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Homenagem _de Indayal Tempe é dinheiro! E' constitucional o

a�v���ug?h�:��l�n���d���om_ Importante in��:����ne:s� Auto Viação Codigo de Aguas
memorações nacíonaes e a Inauguração do retrato do em i- l
nente Chefe da Nação sr. dr. Getulio Vargas, no salão no- A Empreza Auto-Viação A linha que parte desta cio I

. E!D torno desse importa�" tão que estando tal 11'Í aSa

bre da Prefeitura Munícípal. Catharínense, com linhas de dade ao meio dia conduzirá I ÍlSS1IDO assumpto da constí- signada desde 10 de Julho,

O programma obedecido foi o seguinte: . I transporte de passageiros e também toda a cOrI'esponJen-1 tueíonalídade ou não do Co- sobre o que não ha duvi�a,

-.
A's 8,30 horas: ..;_ Recepção das' Escolas ás autorí-

I corresponôencra oífícíal já ela depositada pela manhã I digo de Aguas em vigor des- sua publicação po�terlOr
dadas e convidados na Estação da E. F. S, C. quasí em todo o Estado aca- para a Capital.

-

! de julho de W3.t, o sr, Pre- não a invalida. A publIcação

•.
A's 9,30 h01a3: - Concentração do Tiro 287} eseo- ba de nromover uma inicia. De Ftoríanonolíe sahírã Ifeito Municipal recebeu '.I torna a lei obrígatoría. Sua

teíros e escolares do mu- Uva de' real valor e ínteres- ainda todas as "noítes ás 8 telegramma abaixo do Con- exístencía e v�lidade �ãode.
níclpío defronte ao edífí. Se para o publico em O'eral, horas hnha com o Correio selho 'I'eehnico d(" Economia pende da referIda publwação

cio da Prefeitura; Has- assígnanuo novo CuDh'8CtO até Jaragua. e Finaaças da União que es- cujo effeito ímpcrta .apenas
teamento da Bandeira e

. com o Departamento Regi.o Por fim, para evitar o im.j clarece definitivamente o ca- não pode se.r �omildenldo
Hyrnno Naeíonal; Saúda- nal dos Correios e Telegra- pedimento de domingo que so:

. t com? mcoDstItucl�na}. At&

ção á Bandeira pela alum- phos na Capital do Estado, r�zia dormir corresponden- «Sr. Prefeito de Blumenau. � tenclO�as saudações. (AS.�
na. DUma Dutra (G;E.R.H.); que modifica o horarlo de ma e conducção até segua- Secretaria C?nselho t�cbnwo I Va!entIm F. Bouças. Sec.re�
A. Batalha do Rísehuelo transporte ce corresponden- da feira uma no v a linha sahí- economia e �manças Informa I tarío do C.onseI�o techuico

pelo alumno Leopoldo eia que será tsíro rOI?} muito rá neste dia desta cidade o Supremo Tribunal Federal de Eeonomía e tínançes»-

; Cunha {G. E. R. H.);Hym. maior rapidez dóra avante. pela manhã para Floriano- examínando mais uma vez

Jino á. Bandeira; Preleção Assim é que a lInha noc- polis, 1 egressando no mesmo aspecto da constitucíonalíde-

allusiva á data pelo sr. turna de Jaraguá prosseguirá dia para esta cidade. de do Código de <\�uas em

';osé Joaquim de Lima na mesma noite até Floria- As presentes mcdííícações vig�r. desde Julho .df 1934

Xavier, Inspector Escolar uopo lís tomando as malas são de molde a merecer os deeídiu que o reíertdo acto

da 8a. Clrcumscrípção. po- taes nesta cidade con- mais intensos applausos para do governo provisório, em-

A's 10 horas - Inaugu- [untamente com o transporte os. seus momotores pelo bora _publicado alguns dias

ração do retrato 'do Che- de passageiros. grande beneücío que dellas �ep.ol� de promulgada a c0l!s-
fe da Nação' no salão no-

resultarão para o publico. tituíção de 1934 nem por 1S-

bre da Prefeitura, dis-
80 derxa de ser oonstitucío-

cursa-ndo no acto o sr.
...

naI. 'I'oda discussão em tor

Frederico Hardt, que e- I'ampeon�to 1..4 d- I d no do importantissimo -a8-

nalteceuoom brilhantismo I'" lU lV.IlUn 1ft e sumpto provem de alegação

a ligU1'8 9 o vulto do . .

"
.

. f t b
'

I
de que aquella constítuição

Pr�sidente yargas.
Sr. Fpede����::rÕaY ..,!:!efe:.�o!. U e o approvou 0;5 actos promul- .\8 notas culminantes do

Em seguida usou. da
Y ..=�- .,.";e,C � gados pelo governo provi- dia de amanhã serão as au-

p�la:vra osr, dr. Salvio Cunha,. m, d. Promotor 1 '1..tbli co da!O seleceíenaéo brasiJeiro jogará amanhã.. cem
sorío e que como o decreto dições que serão transmíttidas

Comarca �e lndayal que. se houve com raro brilho.
.

! os tt:hecoslovacos
24643 contendo ô Codigo de pelo Radio das corridas in-

.
Apos. esta solemmdade realizou se grande deEfile

Aguas foi pubJicado depois ternacionaes do Circuito da

peJa CIdade..
'

de 16 de julho não podia ser Gavoa e do encontro fute·

.........
'.
AfJ melo. d.ia fOI.· se.rvido aos escolares lauta rofei .

Deverá jogar� amanhã em I Hespa.nha, em.' Bordeaux,
ven- conaiderado como lei e púr- bolistico entre Brasil e Tche-

Çã9 no Cli!b dos Atiradores.· Bordeu';lx, na I<rança, contra ceu por 2 x 1. tanto não era constitucilmaI. ':}oslowakis na conquista do

.,.,. .

A' tdarde C-"ODCtiIlUarãO
.

os festejos com a I'ea1izaç�ãu: �tl�7.�b:�addol·Spduata TdcoheCcOSIO-! d PAR!t�' 10 d(A. pN.). -5 l.!m Supremo Tribunal aIfirma enQ Campeonato do munde.

110 C8IDP� o P. }<. ,'. de ,..arÍps numcZ'.:lS de gymuastica e
' � '- t _,-. .,

. "a�- os CfllCuS o." .

a1'lS ?lT». �_.-C As irradiações do Circuito

u.m. a ..

partIU!!
.

amls�osa
...de.

ioot MU, I.'ill. aHZIU.ldO os festl'jôS! pe?Ill�t\j . M,�Qddlabl ..de...
li �ite.'.bOI, de�lar.�u que e lmpos8�vel j ,C·I·reO "Asttl",eas" dà Gavea terão inicio ás 7

com grandIOSO baIle no salão dos AtUradores.
o ::se LCClOIJa o .a�Hlt'lro, o hrasll perder o prOXlmo

f horas da manhã e da jogo de

'.
.. ,

.

. I Os nossos patrieios eOIise- jogo. Adiantou ainda que o futeból ás 13 horas (1 hOfa
,,� • mw· d'

.

., t h"
.

I t·· O ,·:Asturias Circ118l'> que se �

-- - gUll"am onungo ultimo re- sera c naClOna con mua do tard"). Esteiam o., radies

N
J d " . eneontr.<!. nesta cidade estrea· Q g ,J '"

("�Cl-On 1
" _.

I tum9a�te victoria soure o sen
-

o o _avorlto.
rá hoje á noite, ás 23 horas ouvinteS attento8 desde Gedo.

