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Por motivo da inauguração da I D R. PAU LO i\1 AY E R L:E �
Desta vez annuncíada com cer- e idéas de varras pessoas -presen- estrada Curityba-Jolnvllle _ a cu-

a;) _. ffi
teza a vinda ao 110SS0 Estado do ,....

� tes ; reu '''0 de 'tacando se as
'

. ffi III l' ffi
chefe da Nação; a cidade prepara-

. a
:

ma, S -. la, acto compareceu - esteve .li- ffi i. eClCO assistente do Hospiiul Santa Isabel ffi
,., que foram feitas pelo sr, major I geu'amente nesta cidade ° sr. dr. ffi ffi

�e para receber condignamente o Bravner, .commandante do .,32 B, ,"Nereu Ramos, interventor federal ffi CUNiC;\ !tlHHCA E DAS CREAN{�j).s - PARTOS E q.;t
íllustre visitante, ".'. C., pelo. sr, dr, José Carvalho, pro-I no Estado, que se fazia aC0111- I ffi OPERAf:ÕES RADIODlA.Gl'lOSTICO �
Assim, por iniciativa do SL JI)_' motor da comarca e sr. João Me-, panhar �e sua esposa, exma. sra, ffi

Y ffi
sé Ferreira da Silva, prefeito do deíros Junior, da alta índustria

I d,. Be,aÜlz, Pede.rneira�. Ramos e ffi - BlUMEr"'IA U - ffi
munícípío, honrem, ás 15 horas,

- de seu ajudante de o d J N:J

local, ficou'marcada nova reu- ..� _ '.' r e rs, sr. o:
.

.'
'.

.

EIS
houve uma concorrida reuníão na níão para a segunda-feirá pro- i capitão Asteroíde Arantes. B83ffiffiffiB3f2�ffiffiffiffifBffiffi888f8*8383ffiffi€Bffi83ffiffiffiffi
Prefeitura, em cuja occasião D

•

xíma, afim de serem tomadas ou... ·t�+.+i'+++++-t ..++?+••+ ..+*(<I' .

administrador do município com- G C'
.

L'
.!Jiunicou aos presentes as home-

tras deliberações.
. Pemy J. M. da Borba I remia IVICO e iterário Machado de Assis

n}àO',ons e d
_

íb
Além das pessoas antes cita- Conto e f'

.. ,

d 1'.1 "ff R I I I
b" que. everao ser tn uta-

. ,.., � ..
i rme

.
ora l1ot�CIa o, rei 1- lur, ü. or�so uane, SO) .,(l t lema

das ao dr. Getulio Vargas, COl1S-
das, estiveram tambem presentes Segil! quínta-Ieira para Curl- zou-se hontem, na sede do Gre- i ':O Coração».

tantas de desfile do 32 B. C., da á reunião elementos outros tam- tyba, OJ1à� vae prosegulr seus es- r mio Ci:iicu e Llterario !,1n�hado: A selecta assistencía que ouviu

classe operaria e dos escolares,
bem representativos do C01l1llI2r- tudos na Faculdade de Melícina I de Assis - essa agrcmiaçao al- a linda dissertação do medica il-

almoço no Theatro Carlos Gomes. cio e industrias locaes, o dr. João da Universidade do Paraná, o sr,l tamen:e sympathíca' e a cuja fren- lustre não regateou applausos ás

··discurso pai' um membro da clas� de Luna Freire. juiz de direito Percy Borba" filho do sr. João! te �e encontrulll_ os espíritos de suas felizes concepções sobre

se operaria, outro pelo sr. pre- da comarca,. que presidiu a ses- Manoel de Borba. Desejamos-Ihe ' escol do dr. Arão Rebello, pro- aquelle orgão na sua Iuncção pre-

feito e ornamentação das ruas da são, major Cordeiro e tenente dr. os melhores successos durante o I Iessor Joaquim de Salles e Nestor cípua no corpo humano, como

cidade, Thímotec Braz Moreira, delega- novo anno lectivo, \ Heusi - a conferencia feita pelo sede de diversos sentimentos,

''''\ Depois (e varias ponderações elo regional de Polida.
,.
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�Âlldarílhfl Jusé Virfililiu da SilvaPI' '........ ,........
Já se encontra em franca con- 'I Iniranga I

T-
I) tiOA 'O 00..:1

I)O � valescença do mal de que fõra. 1" i
_.

