

.

I � H' uu. sujeitam ÚO.S contrü.!Uiute� á multa de 20�OO_O a 1�O�OOO.
:'.lNHA PAR1i_ O SUl. "L Nesta exatorja obteri:l.o os s'ts. contrIbumtes lOrormes

tl ReInaldo sobre aS declarações de que trat.a. o pres�mte edital.
"

! � liH
"

fidi· Coletoda Estadual de BIu��nari. 15 de abril de 1937.

li
-

HUaC aUo N. SCHEEFFER _; Coletor
'. ,

_1 '

ti1fJ1;;",,:����.g:q},:êk'-n::gr,-2�iá'.iC.í.'iE$:@;�'l-�"1M.:,.cíi&�i-;$i!l\'(S'W!;l'.2t.: .zJí;-·;;$iw;;W��%*Zft·��"f'<;;'·;·';-f:?·'''!i:t#$'·r;�:�;71!f!��.jii,�""''l':'!m;.t®à'��"illr.�í!'iis-ijtlWJ.·W:±';'i:.•�h"'"

.'

I

...Assimfallou8ertTo�'1{c�UndeKberg:_
O Rei dos onirnoes é mesmo um bicho!

.

Pa-ssar bem, comer bem, leva a capricho;
Se lhe falta o apetite, - por .Mafoma ! -
Elle o seu colice de UNDERBERG tema.
O homem, como o leõo, é um ser altivo
S6 aprecia um "recl" aperitivo.

..

I

I
fSer .bonita e predilecta i

o §onho de todas

n1f.ulheres'

se realisa fazendo uso

DO

vitaminoseCreme'
Proeutol

Que llmpo, conserva

ê rejuvenesce a cutls
'_

Vende-se na

-r .. ,-

narmacra non

BLUMENAU

LINHA PARA o liORTE

Terça-feira até g,wnos AYl:eS
(�\iarta-feira H1é Porto- A!egfú
':-"))()allO !Ice Bueno ..,; Ayl"{:'S ....

.

�iuem .. j·:'_km e C!:.i1é.

CDU
Imposto Territce!a I

�:o:tT�oa\aL

toria

De ordem do sr, Conectar, torno publico. e para o co

'nhecímento dos interessados que, durante o. cOI'r.e�te mez.

em todos os dias uteís, arrecada-se nesta 1.'8p:irtl(aO e,na:,
demais deste município o 10. semestre do ím pusto aotm»,

reiativo ao corrente anno.

Os que deixarem de pagar neste mez, poderão fazeI

o nos mezes de jun!lo e Julho, acrescido ::las multas de I

5°[0 e 10% respectivamente.
Findo estes prazos, será a cobrança fe�ta judicial

." mente de acccrdo com as Ieís em vigor.
Blumenau, 14 de maio ed 1937

OSNY MELLO - Escrivão

f
I

di tal

Contra

dôr, minha se

nhora, ha um só

remedio, mas este,
cerro e immediato:

t��- Cr�kNE.!S cla 7)'
r::SHi,lUS de 20 e

(.lUXAS de 50 tornfilrim!�(}$

c remedi@ de c©�*��tm(f;�
.,

C@nf!li'�
"-

DORES e RES�R�JA�O�
, ''''''', 'c M. j ,

,�:,,,,�,,,,__.=,,,,--.t1

'1 lONKO BAYER - estimula o �p[)e�i�ef H�

�I combat·zndo e:fficazmente a �raqueza 82rdl i W

� a anemia e r3 pa�í1dez. l�
fI T rn &� � �� �� l". 'M" F'5' F) Iw
&, I t\.,',;":

.. \Ui) .. 'SI til v\Y} ft5N ª ��,:i G i,l_:t,'� te"-' vmgr;] É �Ef\I��iOl fliiM eo ccnro É St"'l.)��
.,'

��.:.c-.;,..,;.:..;-�����::;;-....::r.-���,::���;;.:,':!.

1
1

j

! BlmmuuUl
� Tintas e

I
i
j
j
�'",",--�:':-

pinturas em gera!

� �
'�,annOl 49 81..'!(!Cea&;
siEo omelhor !'etlame para

fJi"eferlll' JUV�NTUDE
,U..EXAN&RE pm1 tn\.
tal' e em.belle�1ll' 00 oobe?...
100. Extinguê B Cl':gpa. �

:

sa !II quédi'1l dlLls cahaUog, 1
evit!l!D-do II; ealvíeíe, Fu I
voltar' c6r nsturál 09-;

; eabello/i! bEM.eOO.:
!, dando-lhes vigor

.

e mocídade, NAo
oontém ll!-aeD d�

�""""""lt,..
pra ta e usn..oo·�

como lO"� .:1�?� .

----rl�[0:�. Cf> '" .C9 ":l{
fâl�.' ..'li. .