. a 1zacao seleCCIonado polonez, que-
c... _._ A. era um dos mais. temiveis

A
(9 horas) com um espeetaculo

�

, �Oon��l'l���Jo.ao tItulo maXl-\ festa na Sociedade! �ee i���a oe�le�:ot�rnaa:ã����� FERIAS ESCOLARES

do· .enSIno nh�a�aS�I:::A����. d�ra:lf"t dfl AtleradorBS II na�á r1f�{l:�e·f!rR�O f��::��� te�t� ���5to�;s. �2 i:�ti;;�:�
se

. ;J
ij escolares mUDIClpaes entra"

�gu arf>o�o�:s�����g�nL�m: , . ,

I VORRESPONDENCIA ANONYM 1 rão em ferja�.
mo, ou seja. Conforme nObClamOJ, rea-

----.�.........._,,_.--�-

lizou-se domingo e segunda Informamos 80 collabol'a-
Bafataes l'eira ultima a tradicional féS- dor que se ast'>igna por

,
D'lmingos e Macha10 ta da Sociedade de Atirado- «MIM}), em artigo remettido

Relativa ás uvvas determi- sitívo do Decreto-lei federí.tl Zézé,. Martim e Affonsinho res de BIumdnau. a esta redacção, que deixa-
No corrente mez paga.-§6 o

� ll�ções do ensino

na. R.ep.u. '.1' Bup.ra cH�d?, estão, expressa Romeu, Leonidds, Peracio Devido a chuva, domiugo mos de fazer a referida pu- �:.����s �3i:d::!'Bt!'�:�� p'��
blwH. transcrevemos a CIr. e aut(lmatl�amente reVo['a- Lopes Ht::,rcules de manhã. não se raalizou a blicação por emittir cOlicei.

cular abliixo que nos foi eD- das.
.

.

'"

O 1'· d' d . T an.cuneiada marcha dos Ati- tos a ter0eÍros que tradazem
casas.

viada pela Inspectoria do Deveis tomar urgentemente co' s'IOsveak:l�a·ClOtnal'''o a. �hte- radores do Hotel Gross á sé -<;H::ponsabilidade a qual esta -

E· I" 1·'
'.

.'

·ct-·
ç

• •

. e a a segUin e
.

r· Ih b t t
-�����-===�=.

nsmo o"a. iíS prOVI eumas necessarws. formação:
. de social, sendo substituida o a 80 o anonyma o orna-

«Aos srs. Inspeh)r�s e Ohe. para que nenhuma escola! por um desfile em antomo· do não se poderá furtar. Es-

Íes Escolal'eB i3 a r t i c u 1 a r funcifsne I Planicka veis. creva () fi rt�go com pseudo-

ASSUN'l'O _ Transcl'e'!en- em. contraposição a essas ãe'l' BUl'ger e Dancik Reunidos os atiradores na ny:no. Assigne.o apenas para

do o art. 85 do D�crE!to.léi ,term�nações legai�. . �ostalek, Bonceke Kolslcy' séde deu-se inici? ás 10 ho· uso da redacção.

federal nr. 406, de 4 de maio I Sande e frutermdade. �lmunek, Zeman, Kopeckl ras á prõva de tiro ao alvo I I
de 1938;

.... ..' .... •. I
.

L1.âz Sanches Bezerl'a da
Rltha

.

Puc para fi: c�nqui�ta d.O� tit!llos I]· .\0 OI·rDI�to
P�l'� vosso conheCImento, I ..... Trindade .., PARIS, 10 (A.. N.) .. _ Toda

de ReI, 1 .3 2 Ca\ alh�lros·1 UIZO Ui.:. �

traDscr�vo o art. 85 do De-I Diretor do Departamento de a impren8à commenta a vic- Con�egulU ..

0 melhor tIro. o

creto.leI.federal Uf. 406, de I Eduflacão tm'_'Ia da Suissa sobre a Ane.
sr. ErIch. GartDer, . eonqUl�·1 Dr. Luna Freire

4 de maIO de !938. I .

,>"

m· 'lha po- 4 x 2
•

C b t !
tando aSS1ID com brIlho o tl-

. Art. 8.5 -,- Em. to.das as es-

-- .......

I be�� ..J.enc1.,
R

u � am- tulo de Rei. ,Os 11!gares de 1·
R

.

d· d
'.' .

"V' ID'A 'CSCOTP)"RA
.'

. "eu a. umam� �or, e 2· CavalheIrOS forar:u cau-
.!. eassllm�u la 9. ? cor-

colas. rUfaIS dO. Péll.�J .0 efiSlIlO.· L... L'.. 1 � X.' 1. O scratch" braslleuo I quistados pelos srs. Dr. Hans rente o Jmzo de DH'.cltO des·

d� .

qualquer mate.1'la� será. _. tremado com o Clube da Pape e Victor Probst com o I ta Comarca o �sr. dr. Luna

�m!strado (�m portugues, sem I' ". _ J�..
---.-

.

-

'íh"
'.

>
I Freire, meritissimo Juiz de

?pre]Ul'Zo !lo eventual emnre- .

Do SI. Munoe.! Né1�Clmel1to
'.

.

me, or ponto. em conJu!lcto·1 D' ·t· O n· 0'. _

. (rO do método. diréto no": en dIgno agente em Ita]ahy da M- . t
- Segunda'feIra conseguIU o I t lfdel �'. consrlcudO mabf·IS

�ino da.'s 'línguas vivas.' .' -'I ,<Vida Escoteira) recebemos ao e COR ra mau I ti.tUfO de ReI do Passaro o j d'fa o �oral;onvoc� �.em �ns

R lo _ As es.coI.as ...
� que

o fasciculo nr. I do illez LIe
'. '.

.

-

I sr. BernarJo 8cheidemantel, 1",6 'bmalf'l u. 'lillJO I!e o dUIJEefltOr
� I

..

d
...

t t
' ! l'eal·",·l .... ·t

.

b· .. ri ..ma ue ustlça o s a·

se refere. êste artig1i. serão �alO,.. �8ta Impor a� e 1'(::- i .. l ...ana�.Be a DOI e ,.um. rI-
dQ.

..
semore regidas por brasilei- ..VIstã., edItada na Capital da I ..,

.

...

.

'. I Ih.am.e ��lle que, f!n.ahzou C
-

e t'· ,.., E' i

ros -natos.
.' Republica.

.

1 Esta í:ol�a. tem. recebldo' as tradlClOnaes festIVIdades ll�p�lm n a�os�. xc_-a.

§ 20 _ Nelas não se ensi' I

O ��pareciment? da «Vida I cOfsta�tes .. �fPlausüs pela da Sociedade dos Atiradorts, ���o felIz e esp ;rado regres

Diuá idioma extrangeiro a fi.JsCl)teH:��-) vem sat�siaz_er uma (no
a f{�e pu.•�cou. em se�

a menores de qúatO'rze (14\ I cús maIOres aspuaçoes d pass�alJ pedm o aO sr. _De C
.

N t d

anos.. '. .... .. 'Ifi... o.v.im:e:lto .. escote.iro. no Bra. lega�_-o ,Inspector ..

de vehlcu, ursos .oe urnos e -

§ 30 � Os livros desLina� 611, qne até (} presente se. iOSlara. qu� tSQda lern:anep- Corte e Bordado A Associação dos Escoteiros com ...

dos ao ensinl) primario serão resen!ia da fait� �eum orgão . �. prlmel�a. e e;m�naçao J '.' .'. B Ih R'
exclusivamente. escrito" em proprw de publICidade. d�. ln,sp.ectorIa d� �ehlculoSt

.