Esteve, honlem, em nossa re- _ � .'�
. � �.acadO .o sr, �eneral ?r. �l�lc�o I A Sociedade Hecrt:'(ülvil t' Es-I

daeção o sr. José Virgili'J da Sil� .'

mnna, . uma a� maIs. lIdullas I portíva Ipiranga, de Itoupava Sê-I
va, andarilho que se' propoz, o f�guras do scenano publIca e :'i.o-

ca levará a effeito amanhã do- I

que vem executando. a percorrer IEsne(!ja;.',.yul0�r flirde sporiiva :�! fe�tonOa��i��tapd�; � d�le se mingo, uma granàe festa' que
o Brasil a pé,

Jl:"" .' ..

o s pe- promette r-e'Jestir-se de grande
. las suas excelsas quahdades d", , -

Caboclo forte, apezar dos seus B�u.menatie�.se K Lifta 'in�)fth,a. o encordro ... -
.

� .

ammaçao e que ceI tamente attra·

h
�!p' Cldadao exemplar e pelos sem "

.

.,

::JJ annos de idade, não se arre- d te' d b d.1
' hIril uma grande aSSIstenna,

d d d·
"",', .. "a..;t o s e on aue.

cea a vi a Doma e que leva, des- l.IIe �mau!l1lu Neste dia Eerá inaugurado o

de 1937, quando sahiu do Esta�. _.
- - (+++++++....... ?++++.+++� ...� campo de baskeH da sociedade e

do d.€: Goiaz, J'á havendo ·.percorri<
Será f.malmente U:ll.an.l.1a, o dI(! II O JUIZ; fI p·t�o A d L R;b' 1 d

do 25 a 26 mil kilometros do ter- I em (.!ue todos os ((tans.'; do fu.·' "., "ri;-' �a 1 a li. a ara 1 as será n:a!izadú o baptismo (e uas

rJ'torl'o nacI'''n'aI.. ·lteb.ól, que de ha muito viam�s.� 1 _ �ar� essa pel�ja ml1_a nua, f?l Esteve nesta rida.de ° sr. cu-
novas yoles. As 9,30, dep-aÍs da

O' .

v

,'.�'
"

.

.. el.es.contentes p.Ol' não terem. a 'Op-
e:sco1hldo o arb.,ltro, e, corr-o JUIZ I pitão A

..
de La.Ia Ribas, de'eoad., recep(;-�o aos e:pJrtistas qu':: vem �t�*+.�+·*·.·+H,++�.*�,•• ,",�1)

nosso H"ltante, natural. do . '. .

.

I em Blumenau e causa serm lan-· . , .

b de Rio do Sul, iniciar-se-u ums

&.:.ta(10 da.' ...Ba.hi.a, já co.nl.1<�ce 4. ·1·.por.tUl1Ida.d!�.
de

asslS.
tira

..
um

_Iej.;.�.. '. " '.
.

11'.'
..

'. de ordem politIca e sooal do E,;. J.oão CMrb de Souza NeHo
�.. ;..

.' . contro aue JS aO"�adas� 1'''''30 o çamos aqUI, um appe o ao sr. tado regata interna. Das 11 horas em j

tnarco.� d.plsonos das nossas
en�e]'o 'd.e

.. ·�l.".r"b('l�ar' 'J'10
.,

i'''�1'1'11'OS''O ,Lindolpho Natal, para que apite
.

r I 'I I
'

frontemls,
.

I "".' '.l.,: � ....

.

Iv .' I .
'. da I

_ .'

