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C mal do B.eglStro ele Lmmoveis da Co. Dimio da: Tarde o seguinte:
I O 51'. Presidente do: Renublico:marca de Rio do Sul, enquanto r urar �

<) impedílllel1to do serveutuarlo ví ta- assignou decreto, hontem, no

lido, mecndo o sr. Ioas EUÇj'01110 Mül
ler, deputcrdo fêdera! por nosso
Estado, para o tabellionato d a

.<1' ameio. do Dístrícfo Fedsta1.
A vaga aberta em nosacr re

presentação na Camara s:li!rCÍ pra-
enchida pelo Si', coronel Fozrtou
ra Bo�ge3.

Em nbel!"��da o �íS' .. ,h,ilc i'Ji!�'U��a:�e�ral
RIO, 25 - Em virtude de um "ha,heas-eorpus" apre

sectado ao Supremo 'I'ribunal Militar, concedido por
unanimidade, foi posto em Liberdade o sr. João :.Ian
gabeíra.

.,�
1>,

Palavras do sr. José ÀmerÍCo
das forças PO{ftÍCilS

na convenção
. .

mmetras

RIO _' Os jornaes con- I Ha um conceito e1'1'on60

tínuam ti -teoer commenta- i e ínjustó ela nossa moralí
rios em torno do discurso dade administrativa. Nunca
proferido em Belio Horí- houve homens de governo
zonte pelo sr, José Amerí- que roubaram, mas tem ha
co, do qual destacam os vida homens ele gpverllo
seguintes trechos; , que deixaram seus amigos
"Pela minha índole, sou roubar.

mais capaz de amar do que Nunca fechei os olhos
odiar. Mas, corno homem em matería .de administra
de governo, prometto abs- ção, Por esse", motivo eu

ter-me de todos os, actos tenho fama de ser muito
violentos. Sou amigo de mau. Nessa rota quero pl'o�

seguir.
.Na realidade, está quasi

tudo para definir, e quasi
tudo para se organizar. Isto
por desentendimentos, em

eonsequencia de uma con

cepção dssequílíbrada da so

ciedade, sem unidade, con-I
seqllenc�a logica dos ;males 1
que aft11gem a humamdade.
E' precjso organizar; o

methodo multiplica, vale
mais elo que o tempo; mais
do que todas as riquezas
materiaes. 86 a accãô dis·

ciplinada, será feeu�da".

OMS
Ul.BUS amigos, 'maf.! sou 80-

btetudo e além de tudo,
mais amigo do Brasil e não
serão meus inimigos os que
são amigos do Brasil.
Saberei distinguir o inte

resse pessoal do interesse

publico; não sou dos que
eODsideram a politica como

a. arte de arrànjar conoca
ções. Não sou dos que ia· Da Radio CulbU'lt recehemos a se-

g andes proffies"'as que guínte notificação:zem' r '
"

-

'... � «Solicitamos à nnesa ae annuncial'
enganam aos outros e aca- pelo seu conceituado jornal qas na

ham por enoO'anar a, si pro4 proxima quinta feira, primeiro de ju-
lho; ocuparA o micl'ophol1e desta. Es-

prio. '

ta,ç.ão ás 21 lroras o sr. Jo,>é Ferreira.

Serei justo; ser justo é o da Silva, presiden.te da Camara Muni·
cipal de Bhimenall, Bocio c')rrespon.

primeiro problema do go� dente do Instituto Ristoríco s Geo-

vernador. Pron::overei O bem graphico de S. Càtal'ina, fundadvI' do
, Instituto Histol'ico e Cultura elo Val-

commumJ trabalharei para la do Itajai s autor de varios h'aba
O hem commUID1 defende- lhes aobri;l historia. O c0nh�cido escríp

tal' fará uma. interesSl\nte conferencia
rei o bem commu.m, sobre CULTURA BLTIlfR'IAUENSE».

DO'MUNDO.

Uma. conferencia do sr. José
Ferreira da Rilva

§
SIEMENS

MOTORES SIEMENS
T E Na FA MA MUNDIAL

Mantemos variado "stock" de
motores para todos os fins,
trans,formaôorest dynamos,
bombas para agua, etc" etc,

MATEfUAL tI,IUDO PARA INSTAtlAÇÕES EM GERAI.

•

;V�(l R PROBST & (IA.
BLUMENAU

RIO, - 'rendo recebido
um pedido do míniatro
do Ar do Reích, €-m nome

f'tIOTA ESPOPT!V,�
da «Lulsehíífban Zeppelín»,

... 'J .

A 1\ J! 'ii a para interromper as viajens
do «Grar Zeppelin» até queStguirl amanhã para Banaúal, sejam conhecidos 08 resulta.onde jogará uma partida amísrosa

J t I
- b

...

com o Selecto S. c, o quadro prln- dos do ínquertto sobre as an aram. na agaçan raSllmra
.elpaí do AIl1<JZOnfts. causas do desastre de «Hin-

EiS:e logo promelte reves{i.f-se denbu"g» considerando are.
de importiuwia pois no ultimo eu· ferida interrupf\ão comu «mo-Cor:tl'O verifieado aqui, fi vintel'ia Y

ficou empatada pelo escore de 4:,:4. tivitS de força maiof3.
x-x

De conformidade com II
> clausula XXXVII dO seu con

Com .destino a Bru8quc, onde cn· tracto O milJistro da ViíiÇãofrentul'a [; Brusqueuse, S,:(!'U<l UlIHl·,.. ,
.

níüi. o conjunto principal do Biu·· defenu O alludldo pedIdo, de ETeI"'ço-es de Ja'n,,,,,çl-;�I"OmellitUense. accordo ('om o parecer do t '- .