A Casa Pf�!f eo� o obJec- memorou a ata a do iachuel0 e

Unaua portugues" .

.

Folheando o presente nu- penmttmOQ aos!ehICulos que 'I tivo de famlItar as moças

%40 c- Nos pr�grammas do ms:,o! d.Hparamos .com farto desee��l a Rua li)� nOi tr,echo qUI?: tra�albam d�rHnte o dia a inaugurou um retrato do
curso primário e secundario InotHuarlO do mOVimento es-' �ue V"'�. �Od H�tel. Paull ao resolveu or�amzar cursos ·d·· t fi 18 V
é' obrigatÓrio o :ensino daj.

c@teiro de tOdo 'o p3iz; ,. anc� '. u .
o. rasll pararem I nocturnos de corte e l;lOrda. pre.sl en e eJu 10 argas

..... t"
. í.'1a

.

e
.

h· d AlJ'fadecemüs a remessa e
ama0 esqu.erda. Pensando! do. que como os demaIS .se-

rl:a�ilI.a e

...
" g ograp IR o de§�Jamos as. maIores. pros.1 S,2f .a.ssurr,t�to resolvido v.arios rão ministrados gratuitamena •

._

§ 50 _ Nas csc)las ara I peridades á «Vida

Escoteiral}.j' ��hlC�10s Já te�m real1zado te.
.'. . .'.

RE\alizou�8e l:�je á ta.�'d� na Séde ela AssoClaçao
...�. , '.s.. ··d. ·l.t· .

P
r "1 '.

. 1,ISSO, .."endo obl'lgados porem Tratando-se uma medIda Geral dos Escotellos BraSIleIros de Blumenau 11ma ce-

��I:urangelro a u os serao·· . a longa volta de regres�o
.., . .. .

�IÍs�n�d�s n?çõ�s.··.sobre· �s O MS·•.
· 'junto ao Hatel Holeíz. Pa�a que :rem de e-!lcontro ao in:jnmOnI,a

em .commemO!aç.ão � Batalha Naval. do Ría;·

m�tlttnQoes politIdas. cto. p�us. '.

.
.

..
'.

. I sa.tisfação d" ..
.

oI·
teresse

..
das love

..

ns bIUJ:ne. chueHo e a ma.ugur.açao do retrato do PreSIdente da

D t 1íI' 'dO
.'. ;. - . .

o pu !Co espe· nauenses para a· aprendlza·; R' bI' 'd d c. "a A .

.

'

..

es a j_orm�, 8S ISp()slçoes '. ..... .

.
..

..... ".' ramos que a Inspectoria não' d .'. fI t d
.

Ih epu wa na se e a re�en. a
.'
�soC1ação. .

do D��cr.eto.lel '.
es

...t.adual nr. O .MELHORE MAI.S MODER.j' tarde em nttender a medida �e�e. s� �!p::a; q�e �:Ucu;' A's 17 horas os escoteiros fizeram um desfile. pela
8R . de 31 de' ; março de 1938 NO SYSTEMA DE FOSS .

S . pontada" I
-'. .

-

15 d N b
.'

d
.... . .'

.

't�.,;e 0€tlltftuia ;:-em l��iie di�pO� DO MPN')0
.

.... 11..
J
li ,;. �_ _"' s.�s .ora o.rgam.zados pela CeSR r�a .

e .1. ovem 1'0, puxa. os pela banda MUSIcal

. IL"�_ _ _

'.' .

'. �. - - - .l �,

'.' E .lusta e e��equnfel, .'PlaÍf Qbte.nh.am tranco e3>:ito. \.)í � l'cm,

Impressor
PRECISA·SE de um rapaa

de 15 - 16 annos nes{a. re·
dacção.

As irradiações
amanhã

Corridas e futeból

Importante circular 00 Departamento
de Educação ôo EstaDO Impostos

A maior Descoberta
PARA Ã MULHER

PIUIO-8edatina
o Regulador Vieira

A MULHER MAO. SOFFRE
RAO MAIS DORES

AIII"ia IS eolliees utspil'!l!I'
em ! hovas.
EmpfC!iôl'Sf: COM V8ftf,gcm

perit combater as Florel! Bran
easl Collieu Uterinas, Mf:!u·
truaes, 4p65 o parlor Hcmonha
gÍt15 e dOfn nos ovario!,
E' poderoso Calmante Cf; Re

gulador POI exc€lleneia.
FLUXO-SEDAT!NAI pel" sua

comprovadll effieaei. ê ,eceU.
da por mais de 10,000 medi-
COSo

FLUXO-SEDATINA
se em tod" parte.

�nccntr!.

I

de

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



Omaior perigo de toda e qualquer doença são as complicações internas,
sempre e sempre as complicações internas!
Em geral, a mulher que tem uma dor no ventre, no peito, nas costas ou

em outra qualquer parte do corpo, uma tosse ligeira ou mesmo forte. um
'mal estar repentino, uma hemorragia, um susto, uma contrariedade,
nervosismo, um resfriamento, tonturas, dormencias, estremecimentos,
anemia, palidez, fraquezas, palpitações, frios ou calores, tristezas súbitas,
uma falta de ar, cançaços ou outro qualquer sofrimento, diz sempre: isto
não

é nada, isto passa !
.

Não convem nunca pensar assim. pois isto pode ser o começo de uma
grave inflamação interna que, se não for logo bem tratada como deve ser,
causará as mais perigosas complicações internas.
Para evitar as complicações internas e as inflamações internas, use

ReguladorGesteira, sem demora.

Qualquer perda de tempo poderá ter consequencías muito graves.
Tenha mais medo das complicações internas !
ReguladorGestelra evita e trata as complicações internas e as Inflama

ç6es internas depressa; bem depressa, como é muitíssimo necessario.

Use ReguladM Gesteil'a.

Lembre-se que ReguladorGesteira é o remédio usadopor mulheres nos
mais adeantados emais importantes paízes do mundo ! "

Trate-se
Use Reg1+1aclo'! Gesteira

As
Doenca s

...

das
Mulheres

"

� As Complicações!
, ·.!.t},'t_'4

"

.!.o!-,"

CiDADE
DE BLUMENAU

Btssemauertc de absolute
índependenele
-

Ed(;õe� ás quartss-Ieiras
caos sahbados

Director:
DR. ACHlLLES EH.S!;\'

Gerente
RODOLFO RAD1KE

Hedac(:ão c Om(�in;b
TraY('R5!1 4 de Fevereiro fi' 7

Caixa Postai - 07
BLU\!ENALJ
Santa Cathaí.'!rm
-..

-\ SS!CfN/\' r Li r�A � .
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Se,:l1c",tre ...
Nt"'.:n. avulso ..