1 '1 � .>++*�••++��••+1<"{ ++.�+.!..
Clante laVerd C mrrascuc a e as Fallecru em Tubarão, onde rê-

I estadlO da Alameda ,RIO Brauu},'l QJogü, "
aman la,oqua Ju�g�

';;:0
15,30 haverá o encontro de has- sidia)(' 'fe�'a figura de incontestavel

":�++++<>"'.�+.+"'''$+�+�+H••:. a maissensacional e emoci�mant;� ! mos uma pessoa ca.paz d� nl1enr .

t\ n Q ketLel1tre Q� quadros do Rio do

I
valor s;,Kial e rClll1l11erciaJ, ° sr,

partida' <1.os. ultimos tempos. .1 o encontr� a contento, P?IS, p�ra I V I "_) S,ui Ba.sk,ett, C... l,ub,e e 0._. Vp_il,';ng,�, Joâv. CUJ',rea de Souza ·N2i1,'.)' prD-
R·..:..lev�da� '. .

" um embme como esse e preClso 1 dos JS f' t']O do dl" ,,{OI'IO II:' N C I
'V _ «IA >:!I De facto, 0. 1,ll"elIo. ent,re ,;3. .Llga .um bom arbl'tro. af.I'm de que (J O MELHOR E MAIS MODERNO

o , ,-.:_' c S <... � L .-
I gemtor 00 sr, ereu :)IT�a, a to

S r S L d J II a SYSTEMA DE FOSSAS Uzados nu galpãü da sociedadé',! funccionarin da fiUal d2 m,) do

no Fstado, as divid�s fís-I SPOD1' lvBal
' UIZ,,, -: C?mvI e .e .

�
brilho da partida não ven}m a I

� _ I"
umenaucn::se e um em emanado DO MUNDO A' noite ha\'erá uma soirée

I
Sul do Banco Industri<r e C')mi-

caes que. nao exceder ..�m bate que não pode l)aSSaI.' d:::s-
s r e p , dansante no Teutonia, durante a

I
mercicJ de Sal1ta C::J.thariil3. e mui-

50$000
. E se Natal se recusa� +t·.++�+••++ ..++++++++.·+.;!�

ã
.

percebido, pois, naquelle clubnü-'
• , ' ' v qual serão t'ntregues os premi'Js to conhecido nos meios literario�

u . .' ." .
litam os melhores elementos _

Aviso ao Publico e ao Com- aos vencedores, I do Estado .

.

• elo Deparüllnen�o A{1nmllstra� aliás, o melhor cDnjuncto _ da O 'R.ecreativo vae a Rio do Sul mercio em geral �:�t> ..+",++ ..++.+••++ ...+-++++:..:� ...+{lo"'��.+++."+++"+"++,,:.
lIvo do Estado, 101 a,pprovad.o e cicI.ade de Joinville, e, est0 é ú Faço jJubli:.:o a.o COlllmercio I.'ll1

.....

d Ih J Excursionará amanhã á Rio do -

....

par2cer o ,�onse em) Snl', au I '<onze,; que trabalha com enthu� Sul, onde ellfi-entará o fort.[_> con� gera, e a .todos 05 demais in teres- 11
..Gue.e1es da 1:' omeGa, r�fe,rei1te ao ziasmo, do céimeço ao fim. sacios, que nctO assumo rC3ponsabi - �

proJecto do dêcret.o�lel· oa Inter�
O 1 .. ,

.

_.