Departamento de Aeronauti·
I .,------�-------�--,----�

ca Civil, que é do seguinte
,

I
Pão casejro! teôr: «O pedido merece de·

r.
'

e
'

-::'l f d Ia' 1 "8 ferimento, sem prejuizo po·.l.'..lTIurAg;"re no seu pi' poro as ,1 amn as (nn 1",

C (50 I )
rém de pagamento das quo-ruzeiro -

.. lias de que trata o parag. 1

I' da clausula segunda do con·

trato, caso não sej&ID em

I consequencia, reaIlzl'!das as

J 121; viajens estifulacias na Excursionará
I clat:sula la.}).

j 1 pelo mumio
----------�------ 'Congresso rural NOVA. YORK, 25 - Joe

I d' 1 Louis deverá proximamente
TI ." a· Y' a s. PAULO, 25 - o de- fazer uma excursão a di·

,

'

,

. '. putado Francisco Rodrigues I vert:lOS paizes, nos qu�cs
(CORRESPONDEI'JCi.l\ ESPeCIAL) convidou o governador do I enfrentará, os �dversarlOS

AT'l:;'REDO ScuRORD R

It
t d· 'll A I'

. ,Estado para presiJente dei que
se apresentarem. ° Bra-w;: n. E an es es�a VII a, ppe amos, por- .' u'

., • ta.nto, a todos para que prc:stem o sÜ, a Argent1l1a e o ru-

�nllIVerSa!lOU-Se no d�a. 2� do s�u pequeno auxHio á est(J. institui- O"nav tambem serão vi'5íta-e.OI.r�nte (} Sr. AlIre(!.), Sohro,de!, ((ao que vem galhardamente cum· I
b '" '. " "

O"figura de alto relevo .do commerClO prindo o Hm a (!lua foi destinada. dos pelo pugilista.. nO;::,lO.
deS!a praça, tendo. sIdo por esta Prestar auxilio á. Caixa Escolar I�azao> mUlto c}lmpl'Imeutado pelos «C61. AristHil1uo Ramos» é um acto
II:�umeros arrugo;t, que sempre eon; de philant::opia.qmstou pelo modo lhano que lhe e

peculiar. Ao amigo Alfredo, embo
ra tarde, juntamos ás demais as
nossas felicitações.

Surpreza (50°/.)
e o resuJtad(Ó) lhes satisfará plemlll1em:f">

o brasileiro é
pobre

QUEIRA .01.1 não. o sr. conde
de Affonso Celso, G 110-

tl1�m que viu o piÍiz com oculos
cor ele ,rosa. o B'rasileiro � po
bre, embota o Brasil tenha gran
des recersos ine;.;ploraclos e

grandes possibilidades.
Sinãiot analysemo,s um a infor

mação publicada pda edil;a dJi
Amorlisa::rão. Segundo a nota

divulgillhj o total de pape!
moeda circulante no Brasil, em

31 de março do corrente anno,
'era de 4.010.118:ó06$OOO e,
sendo- ii populaçdQ brasileira,
de eccorde com ai mais ret,,"_
tes estimativas demograpllica"t
de 42 milhões de habitantes,
cabe apenas ,95$479 «per ca
pitá,,;
no diminuta imporfan<:ÍiI, mui

to inferior i renda ou salada
per�ebídos mG:ns;;I!1'IlI!nte pelos
mais humildei: individuos dos
principil2s EstllclosJ espeeielmen
te do litoral, deve dar que: pen
sar, ii toda pessoa que tiver
mais de ·95$479 no bolso; que
a differ�nça a meis desta impor
tancla está fazendo Ja!ta li ou

tros habitantes deste vasto parz.
A c;uota é inSignificante, o

quinhão ele cada "lua! é r>t:duzi
di�simo <1:, ape%ilr desta situa
ção, di!: quando em quando ap
pilrecem criticas sobre emissões
ficluciarias, cemo si houves.se
nesta h:rra de Santa C,uz uma

ph:thora de circulante.
'

J_ C. F.

BERLIM, 25 - Os observadores políticos ailir
mam que a Allemanha se encontra em ospectativa de

alerta, sob armas, quanto a situação na Hcspanba,
,,�.

'
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I------""""'._,,-=--"'-"'......�- ----�--�-�

Chronicas socíaes 5ecca terrível no planeta �1arte!

Ai"'lniversarios WASHINGTO�, 21) - J:ijstão cau:ando sensaç��? as

, .
_ [declarações de dois astrónomos amel'leanos qne all�rma-

. F,'üz mmús. hoje Bruno Radlke, raro que o planeta MaI'tI'� está soffreudo 08 rirrores dofilho do sr. Germano Budtke. "

.L J (

.'.
c b

Amanhã: uma secca sem precedentes, na hístoría da terra.
- o Si'. Leopoldo Koprowskl, dís-

tíncto commercíante em Benedicto
Novo;
- o sr. Tercílio Longo, prestigia

do, agricultor em Benedlcto Novo.
Dia 28 festeja seu unnlversario

a srta. Etelvina de OH velra,
N'J dia 211 fazem anuos;
..:... o sr, Pedro Pacheco;
- li sra. D. I,il;,' Oucken,

Suspensas a8 viagens du
HGraf Zappelin" ao Brasil

DO SR. PUNJO SALGADO

RIO, 25 - Deu entrada,

hoje no Superior 'I'rrbnnal
de .Iustíça liUeitoral o pe,
elido de inscripção do sr.