NRJ1 atrazado .

lü:h".lO
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$20U
$400

HvIPOHTANTE
.\ direcção de �Cidt>d;.> de

gLl[n(�na1�� não assume res

pcnsabílídade petas aprecia
çõcs emettilta.s em notas ou

H7"t�:-::-;�:" ssizn ades

que são: Um terreno situado no lugar B'lrracão, no muni
CiPlO de Gaspar, medindo a área 217.800 metros quadra
dos, liw.ílundo se ao sul com }Im travessão Geral, ao nortr]
com ditas dos devedores, a leste com terras de Bernardo IO cidadão Frederico Busch juuíor, 1 Ç} Suplente do 'I'estoní, e, ao oeste c(�m, ditas dos. devedores , apl!?an{f,'

Doutor Juiz St-bstltuto désta Oircunscrlçâo, em exercícío.] com uma e isa eunstruída de madeíra e parte de tJJO!Ofi, I
na rórrna da Lei, etc,

.

com duas pórt is e tres janelas na frente e uma prquene IFAZ saber aos que o presente edital de eítaçãe área coberta com telhas de barro, em máu estado de con

com o prazo de sessenta dias virem, que, por parte do servação que serve parte para moradia e parte para de ;

. João Bendleu, lavrador. residente no Iogar Barracêo, no posito de cereais, mais um rancho, velho. grande, tamhern :

múàíeíptu de Gaspar" nésta Comarca, por íntermedlo de construido com tijolos e coberto com telhas de barro com I
seu advogado, o dr. Arão Rebelo, foi dirigida a este Juizo um engenho para fabricar farinha, I�naImeDte mais uma I

a petição do teôr seguinte: «Exruo. Sr. Dr Juiz de Direito estrebarla, coberta com telhas de barro em máu estado de 1

da Comarca de Blumenau. Diz João Bendíni, Iavrador, re· conservação e iodas as demais bemíeltorías encravadas I
si dente em Barracão, no municípío de GÜSlJUl', que Gerou no aludido terreno. Cu�os bens penhorados, depositei em i
ço Manoel dp, Veiga e sua mulher Luíza Alves da Veiga, mãos e poder do deposítarto particular sr. Procopio Pe I
lavradores, também :.esidtlutes em Barracão, por Escritura reira Telles, que se obrígou a guardar e cousei var os re

pública de 20 de Fevereiro de 1930, lavrada no Tabelião feridos bens, sob as penas da Lei; para cor.star lavrei o I
de Notas de Gaspar (doc. [unto) 80 constituíram devedores presente euro, que vai por mim assinado, pelo deposítarlc

Ido SUpUCl;tut€ da quantia de 1 :5UO$000 (um conto e qui- e pelas testemunhas. Eu, Agobar Branco, oficial de Justl

nhentcs mil reis), ao praso de dois anos, vencendo os [u- }a, que li escr:�i ,e subscrevo. Barracão, em 7 de maio
I

J'08 de 120/0, a contar, de 20 de Fevereiro de 1931. Para d.e 1 :938. ? Oficial de Justlça (a88): Agobar Branco. Depo

segurança e garantia do capital mutuado e juros respec- Slta;ló .(a). P�OCOpl� Te�les. _ Test�mun�as . �a.a.) Ber�a�do
tívos, foram dados em hipotéca, ao suplicante, I) seguinte I Tes,o�1. Jos� QUlml!lelh. CERT�D.AO: ,CertIfico que .CIteI a

bem: um terreno sítuade no lugar Barracão, no Munícíplo e�ecutada viuva Lmza, Alves '\ erga, em sua proprra pp-s

de Gaspar, medindo a área do 217.800 metros quadrados, soa, por todo o c?nte_udo do. aut? de pen��ra retro e su

limitando se ao sul. com 'fravessão Geral' ao norte com pra, para VII' a pnmerra audleucía deste JUIZO que se se

ditas dos devedores; a leste, com ditas de' Bernardo 'I'es- guír ao pra�o dos edítaes de íutímacão dos demais inte

toai; ao norte, com ditas dos devedores, digo 'I'esroní; e ao I ressados .aíím ?-e ver se:lhe 8cus8;r a penhora feita e assí

oeste. com terras do suplicante (incluindo, também, nésse nar:se-lhe os días da Ieí, J?Rla delesa,. por. VIa de embar

hipotéca, as hemieitorias encravada.s no dito terreno). Acon· g?S, t.endo, tam�e.m ctado a !!lesma. tlenCla de que as au'

tece, porém, que o devedor Ge1'onço Manoel da Ve:ga, fa� dle!lClas deste JUIZO, se �reallz�m aos sabb.ados ou dia tin

leceu em data de 15 de ,Junho do ano passado, sem que �e�lOr,. quando a9.��le for fen�do ou eS�lver legó.lmente
houvesse pago sua dívida. Nestes termos, Rel'uer, pois, lmped�do, no .edlilm� da PrefeItura :MuillClpal, sala para

que, feita a. eonta doE. juros, se expéça na conformid!�de e�8e fim d_estmadat as 10 �,ol'as; do <")
que fic.ó� ciente, dou

do artigo 1254 do C. J., contra Luiza Alves da Veiga, viu- fe. Barracao. em 7 de maIO de 19,.J�, O C?fIclal de Justiça
va. do de cujus, residente em Barracão, em' Gaspar, man- (�)_ Agobdf B!aneo».]}, para ,cumprIr (I .dlsposto no artig.o
dado executivo hipotecaria, afillJ de que pague in cooU, 1205 do Cod. d ud. do �stado, f�z expedIr ,0 p�esente edl

neuti a importancia devida, i. é, cafJital e juros, (uma vez tal com o prazo de se�Sf'nta dH�s. que sera afI.xad.o no lo·

calculados pelo Contador, na fôrma do ari. 233, nr. 11, do gaf do costume e. publlcaJ.o por tres vezes na Imprensa
c. J.); e 8'3 () não fize:-, se proceda á penhora dos bens local. pelo qual clh, chlma e requer aos herdeiros pre·

referidos. citando. !Se a supHcada, para, na audie,ncia deste sentes ou ausentes do espolio de Gerúnço Mano,.'l da Vei

jllizo, que ae !lieguir ao prazo dos edita{::§ previstos no ar� ga.J y�ra que, dentro daquelle �prazo do presente edita:�
tigo 125ô do C. J J ver·se.lhe acusar a penhol a e ·assinar· :léiSlstlrem a acusação. da penhora efetuada e a aSSInatura

se�lhe o pl3Z0 da lei para Gm1)8rgo6, ficando, tambem, ci- do pr!lzo legal! para dentro dele, oterec;-n'ill os embargos
tada para todos os termos da execução até timl.l. Outro· qn� l1verem, ÍlCanrlo todos desde logo Clta:d(Js para os de·

sim. na fórma do arHg-o 1255 do C. ,T., pedem, a V. Ex., malS termos da causa, até final, pena de re.veliu. CientiU

spjem arixados edHaes de citação dos .herdeiros intNessa- ca:se, 0!ltr�sim, aos ínteressados que �s aUdie?das deste

dos, com o prazo de 60 (lias, sobre tnao contendo da pre· Jmzo, tem .togar aos .sabRd.os, ou no dl� autenoI'. quando
sente 8çã{l� �Iim de que, na audiencia referida, ver-se·lbes !lque1e:s calI'em em dI9 lefIado, ou estiverem legalmont"j
(j prazo da lei para embargos, Hcando, Qutroslm, citados lmpedldos, ás dez l1or1!.s, no edficio da P.re�eHum Munici

para os atos e termos até final execução. Ainda mais: Ra-. pal de Blu,menüu, sala das uudiencias. E. para qiJt,� chpgue
quer, que ne caso de ausencia ou ocu�tação da suplicada a? conheCimento �e todns e n!ng�em possa ale-.gar_ignoran
viuva Luiza Alves da Veiga. Sê proceda o sequestro dos ela, manda; expedlr o presente e�ltal, qtie sera afixado no

bens hipotecados, como medida m�8eguratória dos dirt?itos �ogar publIco do (lüsiume l-l publlc�do PO_l' treH
_

VflZCS na

do suplicante, cúnvsrtendo·sG o dito sequestro em penh:Y lmprem,[i local. Dado e pasear'Q neste cldade (w BitlIDe·

ra, quando, pela el'etiva intimr.ção do mandado executivo, nau, a�s dez de waio.f, de mil
� noye�eJllos e trinta e o!to.

fôr, posta a ação em juizo. (protesta· se pelo depoimento Eu, Joao .Gomes d� �obrega, ESCWfa.2' o .;-�bSCI'B\·O. BIu,

pt:ssoal dos suplicados. sob pena da confesso, üaso se toro �enau. dez de maIO de 1.938. t,ass.): 1:< rederlCo Buseh ,lu.