. �-"eeM.At�' ·11
Ccrif.,� .. 'i!biI ©O Iãj

tlinib", .

_
..

"m ;:&;:]>!.• �",1Iii

Andreza Campos da Luz
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A I2pft af ""W"�P'
"' t.l �,!l&jú'/� � � �

.",.

DAR�O

OSMfS�OS

".
..

Nota Escorttva
-: .J.... ••

'

.' f
:Q Ree.t'e?'tív� ':Brasil i0g�rá com �,La:m:� . l\I�teller, de IItaJahy - O Fluminense em:rentaut o Salto ,'v

MALAS

.

lR i lIX',YliID '&cn '.;1
Lr,.iLAJi! Ih,,, � ii

.....i'�,
Com ó seu uso, nota-se em

poucos dias:
"

i- - O sangue limpo; de im
purezas e bem estar geral.'
2' - Desapparecímento de

Espinhas, Eczemas, Erupções, �
Furunculos, Coceíras; Feridas í

bravas, Bêba, etc,' I
3' - Desapparecimento com- I!.pleto de RHEU.MATISMO, dô

res nos ossos e dôres de ca-

beça. �
4' - Desaparecimento das !

manlíestações syphílíücas e l
de todos os incommodos de �
fundo syphílíttóa, I

5' - O apparelho gastro-. �
indestinal lJeri'eito, pois, () �
"ELIXIR 91.J» não ataca o cs- !
tomago e não contém íodu- Ireto, ; I'E' o uníco Depurativo que
tem attestados dos Hosultae-, I'de esnecialistas dos Olhos e

Ida ú:y;spepsia Syvhiliiíca.
i
l

Nosa'
,q

AUTO!

�o campo da rua das PaI> eneontro entre os quadros
merras deverá eHectuar�sé da Prefeitura Municipal e

amanhã á tard«, um elJcontrly Radio Cultura Blumeuau.
amlstoso entre as· equipes .,:

x x x

priIlcipaes do Lauro .l1ül1er: .•.. ,

No gramado do Flumlaen
na vizinha cidade. de Ita- F C V tadt I·

'

".

B 'l.se . "nu ors act,: rcau-
jahy, e do Recreativo rasn.

zar-se amàahã um encontro
.

Este encontro está. desper- entre os esquadrões princl
tando desusado interesse nos

paes do' Salto Norte e do
matos' esportivos lccaes, o'· F C. . Flumínense :

, '.
que fará prever que uma as- Este jogo promette ser re-
ststéneia: bastante numerosa nhídíssímo.
apcQrrerá 36 grammado. de
verde e branco. _=-�_"""""",........��

COr,lO 'preliminar assístlre-.
ADOPTADO OFFICIALf\;',NTE !

moa 'mais uni interessante !
NO EXERCiTO r.

PlUl..!\.

SUl,,; (Sul-l:1fasil e Republí
cas P1_ati:qas) cada TEnçA·
:. FEIRA as 10,00

NÃo se admire si lhe disserem que
usando a Gazolina Atlantic,

o Atlantic Motor OH e o Serviço
AtIantic de Lubrificação Technica
seu carro poderá fazer 166.000 ktlo
metros - sem troca de peças, sem
concertos e sem. zernovee o carvão!
Este record foi realizado na Prova
de Toms River; com 6 carros de sede
de differentes marcas, que usaram

AtlanticMotorOH,GazolinaAtlantic

e o Serviço Atlantic de Lubrificação
Techníea, Ha 'tres condições para o

Sr. conseguir estes mesmos resul
tados: L", - Dê o rnaximo cuidado
a seu carro; 2°. - Use somente

Atlanticl\-Iotor OU e GazolinaAtlan
tic; 3°. - Utilize exclusivamente o

Serviço AtI an t i c de Lubrificação
Techníca, Inicie já a sua expeeíen
cia de 3 ou 4 rnezes e veja os resul
tados. l'flas use sempre os t r e s I

.�.

,NORTE (Norte-Brasil, Atrí-
.

Europ», ASilJ) Ca.da. SAB. Ernoreza Granhlca1:'
. --.A'rJ�v, _. aí ln (.J

"

BADO ás 10;(;0

,.

GAZOUNA '.
'," 'lUBfUFICAÇÃO
--

A graciosa es

posa do celebre
boxeador alle- Está de plantão .amanhã, do
mão Max Sch- (Do Correspondente, em 27) mingo, a pharmac,ia Cl'uzeí-

meling � o s}'IJl� . I
ro do Sul, á rua 15 de No

pat1ieo' 'VaTã.· Ftiz anuos bOle v 8-:_ Fer- vem·bro nr. 32.