Plínio Salgado para <.1, eleí

ção presidencial.

VIENNA, 25 - Os duques
de Windsor jantaram hojfJ
na lEgação brasileira, a cün

vite do embaixador do Bl'à.
sl1.

lUa, 25 - o Supremo Td
bunal ue. Justiça Eleitoral
applovoU o piano geral d3S

eleições de 3 de janejro,
com excepção do voto me

chanico, que ail.lJa não será
introduzido r:.est:l eleição.

Moinho JOÍnviHe, Filial Blumenau
Caixa postal,. 80 End. tEd. SILOS

De

KARIN HARDT

Completou seu segundo anno de
existeneid. no dia 24 deste mez, a

graciosa !Hhínha do, sr. Arthur
Hardt e de D. .Maria 8. Hardt. Por
este motivo os progenitores da
memna Karin. offereeeram uma
lauta mesa de doces ii petizada,
llmíguinhos da annivel'sarÍante.

NUPCIAS

Consorcíou-s� em Tubarão, dia
23 deste, o sr. Almiro Carvalho, do
alto commel'cio daqueIla praça,
Mm a senhorInha Walkyria Burigo
professora normalista do grupo Rs·
colar «Reteilio Luz». Aos noivos
os nossos parabenB.

CAIXA ESCOLAR

S. SALVADOR,25-No-:
Sr. OU1'doso de JJlello Netlo i MOSCOU, 25 ._ lnfor

ticias do intexior.informam honra do r:riweiro cougres�lma-se qne o gov-arno BO

que num encontro entre so de Ensmo Rural qu� vietico iniciará uma acçl10Pelo sr. JOsé V, Cortes, mu�to '

'I t'd ddigno Director do grupo escolar um grupo da policia volall- essa eu 1 a e vae promo- fSan€ad0ra na região, do
<tRauUno Horn.» ioi-nos gentllmeItte te e cangaceiros foi apri- ver nesta capil:.::l em Agos- Caucaso, onde eliminará
������1� krl��ur:!� �����:� �:. ,danado o chefe. destes, dr} to prcximo, o, dr. J. J. todos 08 nacionalistas e
ferente ao exerCício de 1937, an" nome Borgulho, juntamente Cardoso de .Meno Nettu contra.revolueionarios.
n'i�:�ala��ie g����;sa uma re com sua mulher, tàmbem accedeu em presidie ao

ceita. de 2:112$500; sua despesa foi bandoleira. Congresso. lnSCI'l·pt,AS OS n0,'mn�de 1:685$500, l�sultando um saldo
U U Ü'"de 477$500.

Está caixa, apesar da pequeM ft b- Novo submarino bra... 1 1 acontribUição, tem prestado auxílios ..rocura-Ie uma oa! _ _
Dos egionarioH ea li· 03 mt

relevantes aos alumnos pobres. for· empregada qu.e saiba co-I slIelro
Hespanhaneceudo-lhes todo o mattlrial de

que necessitam, como sejam lapiso sinhm,'. Informaç<ies nesta, ROl\.iA, 25 - Pera.llte os, ROY.",. 2l'; _ ° D,uca or�c-pennal:\ louzas, cadernos, reguas,

I t h d 1 I
:l.c'\....

.

livrps, etc. e ainda mantem ades· redacç,'ão. ',ec,
nwos

,OS esta, erros e

,DOU
ao

se,ereta
rio do partIdo

pesa. diaría d� 2,$000 para «Janclj(�»
-.,.,_,,,,,......"""".... da mÍsf'ão naval brasi!eira faseista qne façam jn.scre:'l,�e['tUQo isso li 12 alumnos! Fo�necell

f � 't I· 1 - 1€,"I'looa1"0'"aina,a neste anno ao guarda-pós. LOTERIA DO ESTADO DE STA. oram leI as experiC'llcias os .nOIDí'S (Oi>
_, •• t:

.

'�,
Cí

Com a ,diminuta, ,receita queaprc· CR"..a"R�Y''I'·' om' O St bmaI'l'110 'T . nlU' cahtdos na. ff.c81laüll,l no !-li!-
, r.l.u...."".l.o�A c, 1 UP'i"�," auesc"cha:m"r"ssenta nã.o pof1e a l'eierid.a Caixa,

b
�'. CarlO e.:n ,

.. ,' c"., -

de forma alguma, continuar a fazer Fpolis, 25 - Realizou·se l�ootem dos tres nov?s sn marmos criptas ,os-Italiano!:> í'r10r:j,�)3o que vem fazendo até aqui, sal1lo a extracçãv da LQti:lria do ERlad,O encommendados pelo gJver- na revolução pan.. a cong:l(s.
I si me,Ih'"l:' comprehendidas. as suas

I
com us se,goil1tes nre: 10.3'11, Ld6V b '1' d···all:rui.sticas fina:idildes pelos !labi- 8.4.83, 2.138, \:)321. ,,' I no raSl mro. t3 o lmpel'lO.