Íle, necessario.) BlumemlU, 11 de abril de 1938. (fias): Arão mor. ]0 Supl. do Juiz 8ubstu• em exerdcio. ,:Sel11110 devi·

Rebêlo. (Selada com �$OOO de selos estaduais, ro, is a taxa da�ente eom .õ$O?q mais a taxa de saúde pübl!e�, estaduais ..

d,é saúde pública, devidamente inutilisados);y. Nessa petit;ão deVIdamente mutlhsados). Confel'e com o orIginá! do qUE

foLproferido (I despacho seguinte: iR, hoje. A. paga a tax.8. dou fé.

como requer. Blumenau 1914/1(;138. (a): João de Luna frei-
1'e.»' Calculados I)S juros. na {órmll pedida, e paga R taxa

jUdi<,iaria, foi �xpedido {) competente mandado de intima

çã.o p;ra que à viuva do de cujus" pagasse «incontinenti»

Bjimpórtancia devida, e. como não o fizésse, pi'ocede.t.� o

I,Jfioial da d:ligencia, a -penhora nos bens dados em hlPO
téca, confórme auti) de penhora, e deposito seguinte: «Auto I
de Penhora e deposito. Al)s sete dias do mez de maio de,
mil novecentos e trinta e oito, em cumprimento ao 'man

dado supra e retro e sua Bssinatura. me dirigi ao logar
Barracão, no município ·de' Gaspar, désta comarca de Bill'
menau, e aí me achando, digo, de Blumenau, onde eu, A

gobar .Branco, Oficial de Justiça, ,f'!lÍ vindo Cúlli ÚS teste·
munha6 abab�o assinadas, intimei a viuva Luiza Alvel!i da

Veiga e a. requerimento de João 13endíni. para incontiuenti

pagar fi ímportancia de 1:500$000 (um eonto e quinhentos
mil reis), juros e custas cfiusta,ntes no present� mandado
e como não o .fizesse procedi a penhora nos bens hipote.

,

\lados nomeados pela propria vluva Luiz� Alves da, Veiga,

Edital

1

.t:'\' rncãj,la que os trilhos da Cja. Ferro viaria ". Paulo
Paraná aVB.nçam pelas terras da Cia .. Terras Norte do Pa.
r:wá, esta VH.�, fundando novas cidades. Agora ó lbiporã,
como h:H;!t'ill roi londrilla, Nova Dantzig, Arapongas, Ro·
Iandia., Nova .Lovat, Apucarana.

Cidades fundam-se eoro pGVO, e este só amue reco
nhecendo ai; vantagens d�{lorrenteg de seu deslocamento.

.Lls�im snept"de com o Norte do Paraná. Legiõeg im ..

mprlsa:;: Ut :;0 toem instailado. O clima. temperado as favo
rece na S:. ude, as terras roxas rertilissimas compen�am
sobPjaITH.'!lte o tieu trabalho, permittlnd,,�lbi2s exportar para
os ]Ur:rcnuos GOlJsumidofes: OAFE' ALGODAO, THIGO. MI
LHO. BATATAS••f).VElA, etc., beDl como madeiras em geral,

A Bertü('!çfio do Norje to Parqn.á exerce-se em todos
üS í:i�Dtif.!OS e todos que para lá Y<10, ficam. Ficam porque
2'�W1Hml e \,jv�m bem.

: '-
�, -

� ._

! ...ao ha sauva nem {)utJ as pal.'ils!tI:tS a��rlColas, de ma�

: neirü' que o esforço empregado é aproveitado dn- ta!um�.

I Nüo vaciUe. O interesse é seu. Adquira. seu lote)
j ou sitio fazenda. cO!n facilidade de pagamento, dn
!

'I COmpanhia de Terrali� Norte do .Paranã
A maior empl'!?za. eolonizadofu da America. do Sul.

1 Represcntl:i.ute geral para o Estado de Sb.Dta Ca' harl�
na, Dr. Waldormir Lindberg.

Solicite informações detaihadns do sub-agente autori·
zado, Jl)âo Ferrar!'!, -' Hotel Holetz - nesta cidade ou

do procurador neste Estadoj Max Mayer - Rio do Sul. ;�
! As pf.'�soas interessadas serão acompanhadas pelo
i fJgQnt�, com sabida desta cidade nos dias 2 e 15 de cada

IlllCZ. Passagem (:' mudança gratnita da Estrada S. P. P.

I' .

N. B. -- Nenhun� agentH. t'Rtá autorizado a recel:wr di,
I1hell"_, em ilOlllt.! df.\ (:ompanhw..

Adqu����!p� das nC·�,5r..� t;,F:-3,·!:��it\'.tidorcs nesta

Icu,a!��ta:�e, t.::<�... :<:·>:;'�() {�i'!,i�!'�tn fi f!',;;a I virgem
das nossas çL.';'�'J?::.i�'a!S C:.jyciras de Rtu.

pgr3rar��:;l:: aC�j::::;�'::C�';���il.:lí:'.:I �H" 5&:icc.aria b�an

�!!I, a:?p;;;'I;i��> c g::c:sa:Iii.lOt 33 kHcs cxaçtos.

o Escrivão: ,'otto Gome::. da XObre[/a

.f,_ bellaza e att.l'açãu de uma mulher de�
pendem muito da dentadura que deve
ser r;adia alVt1. e llri!hante�
Kolyl1o!!' está augnwlltando o encanto

de milhareô'. de Hmlhere�< devido á sua

acção r:lentifritia e allti3eptica.
Use K:)jylJOS para sentir a agradavel

sensação que eUe deixa na bocca.

PRCHHJCTOS DA

liA fAE�UCi� VOI0RANTIM

QUEREIS
asa _

a cutis lim.pa e sadia?

Usae
'

O afamado

Creme vitaminoso

Procutol nr.
9.�� lililJ!.!!', c�nserva e rejuvenesce fi �ttis, e �ue,

tira as sardas, espinhas, cravos: rugas e
n__...,..w

demais il_!iyureza�P!ne._

cidadeA venda nesta em

todas as pbarl11acias

um seu trabalhOiDO fi. di
-

femUneraçao

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Esplenàor de novíôcões 00

Pnõronuqene em estytoe novos

câres

BOR

mais fino gosto em reclôoe ôe lã
e ineôltoe. Innumerca va['ieàaoes àe
e nucnçns

A casa que mais barato vende em Iodo

..... _
.

---�

Rua 1S de Novembro nrll 91

o·���mlOO·

lU�nntuuus
d� �gf(;giJ� ��{'[á���:<!I

CONVENÇA-SE p o r si

próprio. Use Gillctte Azul
urna vez e verá corno é fa
(:lt fazer t!!n-� barba perfeita;
com a melhor das Iarninas I

·ommentando

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'., '.' .. TraD_scorreu, d.ia prirnelro.. o segundo anniversarío I. Data de 7 de novembro de 1936\0 inicio da acção I
Os dados extrahídos dos questlonaríos recebidos

dB;I�stallaça? do Instlt_utO. Brastleíro �e Geographia e Es· do Institut� em nosso Estad�, compreheudida essa, sabia das Agencias Munieípaes de Estaíístlca, de
.. pll!ti.culares� de

. tabst!c�) orgao .centralIzador dos serviços geographícos e mente, e vigorosamente apotada pelo sr. dr. Nereu Ramos) emprezas, pte., leva-os o Departetuento a fl��hapws, muítr.s
estatísticos namonaes. illustre Interventor federal. Instalíouse, então, o util De! dos quaes, a seguir, específtcados, se acham organizados:

"

.... '.