'Volf Albich-I dinan�e Vfilandrú, sgriCultor .:-------------......---

l:eÚ,y \.�:nn ;
em RIO dOsxC��'l�(}S. MULTAS' lEN&��W�:

t�rq'!ltiP�i.� Faz annos 110 dia 31 I.; sr, .

- &�s&8-'l1: j ..

"

1U�l<�í�%V:�" .Jordp.o .Murara. VOGADO DR.ACHILLESiBAL-
�

x x x SINI, COM ESCBlPTORIOAN-.

tauilo Ufd' Realiza,se no dia 29 do Jb\W.J:.:' RE.DACCAO DESTE
, 1'.corr,en1e em Pommeranos Cen- I

traI, o matrimonio du S1", Al
berto T.rentini com a 81'ta
Amavel. Mengarda, filha cio
sr, Homano Mengarda, agri
cultor,..

Dispense á alimentação de suas aves c�ado:--:-:-pe-,--I Cb:rOnMCillS seesaes
cíaís, empregando I

I Anniver§&Tios [COla de Blumenau c figura de des.,
C I· h � o "1 h I taque na soctedade.
l aredn O e lflOUh o - Faz annos hoje a senhorita

- Aind.a amanhã festeJ'a mail';:J . I Cecilia Goertz.
_ Ainda hoje transcorre a data

um anmversarlO 11. seuhoríta Leo-
do :MOfNHO ,JOINVIlJLE, productos superiores, e o natallcia do sr. Tneopompo Rocha, l�or 8"lImidt, Iilt.a do sr. Jacob

resultado lhe satisfará plenamente comzuorcíarío.
SChHUdt.

.lf1�,.o.1 nho joinville, filial Blumenau - o menino Nilo, filllO do sr. -:- .Dia 31 festeja êl sua data ll�
< lI.UHI B H5 Y li Aííonso Bragagnolí, faz annos hoje. talícla I) sr, Alberto �locllmann do
Caixa Postal, ,89 - End. tel. 'SILOS i - Completa hoje rnaís uma prí- alto commeroío desta piaça,

'

ri mavera' a sentít 'senllOI'ita' Paula - ll}a 1 de junho passa o anní.
��"_-."..-......."""""�..-�................_-==-�---""""""""",""""".,,,,,,,,,_-' Wehmuth, dà fina sociedade gas- versarío do sr, H,df Scheeffer Ir

pareU5e. Iumao do Gymnasio Sto. All.to�io.

D E,' '"1 h d pt
,-

d I
�

- AssignaIa amanhã a pa.:sa-

·e nc·rnz:R .

� ia narmaoa e p antao gem da data natalícia do sr, Arthur A t(ldos os anniVE'rs::lliantes "Ci.
Wl j - Fouquet, contador do Banco Agri- dade de Blumenau" felicita,

" Hoje - Sr.:bbad') - ás 8 horas

..•. ,e Amanhã - Dorniqgó --- ás 5 e ás 8 horas: -,

ANNY
ON.DllA

pois tia missa teve a procis-'Isão com bastante acompa
nhamento.

Henrique Michels e se

nhora tem o prazer de par
ticipar ás pessoas de sua

relação e amizade' o noi.
v':Ido de sua filha Veronica
com o sr· Ayres Trin.dade
Banid.

Entr�uk�5 do
Costume.,

xxx

x x x Acha·se em :resta o lar do

Realizou.s"<'l,hoje nesta vil" sr_ Dliniel VasselIai peIo nas

la a festa de Corpus Christi, cimento de uma iinda crian
com grande solemnidade. De- cinhã.

e

AYRES

C0l!l a gentil senhoriuJla Veroni
C,ti J\hch�ls, di!eeta filha do s1'. Heu
rIque Mlc�e]s, ajustou suas proxí
mas nupCIas, o hr. l�yres Trindaut'
Be�to. t�nc,CJo�ario do Serviço de
Dereza ::-amtarlU Animal do l\1inis
terio da Agricultura.

Enlaces
Re�Iíza',se !loje á tard� o enlace

matrlm0!Ilul da senhorlr.:lla Nadn

I Borba, filha do sr. João Mauoel i! ,.,
BOr?R, com o sr. WCfIler Eberh�lrd;,

i Serao paranympllOs no IiCto reli-
gi.)so o sr. Domingos Borba e a

s!,a: d. Elsa Borba Puettet. No acto
cl\"11 o sr, Desembargad;::r Guilher
me Abry e d. Eugenia' Abry,

- Com a senhorita Geltrudes
BnU Consorcia·se hoje o sr. Lauro
GraelIer, do commt>l'CiD local.

Noivadosi7&1.f

VERONICA

Uma esplendiGC!
Super-Comedia,

para dr ti '<;oX'!tade

apresentam-se noivos.

Blumenall, 22 - /j - 37
I

"" =

ade
;:M:arca Registrada)

n • P J

'pois conserva e {..fSHneCla a sua roupa

....�
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