Chegou a vez

Caucaso
do

El'ELVI;.JA ARAUJO
Desastre ferroviario

Anniversariou se dh 11 do cor�
rente a gent1l senhoríta «ZitllY> fino
ornameIl�O dE'sta Villa, tendo sido
por este motivo felicitadissi.ma pe
las suas inumeras amiguinhas, En
vÚJmQs lhe tambem as n.ossas feli·
citações,

SYLVIO BURlGO

HIO, 25 - Em Granjas,
:r.íinas Gera,es, parte de
uma, composiçãO separou-se
do trem. descendo sena

abaixo cóm grande, veloci-
dade incIo chocar-se eom a.

I qauda de 11m trem de" caro
ga. Hesultaram 2 pessoa.;,;

! mortas e 5 feridas.
.

\

No dia 23 do corrente transcor
reu o anniversario natalício do sr.
Sylvio BUl'igo_

Aprisionado outro

cangaceiro

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



democratica." ..

'osmar II. da Silva I f';;;R:::A"(��R���'i'�o·�:I·c���"··11
L:�. Â.}lr. DA_�TJA�;" ;1.�HO .::�}o eBtusiasmo que vem des- tir será dos mais memora- l STRADELLA. {Itali3J J

pertando nos brasileiros as veis da sua hístorla cívico- "

duas eandídaturas democra- politica e deverá realizar se .��. �l
tícas á Presídencía da Repu- dentro da lei e sem .saír do �: :J �liK\T-W:L u.o.l,ryz
biica; é uma impressionante campo ídeologtco, para que .H �� ��u_�� 1i�_�-
uemonsteaeão de pujança. do no final vencedor e vencido t: :) Situado no melhor ponto
regimem em que vivemos. A se felicitem -.

Então a Demo- t,; �I da cidade

desmoralísação dos que nre- eracía terã ganho novas for- :

gareill a lalencÍR da Demo- ças. :; �

!
R. S�ebert &. Cia.

cra,cia, a, esta hora deve ser *:j: * :�
um fáto eoasumado ante às O entusiasmo e as paixões :� Harmónicas de luxo. Grande �j Ouartos ('or:for�llveis e cosínha

b d' (: marca universal. 1J1tra elegnn- ;J !
de pnmeira ordem

manifestações vi rantes e eu acredíto, só servirão pará. }: teso Peçam catalosros ao conces- '{ !
10fca e ct", fé dsmocratícas, dar mais beleza á luta, nun.�: sionm-io exclusivo no Brasil ��! Absoluta mor alídade (', í
que provocaram surpresa, ca para impedir uma contra- h,' Jarro Sartorello g 1. max.imo. asseio Icontusão e desanimo nos ar- ternísação democratica entre I ) J

raiais extremlahs. Os ver-des os brasileiros parttoaríos das (r:.:
I�jnl1a M09,}':ma (Estado de h í Blumenau - sta. Catlusrina I "

.

d d
. S. Pnulo) '1 j ! "'-;,_;:;;:;;_iiiii;;;; =__�_;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;:;; ;;;;o;;;;;;;;;;�

devem terücado brancos e uas grau es*��ndidaturas. �: S. JO"'!lO nFA BOA viSTA :;
. ... _ .....e _......_...", m�

• ,

os rubros, palidos, vendo que !� .. _ , , , , h
a energia que negaram e a «Bandeíras está equídístan . ._,._._._.___.�

_
. ._._..._...__.._

vitalidade em que não criam tes dos S1'S. José Ameríco e

existiram sempre no povo Armando Sales e oÍer6;ce�aoB
brasHeiro, que as guardavs brasileiros a oportunidade de

para (I momento oportuno. se eouíratemísarem. unindo

Quem nelas não acreditou _. se no seu ideal democratíoo.

e não ha outro caminho - Brasileiro! aliste-se na

agora tem ele crêr, porque BAND"EIRA.
ntio as é mais possivel negar. -----�---

.

"'**

:_._ ....

ANTI
SEU

____� � ---....__-=----__---i

Ih húda... Vida LDOga. ••
Obtêm-st U8!Ul&lt ti

ELIXIR DE N06UEIRA

'. .

li 'ª

rasu
C�pgfai: 4.000!000$000

Súde: RiO CE Jr\.\lEfRO
Succursul em Blumenau .,- Ca_:XIl P,):;;r,:>!

PAGA HJROS, B.1 CONT]l�-CORRENTE,
ATE 7 'I. AO A::.;rNOO

hl"ll.Ch.

Joio da Silva Silveira

�lIIdo com nal 1Tanhl26m
B08 �Qta eues:

�tllia:UII.
Rk<&l!aatlsm.o . ma I'�I.
�ento �$. cuvldQsp
Id�da�
�dsJlgalii&.
�an�ú�

.
.

hlll��
�
hmfU.,
�.
�a!M,
Dut�
�
�
Bôu.�
a�
lMnts De�.
Cmb!lmmll9§. etc.
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A M"l'I-SYPHIL iTIC O
ANTI· (HUH.JMA r rc o
A N TI�'HSCROPHYLOSO

� tm!IC. �1 2lf�m; mmillllmS DI U"N PmlU
ii ��. rz..,,,,,,,", -11 _•.rdlla.a 4<1 OIXlO

GR,ulDE l)!:rUlUnVíl 00 SAlUIUI;

N. 5

"Depositos Popula-,-s" f!NHje a

quantíc de 20${!i)[l il te 1O:00u$UOO pa
gar:.-lü jurt.s ue

"

..