Mau .grado ao seu díioiuuto período existencial, o partamento de Estatístíca, bDja aecresetdo de uma secção I Agencias postaes telegraphicas, Finanças muulctpaes e es-
Instituto culímou notável obra v

. devotajía, toda, ao mestér ti!! publicidade. i taduaes e federaes, Movímen to das Caixas ecouaruícas,
de eo�hecer e' lazer. conhecido o Brasil, .cclteburando, O Departamento em apreço, ora devotado á com- Estações de estradas dI'. 1€1';'0, Industrtas do Estado, Lo.ca

. des�afo!ma, na solução eíllcaz de questões capitaes da plvxa campanha estatística do corrente anno, realizou, no lídades, Rios, Ilhas, Lagôas, Grutas, Coordenadas e Altltu .

•. nacloualídada. ..
. I anuo findo, Innumeros trabalhos, entre os quaes cumpre des, Divisão Administratlva do Eetarío, Exportação, Firmas

i. -.
.

Deve S8 ao Instituto a grandiosa Oouvenção Nacio- salientar: Lívísão administrativa e judiciaria do Estado, exportadoras, Períodteos, Museus, Bíblíotheoas, 'Templos •

.

nal .�e.E8taHS.. tica, da
...
qual parHCiP. a.raEI rel?I.'t�;;pntalltes de! Are.a. e. população dos munIcjp�os, _Limites �o� mu.�iclpios I Associações l?endicellt<:H, Cinematograp.hos, etc..•••. todos 08 Estados, sendo o de Santa Catharina o dr. Celso I e dístrlctos, Annuarío de leg181acao e administração mu-j Organizou, também, o D. E. P., sua mapotkeca,

Fausto de Souza. nícípaes, cadastro industrial, Cadastro predial de Flória-j constante, hojr-, de 11 9 elementos. entre os quaes mappas,

�on�e�U�n?ia dessa n;emoravel Cü�v('nç�ü, roi 01 núpolis, Estatlstíea de transmissão de i�moveis, de pro- atlas, planf�s e croquis, havendo n secção competente
«Annuarlo Estatístico do. Brasil - Anno n - 19311", Gude I prieuades 'uraes. e Ui banas, de estradas ue rodagem, etc.] elaborado díversos mappas c graphícos. .

condensam.ijruma successívldade uaírorme ue t!!ÍJulIas,! Ainda naquelle anno, encaminhou, distribuindo ()'-l, ínquerí- i Os serviços publteítarto do Departamento teem, ul-
a

...spe.C!o.
s fí�edjgfios d.a.. vi�a nacioDal.. apreciada, l:ão só

I t.os sob�e: _Süicidios e.'
..

t13l!ta!iva,s de �l1iCidio�, Hypotheca�, l t�mamente, to.ms do vulto,. visando. a proP<lga,nda
..
d'i �ctua

no seu oonjunero harmomco, como, taml.em, atruves de transcrlpções de transmissões de nnmov ns, EstabelecI'l lidaue cathnrtncnse, pOI' intermedlc da radlO-dIffusaJ, ou

pmticuleridades regionaes. '. mentes punitivos existentes no Estado, Assísteneta a en- f da Imprensa, não só dentre as fronteiras estaduaes, como,
Em 1937, o Instituto, centraltzando c�,\'Grços ê ntrüi-! Termos, Qespflsas tnunícípaes com educação e saúde, Bi- principalmente, em Ol1tl'HB unidades da Federação.

to ás .dir.ectrizes sabiamúnte_ vrcíixa�a�, desC'i\.v\;lveu, e�m i b�\dheGas �ub�iclis.e partioulures, l\1u�eu, Impr�u�a perlo- Com v fim do) preparar amb.ieute propicio ao Rs·
o apoio mconcusso dos orgaos estatistieus regtcuaes, .al:'-/ ífica, A.ssoclaçoes llttenrras q recreativas e 8.rtu:.tw6s, As- censeamonÍo de 1910. o D. E. P. dellneiJu, devendo dar-lhe

!lcsa campanha; coHigindo precio::::o mater.i'd, (!m·',rg1:-uiaú ..
, I sü('iqções de�;P?rtiv8s, Cinem�s e outras casas de. espec-I cor::seell��ão proximí1, traoalhoso plano de aCQão.

Integra o terceIro Ilüifiero do (AnuU'H'IQ t,;;;tat!st!cocc, n taculús, 'relepnOIleGj DesquItes, -Asylos e recolhImentos Iqual é em synthese a photographia lllHJH.'I'ÍCH, fiei, lide ! \si;oci'1ções beneficünü.-"s e Gado abatido nos matadouros! .,. x x x -

li"lsim:l, do Brasil. .' ., ..

"

.

\ rr,untcipae,s.
.

. _ .
. I . ... . .

.

A campanha estatlstIc� de EJ38, eSI�beit:cl\la �dhrí'.!. ,�Jem 00.8 mque1'ltos &obredltos, o Depa�tamento 1. Por Ill'.lhvo da pass.agem. .dia prImeiro. ?a, auspl-
nHU� ac�eDtuadf. aplr�o .t�ch�!Co e. com dlbtao(' r�lO th> Il�v�,�enCl.U(Io p�oJecto!1, dando lhes andamento, mms os se- ! Cl,?SU da!a, a J_:mta Executlya lteglúlial de ?�tatIBtlC.a e o

.a.9.,çan, e <alta.m�nte !'Hg�ulli:;�nva E' de �orte expri-'ss,>:.o na
I �,;uHlt�s lnqUentos, reIHreD:ie_s .ao !lrmo de 1.9�6, sobre: In\. 1i Dll'ect':'flO Rt;gwnal Jo NaclOuai de Geograpma

, t'.�VHl.ram
cH'uaI, COllstJt�ndo �ae.r:uals, esplenJldtl pn'lHIl'a:;,aü da J dt!strIa. do x�rque,?i3 1��l�m:o�, de �lectnCldade, d(' me· mensagens, !wamente apres�,mtada.s, �oGgratulal.oflas,. ao
gnnde operaçao cens1tarla de 1!)4J. 'taílurglu e llune:!'üçao e �staüs IGt.1 eleItoral, I

sr. dr. Getu!w Vaigas, preclaru presIdente da Republwu

�J�::;;;'
LI�,PE SEUS PUljv\OtS
ust:lnoo

��

B�U1CO Sul
rasil

�

ao

Capiilal: 4 ..000:000$000
Séde: RIO DE JA:'>lmRO

SuecuI'sal em Blum ""nau - Caixa l'ü:.,fal
PAGA JUROS. EM CONTA-CORRENTE,

�"-TE. 7 '[, .n ..... ANl":.:rO

Un cel)ü êIll "Dep�J;-;ltos PO!)1Jlnn'
'1UtlU1;:1 de 20:}:i)UÚ ;;{ó l0 CUU$ljOi)

g-H n:Jo jures dou

!I c sc.!t.' :!

pa-
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o

CAPITAlJZADOS SE1YfESTH.A.J.MENTE

Fal todas operações Bancarias
�
i
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t eJ 'Prefeitura Municipal
de Blumenau
C O"N V I T E

A Prnfoitura MtJnicipal, convida toâos os srs. lHimi-
r.istradores das cemiterios de Comullidade existentes neste

1 Município, pil,ra uma !cuüiã,Q .�_o .

dia 17. do �orrente rnez,
ás 10 horas da manha. no erilrlClO da PrefeItura.