1
..

"

I
.()

C_ll.prrALIZADOS EEJ.'-It"ESTRAtlVfE1ITE

Faz rodas operações-
t·

).!

}:

ri
toa 1C""

ue rceas e coafraternisacão
. '"

,
.

A, IHta está trnvadt), Os

Idois h_éill€:?S que
.. se, àtl�ron

tEm 8ao {jlgnos um ao outl'v
e ambos de ocuparem a Fre-I
8ídbtieia da RepublicfL O!
pleitO q<ie ii na,;cLu ifâ assis

'

-.0

. l--;;�;c�-;;':]
"Ia

AI�llÜl! t<::m to,;l!'�, dôr nes
I

C(1�la$ ;;) 1'10 !)eit!;l 'jI [
. UlIl'! o r.ÔIl-aTGiZO 1>ltníCG J

I
U'i�$.iH� p��H�frr.�.,.��:,w �!j!i&·�ts tplil'ik..Ü�� � eiw�

�.�.- - �ffl.

� !4 !�J1. �!'��á-
-

E��!Odu C�l!lI $)!I!-
Cl:� n�t Er.al?.!c.'l S

�ep.�l!a"_��:lJ
r�;�o tü{5t:iWi-;J
008 PVll2Ôl;S I

'1.:Ii_�

4

"�IR FRANCEI
'.

-

CORREIO AEREO I
FECHllMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul.1:rrasH e Republi
cas Platinas) cada. TERÇA

FEIRA 88 10,00

.'. NORTE (Norte-Brasil, Arri
ca, Europa, Asia) Cada SA B_

BADO ás 10,00

Blumanaü-Enropa em 3 dias fi

IDBIO

Machinas de
costura

de todas as marcas e

systemas concertam-se

nas officinas mechani
cae especial rl � a cutis limpa e sadia?

� .. J t&n",:;� &2& &li ::stzZC3LS�

w. LOJ.iR

RUA 15 DE NOVEMBRO
NO.20

Usae o afamado

vitaminose

Procutol n r , 1

tira as sardas, espinhas, cravos, rugas e

demais im��rezas da peUe

l\. venda nesta praça na

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

A cura das
..... -

�ezocs

Pharmacia - Oríon
Intallível em nGUCOS
dias somente -com

as afamadas
�---

Pilulas Dr.
Rej'naldo
Machado

J) lViachina
.

Vende-se

e material para um jornal.
uma machina de impressão de pouco uso. itvO'o
Estrada de Ferro, imprimindo simulta.neamãnle

duas paginas. formato igual ao desta folha. (1500 exemplares por

hora). Acompanha mnterícd novo e completo para confeceão de

jornal. Informações com aCidade de Blumencru»,

.. -

'-�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o Doutor João de Luna.Frelre, Juiz de Díre.to da
oemarea de Blumenau, Estado de Santa Cataríua, nu forma
da lei, ete., ,',

FAZ saber aos que o presente edital, cem o prazo de
oito (8i dias virem; interessar possa ou dele noticia tive
rem. que, no dia vinte e- nove (29) do mez corrente, ás 10
horas, na sala das audlencías deste Juizo, no Edifício dá.
Prefeitura Municipal, o porteiro dos auditórios, Ievará a

publíco pregão de venda e arrematação, a quem mais dê!'
e com o abatimento legal de vinte por cento (zO%) sobre
o preço dá avaliação, os seguintes bens: Um terrenõ, síto
no lugar denominado Velha, deste muníclpío, contendo [,

área de quinze mil metros quadrados (15.000 mtsz.) mais
ou menos, limitando-se pela frente cem a Estrada pública,

..... pelos fundos com terras de Ernesto Ehrhardt, de um lado,
� com terras do mesmo Ernesto Erhardte do outro lado, com

terras de Teodoro Sehlupp, com uma casa. de morada, �. u,construída de made,il'a. coberta com telhas de barro, cúm, '��'f
uma p�rta e, varanua na frente, em bom �stado de c,?n- I (�,{
servaçao; mais uma. casa, também construída de madeire '�
e coberta com telhas de barro, onde funehma uma fabr-i
ca de charutos dos executados, com duas janélas na trente
em mau estado dá· conservação e mais um raného com
forno e outras bamfeitorias encravadas no terreno acima
a!udido, bens esses que S0 achamBob a guarda do de;;o
sitario particular sr. Anisio Dortas e que roraro penhora
.�iôs a Evald Mefzzer e sua mulher, na ação ex&cutiv&
cambiaria que, por este Juizo, lhes, mõve Leopoldo Blãec.
O ó.ludido terreno foi avaliado por tres contos de reis (Rs:
3:000$ODO) e as casas, forno e demais heillieHorias nele
encl'avadas,pol.' dots contos de reis ·(RS: 2:000$0(0);, e tudo
junto por cinco contos de rei;; (RS: 5:000$000), impm·tancia
ésta que, feito o, ahatimeütt), legal, isto, é, de vinte por
cent6 (200/o) fica reduzida a. RS: 4:000$090 (quatro contos

'!: de reis). E quem os mesmos� 'pretender arrematar deve
comoarecer no dia, hora e l,)cal adma designados, ficancIo
toàns cientes de que a arremátação é feitá com dinheü'o
li "i,ta 'Ou fiador idoneo. E. para qúe chegue ao eonheci
Ule'lto de todos os interessados, fiz expedir o presenta
edi ü clt; segundá praça, que será pUblicado pela impren-
F/i I.' aHxado no lugar publtco de costume, pelo porteiro
d .. .,é, nl1itorios q'Je, de assim haver cumpripo. llWraI'á ,a

ecw' íétente c':i'tidão. na forma da lei; Dado e passado nê3- ,

têi �.dade de Bumenau, aoS vinte e um dias do mez de
junho de mil E' novecentos e trinta e sete. Eu, José Tava
.res da Nobrt::ga, Escrivão Substituto, o datilografei. Blume
nan, em 21 de junho de 1937. «lSS). João de Luna Freire,
Juiz df� ))i'1"éito; (Sobre uma estampilha estadual no valor
de düts: nüLreís, acompanháda do selo da taxa de Sande,
dei.'idaruente ínutWsàdos). Está cOllfol"i,lle o original; dou fé.

, ,

.' O Esc.rivão Substituto
.

José Tavares da l.Yobrega

t
I

BT",l

�:.fo�..�reIS...��. anllosde
exilomundial

A .

fi 11 ... ,,1'Tt , II _1 f
... sssim auoú seu Ionico Jfiaeroergl.

A girafa domina. pelo altura
Todos Os cnimces da Crecção
TaI UNDERSERG que é Cf mcior figura
Entre 05 bebidas, pela perfeição
Como a girafa, triumphcnte se ergueI
O apcd�i'to-tonico UNDERBERG!

r7ít/ ceiicepor die-« déssude e lÚegria

..

Edital de Segunda Praca
,

_�"",_��.__�IIU_M""_>_..,.:....,._.._�.;.,.'_"",....,..... �__

1,í�� 011 mai� dfariil:neih: podérâ� giil1\'" e.�. �ua ·pro?ri�· Ci!SB1 qllil!'i:....V"'f" do" d ..d!CM<;il1 sUas hllr..�, vegas a or�gllh�,I, st!$st!c::& e rendoso

I� i!ícll!3�ri" "M. A. N. !. S," 'Pau ;r,fotma\lôesl.e:serever li UM: A. N. I. 5,11,
R. ��:> Passeio, 5S Sal.. 141 -"Rio, d� J�neiro. Rei;eberá um (oflt!zf:o'gratis
cllv·;cati'lo. Se desejar smostrêl clt) tfa.Íialho a el!.ecu�i];l", b<llsta remeUer Rs,
:3$íL;'j, mesm'.! em MJ10S do carreie .. O mais e",t1!:n!;o <Il Ycllrieclc.. sortimento
de c"kamanias, il1d<ls.�riees ,.e ;;rt1sticas. Cil�afogo5 gratis.

EDITAL

,

,

De ordem do sr. Inspeto.r de Veiculosco'muni<;o aos

jnle!"e�sados que a partir de 1" de julho Iar�8e,.á lle�ta lns·
lJ.f�toria de Veículos, todos os dias uteis; .v:stol'las em auto·
lllt)veis; éaminh'5es e onibus,.,

"

,.'

- OntrosIu, comunico ataria qtE' n pHr�H' da meSl'üa data I
os chauí"ers deverão apresentur t,Ui.tS cú]'telru.:" atiro

v!sadas.
.

Blumernm. 19 de junho de 1
AFFONSO FAli:lN'HAS

,... 'I",'-",;:-�'''''-i nI� #"t�?_ 1 =-,:.,..',,!.�) f>,',' fil';',,;",}, da,' l.J (-t;-fr.-tl!iJ-3
..·:.pt.�<t.'-,'i'11�� y..;!__ � ......

",;.,..t .... _t;.; � _ J.._ �

E·-'. rí i' t.d
.:
L " a 1 I

I
!

estradas ILançamento da Taxa da Consenação
.

e illelhoría de
6 registro 6 tillualizagfio de veíCulos. I

I· .De ordem do sr. D�retor do Tesouro do Estado, faço!
publíce que! em eumprímentn a decreto n. 8, de 6 de .Ja-I
ueiro de 1937 Ire procede nesta coletoria o lançamento dá I
Taxa de serviço de conservação e melhoria de estradas de'l
rodagem e de serviço de regis�ro e fisaalizaç{it) de VeÜJlt�OS, I·para o vigente exercíclo pelo que são convidados us CO!).!

t.ribU.intes da referida tax.a. a. 8.Pi"eSentarem as de01.a
..

raç.(;cs I
'I' exigl.'d.

�s
..

pelo �rt. 15 do citado decreto n. 8. até o âia
.

.52de mato p. vindouro, nos termos do decreto n. 99 de (I
do corrente mês.

Incumbe essa obrigação:
'

I -'-- Aos propríetaríos individuais, empresas, socieda
des ou seus preP.ostoB, de

. Vf>í!3U,los que se. u.míz.a,N�Pl das Iestradas de rodagem estaduais - como tais consideradas '

pelo plano rOdoVi.ario do Est.a.. do e nas qt:.aíS.. existam

Iturmas permanentes de conservação.
II - Aos proprletaríos de terrecos marginais áquela-]

estradas, até uma profundidade de 5 kíloruetros, desde

I q.U.8 8.e. jan;
elas paVlmentad.as �,.om m�cajam,. revestírneuto

aílíco-argüoso, ou outro, destinado a cousolldar-Ihe a su

perílcíe natuial ou exigiam a construção de obras de arte
de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
somente os terrenos até uma distancia de 50 quílometros
de cada lado da construção pelo eíx« das estradas que a
ela convergtrem. ,

UI - Pelas pessêas naturais ou [uridíeas, naotouai �

Iou extrangetras.. de ambos os sexos, maiores de 21 anos,
que exercer no Estado Industriá ou proüssão, arte, GfiCiO.!
ou emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estando!
isentas as pessôas cujos vencimentos ou rendas forem ín-

, feriares a 2:400$ annuals.
Os contríbuíntes que não apreseutarem, dentro do

prazo, essas declarações, serão lançados á revelia, pele Iexator, fícanda sujeitos ás multas de que tratam as letras I
a' e b do art. 31 do decreto n· 8. .