Em,vist i da importanria do assunto a tratar, espe
ra-S8 que nenhum dGS convidados Jeixe de comp3.recer.

ResoltwãC\ nr. 37

José Ferreirél da Silva, Pfe
feito MUDi�jlJ31 de Blume
nau, no uso de sua.s atribui
ções;
Dis�)ensa Leoncio Solano

dB Amorim. das Junções de
Adjunto do escola de Testo

I CentraJ, UI) distrito
.

do Rio
do Testo. para que fôra de

signado pela Resolução nr.

31, til' 9 úo corrente mez, e

Nomea.o i1HT{I reger a es

cola de :la. categorIa do Vale
do Selke Baixo: no mesmo

distríto, pgrüebendo os ven·

cimentos mareados em Lei.
Prefeitura Municipal de

Blumenau, 25 àe Maio de
1938.

.lo$é Pernira da 5;'üva
Prefeito

Res'Jluçii.o ur. 38

su de B
t.

Ililh:,a.

II; no distt ito do Rio dn Te8�
to percebendo os vencimen�
tos marcados em Lei.
Pleft:'iturtl Municinal de

BluillEmau, 31 de maio de
1938.

José Perreira da Silva
Prefeito

.José P'JI'l'eira da Silva. PIe·
feito do i\1unicipio de BIume·
nau, no uso das suas atri-
buições: fDesigiJa V!'ronica. Gorgcs
Batista para reger a escola

i de «Margarida Fl'eygang», de
! 2a. categoria, do lugar «Nova
I Russia�,. neste distrito, per,
; cebendo 08 vencimentos mar·

! cados em lei.

I
Prefeitura M:micÍpal tÍe 1

Blumenau, 25 de maio de'

11938.
I José Ferreira da Silva

I
Prefeito

! Resolução u. 39

I ,losé Ferre ira
.
da Silva,

'Preí'eito do municipio de BIu·
no curso de menau, no uso das suas atri-

bui�1<1QS, ,

nesta cidade, Nornea HDdolfo Hornburg'
pa.ra reger a escola "Dr. Bo· I

I nHado Cunha". de j�. eate-l
goria do Alto Ri') do Testo I

I r���=>�;;;;�:·�;:�'�:&=·"�"='=�·! t: HEMORR.IiOIl.'AS _ 51.la cura radical sem o.pera"ão € sem <lor =.::.1I (.'.� "

I: DOENÇAS Ai'JO RcCTAES COUTES e IHARRHÉAS .. rebeldes
l' SUa cura pelo tratamento direeto do intfó\stino

••':;�i II Varizes t) Uleeras da perna 8ua cm'a garantida sem o )c:,ações.
i (: E6tomago - F'igadü - lntestillos

III Dr- Mendes Araujo II
1 r: "'com longa pratica só na e;;p"cialidade

. �:.�i� . lI • At'. João Pessôa, 68
I

{t , ������.�� " .J�
�._..�"""""",��"'._.._............_.._.....d_.._.�._.... .._._.._,�..._.,,_,._� ._.....- v �

----=====

PRECISANDO
DEPURAR O S!H61J1
Nlo faça experiencial!

TOME só:

Estude flor correspondencia

[UXIR DE NOeUEIRA
Do Ph.-Ch. JG5,o d!I. Silva SilwlsIn.

Cumbate I SYPNILIS

Sem sahir de casa podeis diplomar-vos,
guarda-livros e varios outros.

Peça informações ao UIl!cO representante

I sr. fredederieo Rosemann.
Alameda Rio Branco, 56 � Blumenau - Santa Catnarina

mM TODOS ()II!! :P.mRIonos:

Feridu em ce.
� Manchu
u. peDe, E.pi
õu,�
Eczem�

Rheumat:imJao�
Gonorrhéu,
Escrophulu,
flstalu,

TEM O Km ImKTIBO
NA VOZ DO POV81

f UI RO�CôRml8ll--_.-----.--=- .....�-�-

'de Qualidade. f ndispensaveis na preparação de Q:Joiquer pastelaria
Laboratorio P;iedei�os - Blu.menau

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



-. ..� _",n.k��.

. ,,-�.iI.

5
"

'(,. . 1%11
CIDADE DE BLUMENALJ '

n.1JIIU. &&&L32.2UaS, &VW!!ii&&& !!!I!C±L_

-'--�

Pilulas Dr.
Absoluta moralldade b

Reynaldo maximo asseio �.,'�)� .�.;:��,,:.�.X':� I Balancete de Receita e Despesa relativo ao rnez de

Machado
".

Blumenaú - sta. Cattuirina f�. Se quereis crear VDSSOS :.lt mar.<;_,o de 1?38
•

'--"=--.
- Q. �,--, _.--"�.---,_••_�- f: WhOSf!��\e�:or��ustos :11 A oresentado em reurnao da diretorla, pela :la. te-

§. � I E' ·8 f.i !lj
t

soureira, sra. Irene d'Aquino
L

!
Farinha de Banana 11

da Empreza Ccnstructorallníversal Ltda.111 Ma;::��.:e, �lll=::�;.t�:��i.;'II;;TA,

�.
Fabrican tes:

'!
o Banco ,�gncola.

: ! da errec. de janeiro 472$OOG

1 .Joao Clu;ves ; da arrec, d�fe,v�reiro .

212S000 684$000

Premias a que concorrem os prestamistas desta serie:

�: TITUrtAS 'S' GATHARINt ;�
Contr. do GmasIo Catctl'lnense 50$000

.

$
: ti LI -.' li . li : Contrib';i.ÇãO de uma anonim?- 20$000.

1 prsmío prtnetpal em ímmoveís no valor de Rs, 100.000 000 : : Auxilio da Prefeitura de Flonano-

1 segundo premio» « «( «» Rs.

25:000$OOO'I�:.::;.::..:;�:-...:;.::·::·;v:.:":;�I����ribuiç.ao de uma anonima hàgg*�gg
1 terceiro « « {( « "

.' « ' Rs. 20:000$000
r··.·

".................. """=,.r.-"",,,,���"''''"'''''_ Resultado do ÍeGti.val de Marga1'i�
lO[}$OOO

1 quarto « 4; « (, (,' « Rs, ] 5:000$000 L
dinha Kuhdhnanub d

-

FI
.

1 quinto (! « « '{ «�: Rs. lO:ÕCO$OOo I . arg�"m���,; �7::;;�lt: os co ra as em o"
842$000

100 premíos em moveis, Iunnovels, apollces da Federação .e dos Dabt�"m6 grilar! ��J��l�'::'�;;�:: s��:'tr:�ilt�
Estados, no valor de Rs, 000$000 cada um, (milha.r) num ,t,otf!l de Rs. 50:00.0$000

.