As declarações que apresentarem fraude ou negação
sujeitam aos contribuintes á multa de 20$000 a 100$000 .

Nesta exatoria obterão os srs. contribuintes intormes
sobre as declarações de que trata o presente edital.

Coletoria Estadual de Blumenau, 15 de abril de 1937.
N. SCHEEFFER - Coletor

Contra os res

fri._ados e o seu sé.

qUIto de dôres de
cabeça, dôres no",

corpo e índísnosicão
... ::r

geral, Cafiaspirina é o

remédio de confiança.

Em CA!tNm da 2,
EnOJOS de 20 e

CJ!;fi!i\S da 50 tcmprimi�

i
111

c rerneeH� de E:oil1fian�a;;J

conh�
"

DORf1:S e RESFRJADOS

RHEU
li-

-

iermco
I-ia Irm1? de <!O annos QDr. as Pilnlas Do ,7\1�itt

S�Q vcndc!:...is sob a ;:-��-antia de um remcdio
ee;;n�ro. e certo p�1.r2.. o rheumatismo, deres n�$

costas, deres U3.S artlculc.cõcs, dcbiHdade da.
be2if!a. a.ffc:cbu;3.0 nas .riIJ:;; li:;tc. I\�üb::ue2 cl�
casos chrcnícos fOI":U'B cura Jcs, Go.r.Rotimos que
em vln te e qU?_UO h,)! a s se c.ht::-rd. rezultados, A
venda ein todas a� ph..aZ"t!ta=ic.:s.

Santa

Atte,,:aJo itl Dr. Í."Ullí i e I Anmmciem
Car'vaJhG} rr�edie() opt?rrliÊ, �_���__�_

cheÍH do IIorpital de l\!i";�1'"
Breslau.

nesta folha,

Só 11 I',"'0:\uh. de 'fAPY

TINA''.J�. ':J ,í!ílI' fi !H';:'Siilb
nill Ct:r�ltlt�d.,ilO di:! NCÇ�iD jtH_

pida p <'f.'!<','Z nua C;�Hr;s eu:

que é Í'adicada.

r- \."';';
As p2S.5Ca:� c;f!igid::rs \\

"'�

:'PiJ'·
,

de um':! C0l1s1c;:1Íc .-::" J�
der nas CO!ltcs. dE? ll)W. . 'j� .'

��:e� !Jr:�!��c�� (r�"'I![t}.iJl!II!"
nas hU.1t.as. de I". .. 111'/' l

dores de cabGç.n ';.<1

e um!'! sem:açrro ce pa;manon!e
fadiga. parecem io!clmen1evencidas.
As PILTTL..liS DE :fOf3TER. entrelanto.
aS aíudarão.a reagir contra eSS<;IS

acabrunhadoras Gnfermidc;des.,
Em pouco tempo o or:;yaniSl1iO estará _

livre dos ",renencs uricos e o:.;. r....�$.
"

estarão h111c.:�CYn.;.:;r.dQ n0rn�(!!:neT;f,� ..

ItS prLUL ..�lS DE _F(iS'TEH ,55:0

Vi\." - Um !'\�

iavel CÜllti';,�'ilÚdio j'"

Andreza Campos da Luz
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ID DE

IndayállPrefeitura Municipal> de
Lei n!ll 14, de 21 de lunho de 1937

o cidadão Errâerioo üoriu; Prefeito ..lfuniaipal de
Inaauü; Estado de Santa Oatarina.

Faço saber a todos os habitantes deste munit:ipio qUe
a Oamara Muniéipat decretou e

.

e�t sanciono fi segu.inte lei:
Art. 1 - Ficam relevados do pagamento de multas e

demais despesas todos 0.8 contribuintes, em atraso, que
saldarem 0.8 seus compromissos para com a Fazenda Muni
cipal até. 30 de julho de corrente ano, exceptuados os de
bítos já ajuizados.

Ar�, 2 - RtHrog3ID--se as disposições em contrario.

Prefeitura Municipalde Indaíal, em 22 de junho de 1937.
[ass.) Frederico Harâi - PrejeHo

Registrad!l e publicada a presente Lei, nesta Secre
taría, aos 22 de junho de 1937.

{asse} Ped.TO Ee: retra -"- Seerf.ltarlü

r
-' ·m_

�CDmpanhia
tELiZW'""'ft* •

"Alliança da
--

Fundada em 1870

Séde Bahia

Seguros Terrestres e Marith�os
.�

Capital realízade
Reservas mais de
RespDusubiHdadcs assu-

midas em 1936
Receita em 1936
Sim,stros pagos em 1936
Bens de raiz (predíos e

terrenos) Rs. 15.503:893$549

j.
OPERA COM AS MAIS MODICAS TAXAS EM TODO O

�·I Suceursai no u�:��m�e:������L de avarlas c

H.epl'e�eDtanies aas príneípees cidades da
Amertca, Europa e Atrrca

Rs.
Rs.