Richard da Rocho: e Conceiçao
Cohnbra 1h$OOO
Producte da �,enda: de 50 eXdm:
piares do lívr.o "Farrapo de Idéias:'
a cargo dá sta. Beatriz Pedernel-

Iras Ramos 500$000
Doa:;:ão f,,!1a p;;lo sr, Paulo de Lu-

! cena, agente Hs-::al)edeml 720$000
Recebidos da seeeno da Lages, a

I cargo da: sra, Celso Ramos, por

int�rmedio da src, Beatriz Peder-
4'000"'000

nelra:5 Ra:m.os ,."",,!=jp=...

correio

Blumenau-Europ s em
3 dias e meio

Quartos conrortaveís e cosínhe
de primeira ordem

Intallível t;',Dl DOÚCOS
dias somente -com

as afamadas
Informações e Papel

aviao, na Agencia dos
Correios e com o Agen

te da AIR FRANC.1E
Roberíó GrOssembacher

R. Siebert s Cla.

Rua 15 de Novembro,

1000 premíos em moveis no va1l1r dB as. 30$000 cada um (cente
. Da) num total de Rs. 30:000$000

10000 premies em moveís no valor de fls. 10$000 cada um, (deze.

na) num total de Rs. 100:000$000
100000 premias representados pGI' um'.! isenção " correspondente ao

final do primieiro premio da loteria fedcN.l, num total de Rs. ' 500:0UO$000
.

100000 premíos representados por uma Isenção correapondente ao

rinal do segundo premio da loteria feder�l, num total de
.

TQ�l

Rs.
Rs.

500:000$000 I
1.350:000$000 J

em nossa I t
. li

i

211105

Faça hoje mesmo sua inscrípção com o nosso

séde a

agente local ou

Rua Libero Badaró,. :t03 e 101
•

São Pa ui O
e habilite-se, a receber optimos e valiosos premias (o,"

sal_dacl a apenas ele Rs. 5'000
a

vRO(!ARIA
LARGO DE S. í\1.AI,:meo - Ilrç

XAROPE
s. JOIO

:.' (:

�'_..l1...
'

(. o w=nm- pars ti

t(l�se � d�cDÇl\r. do peit\1l. ,

(MDb(lt'e u coniltJfIa'Ç(!-�
rahi�. c,oqudud:w..
b� t uthma.
O Xllf01't São J*

pI'Otep e fortifica s �
lanta. Q$ bronchiO\\ .; OI

pulm6e&, Milhars d.
�... 8liaCmbroS!lS I �"j.,....M� '7'.""''' _ ...._

w_ - "...,. ""'" _...-,-

c MB TA sem perd.
RESFRIADOde tempo este

j
j
I
I

Elli o !!!.�tJ.� de combi!tel' um f!$friado éommW!ti

Torne 2 �ompt'n..�dn!l oiel
111St�.ntWa assimqueK1!tlr
os primeiros symp
tO!ll.'<l1l e, te neces

sario, t'epit.1 A d08�
.2 o�,3 hOfi!! depois�

corta OI leiloados e .Ilivia .11 tl01'1

!:';)�';' {> imr!!h.!<li.rn._', jl grlPV€, w�., �e!l�
t<:!!:!ifí�!·se c:>t!l ilIO::! bom !'OCO!1Gtlt'.l!fltt!. O
"rONICO BA"frR " ri> "k" wr tottit'!!!lo
r(!!rlqrlt't:e (li U!'.,..,'1.:.S � 2ort1fio:f, e et'!l"�

101'41(0 RAVER I
I
I

_j
BOM 'AltA TO�OS

_m___"--'

"'--0- COAP O
•

DE
CONfiANÇA

&ZiUAM&2

Assistencia aos La
a Lepra

Sociedade de
zaros e Defesa Contra

131:211$100

8:1.51$100

Saldo

139:368$BOQ
139:273$500

DESPESA
Conlis5ãu paga ti cobradora 82$200
Pcrgamento á .

«Casa Romencs»

I �al' COmpla5. teitas para a festa
de São Roque

I Compra. de selos postaiS
Ba.lum;g

I,' s, E ou O.
..

D SMONSTRACAo DO SALDO
1 Em. caderneta no Banc:o Nacional
do Comercio 8�Mt68$NJO
Em ccdomete no Banco Agrícola §O:OOO$OOO
Em "caixa" 5$000

6$600
8$500 95$300

139:�73$500
13tl:S68$900

VISTO
Irene fi,'Aquino
iQ'. r••oureittr

Carmen� L. Golonia.
l'r6sident,..

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



c.
DE B

..
LU,MENAU

Chronicas
.

Associaçao Gel'ai dUg b:SCuttüros
süeíres (le Blumellau

Bra-

- Assooiução .Sportiva doVal
le do Ifajall"y, (AS,TI)

Nota Official-. nr, 4

-

(asa Plalf

Paulo

Nocturnos de corte

AVISO
e bordado

. __ _ .,,_� _, '_'h .. _ .•� =�_""'&__

pinturas em geral
. Tintas em bisuag3s para artistas

Cruzador Ernden

.

1\visamos a todas interessadas que está aberta a ma.

ti'!,cula para 08. cursos nocturnos de Corte e Bordado, gra
tll:t(J�. O livro de insorlpções acha-se a disposição dos 1l0S-

8"S treguezes, díariamente. na nossa Loja, á rua 15 de No
vcmuro enfrente o Hotel S. José,

Havendo s-imente uma turma de cada vez. é de con

veniencta que as Interessadas venham Inscrevar.ss o mais
breve possível, par a poderem tomar parte na. primeira
turma,

Mais informações na CASA PFAFF

.". ,

Hering
Santa Cath9rina

Tintas e Yernlzes. Materiaes para

I
��. 4

A epopéa de um Cruzador allemão. qU.8 durante a

grande guerra desafiou soeinho a esquadra iugleza 110

.

-.
,

Oceano �ndi:o. . .'
_

, ,,. I I

De ordem do sr. Pl'efaito. e de accordo com o dis-
O Plotog�ll1sta de�t� cellulOl�e, e Ull� uav 1.0 di:' guel.l�, I pnj�o no srr. ? �o Decreto Dr, 2 fie H de Janeteo de 1938

ql�e, dep�ls de ap�'lslOnar as tnpn}açoes {�OS bar cos 'Im-, {L:.l ,.�)!'f;,am?n!l'H:� I,1aru, 0. �xer:�icio d(� 1�138), convido OIS

mIgos., pue-os a pIque .e.. na.
calada da .�!01��:.1 d�. éseO-1 �;�I.\hllHlmt€� �leoi.e M�U!Cl��O �.tIm de SatISfaZerem. o

.,.pa-I tllhas cerradas, ataca e destroo fortífícacões. g�ment� dos Impostos, Ter.l.tOl!�l urbano e sobre prouuc-

O fíl t· �
,,' .

'. d . Iid, de ·1',.J·, -I '" ç�o agr,lCola e pastortl (antígo Imposto de víação) até Q
. 1 m mos la 11QS com gran e rea 1 a, E, a viua (. as (1',' 3P rtn lu .. 1 .... do corrente ann Ao"'· t íb

.

t
• '. b 1 1'·"

.

I
.'1. .. "'...... .,,1, ....', 1), ,'.:1 con n UID es uue

naves gue:'ren�a� e o que e um ,C0L?-' ate navai. _/IH ar" não pagarem seus impostos até o tUa acima menci�nido.
gumento Importante e um desafio as normas Cinema- I SêrfÍ aplícada a multa de 20% e findQ o prazo legal serão

tographícas, fugindo aos enredos communs, lOS mesmos cI:.ib,raào8 �u�icialmente.
Um documente historico!! I 'I'hesonrarla Muntcípal de Blumenau, em l' de Junho

E· I d t
I de .1Q38,

ntrac as o CDS ume I'
�

Sabbado e Domingo á noite Poltronas Numeradas

EDITAL

ALFREDO KAESTNER
Tesoureiro

., .

Irgem
de. WETZfL &: cu,

speci .Iid .

de ))
,. JOINVILLE :Mmca Regü;tradal

oi

o sabão

torna aroupa branquissima
,;:.

f:

Andreza Campos da Luz
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