9.000:000${)OO
5'.J.OOO:OOO$OOO

Rs.
Hs.
Rs.

2.933.949:184$897
21.421:545$220
4.737:405$660

Agentes em

Florianopolis CiUl1POS Lobo & Cia.

1
Escrlptonos: Blumencru, Itajahy e I.aiJUllCl

Blumenau: rua J 5 de Novembro nr. 50-

L {EDIFICIO CAIXA A=��
sobro

_j

- ......".......���� ��

�::'-::-::�I;t;.;;.�.I'.""' ••• -." •• "·".'·""·"._.· op". 1 ..,••• •• • •• ·_: • •• .. • ..

·�·:t·{>
•

, �

11 �iEluidaJ;ãO annual 1j
�l DAS 11
t�

.. .... ..

. �f
I: LojasPaulistas iI
;,•. �.. Biumenau, Rua 15 de NO\fembro� ilr. 51 �f
il Dnnmte todo o mez de Junho concedemos �.'!;t l
.•.. :.. :-:·'1os cle::lcoutos especiaes de 10 a 2G -j. sobre
,:

.�,.,:.;
todos ar6g(\.;; do grande 5orti�nento em

�::l,

stock de urmurinhos, bíjouteriae e l
"

=l
fi brinquedos. H

I! Lojas Paulistas·�
.�t.�;..,...!.!:;.:.x��!.:- -.!.:

-

�

..

!.�.:;.:;�•.���-�� •..: ":.:.�.:;..::.;.:.:.:.�

-

NAO

ESCAPAM! SOCEGA
LEÃO!

COM uma prova de 4 naezes o Sr. poderá verffioar 03 re

sultados eeplendfdos do uso, em eoujuncto e regular, do

Atlantic Motor OH, da Gazolina Athmtic e da I,ubrificaçíiQ
Teehníca Atlalltic. Façauma expericncia! Em troca o Sr. eonse

guirá para o seu carro: mais força, maior velocidade, maior

efficiencia, maior kilometI'agem e maior economia. Recorde-se

da prova de TOD"l3 Ríver, nu. qual - usando só os productos
Atlllntic -- 6 carros de eeríe fizeram quaaí I milhão de kilo

metros sem concertos e sem remover o carvão.

T.�

forellnho e Triguilho

CINEMA BUSCHDispense á alimentação de suas aves cuidados espe
ciais, empregando Sabbadc -- hoje -- ús 8 horas

Domingo - ás � e 8 horas.
Um programma raro e Extraordinario!

t». O CIRCUITO DA GAVEA -- Formidavel DuelIo entre
Piutacuda e von Stuck. -- O Trainpolin do Dlaüe -- A Ca-

� potagem de Carú etc•. etc.
2°. A COROAÇAO DOS REIS DA INGLATERRA -- o mais
completo notícíarío sobre o acontecimento grandioso do

. -Seeulo
30. A CA1.'ASTROPHE DO «HL�DENBURG\� - completa
repottagem sobre esta oceorreueía que abalou o Mundo.

Coletor ia Estadual de Blumenau 4°. Leo Slezak e Willy Bíchberger no espectacular film

Deliciosa Vingança
Sómente em questões de amor é que as vinganças são de.

llcíosas.
P D I T A L R' um mm recommendavel a todos 05 desanlmos da. vida
L.

•
.

.

' Nelle o mundo se tran1:;figura numa força agradável e

i não ha quem após se deliciar COIr! as suas divertidas see-

i .

De ordem do sr. coletor estadual desta cidade, torno nas, volte para casa com nuvens. negras no espírito.
I publico aOB interessados que, em todos os dias utels esta Entradas do Costume

coletaria recebe o imposto acima indicado sem multa até '

o dia 30 do corrente, e findo este prazo, poderão 05 srs, Syndicato Condor Quarta-feira até Natal e Europa
coletados pagarem nos tnezes de julho e agosto, ocrescitla·· Õuinta-feira. até. Rio com UgaQ�o
da multa de 5°jo e 100/0 respetívamente, com· execao do Ltd .,.

[até Remte

relativa .il Pessoas naturais ou [urídlcas que! em faoe -da • Sabbado ate Rio de JaneIro
art. 31 letra a, do decreto n. 8, de 6>1-36, será cobrado INovO H�lario cara fecÀeunenio LIlfflA PARA O SUL
com 10°/0 em JULHO.'

. aI
.

Bl Te a-ftl' tê B A _ {>.

. Em setembro será a cobrança feita por intermedio da das m as em umenau rç lr.a a
,

uenos Jl'��
promotor.ia Publica., de acordo com a� LeiS. em vigor. A partir de 29�� Março de

I �::;u.t��ei� �t:e;��i���;w
Blumenau, 15 de junho de 1957

LINHA PARA b NORTE
idem. '. icl,em e Chile

(ass.) QSNY MELLO
.

.. ,IEscrivão l'erça-feira ate Rio de Janeiro

do MOINHO JOINVILLE, productos superiores, e o

resultado lhe. satisfará plenamente
Moinho joinville, filial Blumenau

Caixa Pos�a1, 89 End. tel. SILOS

Taxa de Melhoria de Estradas

Andreza Campos da Luz
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