" junto do Concorrlia S, C" o valo-
II'c! d" d

ventaria Federal, que declara ex� n.ua{ 1'0 VIslta�te no.o e um roso ((onze)' do H, Brasil.
a t: e ·qUí:l€squer compras Oi\

tinctas as dividas fiscaes rião ex-
desses c�ubs que so P?ssue ,:c:r�

pedidos f[,ito em meu nome, S8111 ANNIFERS:\lifOS ! \'irtud" de suas fil1!l2. qualida(:e�

üed�n�es a 50�$OOO.
tazú e nao, p.oss,ue C)nJ�mto, Nao. O Tamoyo irá á Brusqne que sejam acompanhados ruI'

, , ,I pessoc'cs, de jUSiO e me'reciclo pres-

A's dividas já ajuizadas só ap� � qua(�ro Jomv,Illen�e e ü �ontra-
uma autorização flor mim ilssiS'- h:.z �nnos, hoj.� ,) �r, �é'\\'tO:l J ligio. R�cçterá neste dia;. esta..

proveitarão o beneficio so os de- no, p.�IS, ha dli�S. mnda, tIvel1_l0.3 Para Brusque, onde deverú en� nada. I
Latv.., ,dho (10 :SI. AI thlll Laux. 1 mos certos, as felicitações de seus

..............' vedores. que ficarão então::> rele-' ?�CaSI,ao de venfl,car esplendlda �re�t� o conhecido es;t�adrão l�O 19�ciUl11enau, em 2 de Murça de i - A sra. d, Margarida .MoI1ei- !I �nn�meros aJ�igos, f �l ás quaes

,.. v�dos àas custas attribuidas. ao tVlct?rI� desse clUD_ sobre \) po-
, . rusqueme. segUira aman la, ."..,. . >,. _ ,

! ra" digna esposa do sr. Affonso ]un amos as (esta o la,

E d d 'd
entlsSl11l0 esouadrdo do Caxla;: a equipe representativa do Ta- (a.) Bllmo B. L. BOllmlm!.. t

-"1 ;". .., ,'d"'l t'" em GaI'cI'a . . . .

sta o, pagarem as eVI as aos ,

.

" '.

. �. _- HIJ'_ " .., ... "' .... "�IJ.' or�.Jra, l\:;Sl ,,1,,· c. ÁlIlda no (ha .3 fazem annüs:

fuilccionarios de ;ustica dentro de � LIga Sporhva e �m club que Se moyo S. C. 2 I

60 dias.
j.. .

�mpoz pela harmoma do seu con- i �on'�uml-ds�r '. Iii' ',: Gustavo lhompsen ! 11":l'-nleAr. srta. Olga Zecl{{�r Bruecl,-

Junto, pelo valor dos seus ele- I Brasileiros e Argentinos "o::::; OU' '"

.:" ...+.�+++�.+.+-t.+.+••" ••:. mentos e pelo ardor e disciplina' I I Transcorre amanhã, dia 3, o I A EI-- D' lf . B

com que batalham. Teremos, ain-
Enfrentar-se-ão amanhã em E-iia Leite i I annivel'sario natalício el.j sr. GUi5-'.- sra. sa a 0\0 mmer.

(la, occasião de apreciar nu Club
Buenos Ayres, na primeira

par_i!
I r sld nle em A ii

tida da "melhor de tres», em dis-

F
411" I' Agrícola e Commercial de Blume-;,

� f'

'.
S"Ul r

.' .

que p-ela primeira vez nos visita,
a exhibição de Lang, antigo de- puta da «copa. Roca», correspon� I:��J O I I! nau. I

-- A sra. Alice GarcJ[l, r"sIrlellt�·

O n Ad" .c' dA'
dente ao anno de 1940 os seleccio- � i

.

O diS. tincto anniversm iante c I
em Gaspar.

uepartamento .

llunÍstratl- l€nSOr O menca, desta cidade, I

\lO do Estad'Ú, approvou o seguin� e, que, é o mais compIe!',) elemen-
nados ti? Brasil � �a Argeú!in�. ! I : figura de destaque em nossOs I J •

,

d D to' d? 'Jo1'n,,']'11e O c.onJl.mto brasIleIro devera PI- __ <u_;;;:;;;-."-:::;;:.. .;;:;-;;;;;;:- =;:;1.' 'I meios bancarios onde goza, em'
H"Hh.U

te projecto· ..e· ecreto-Lei da In- �

-- ----�= --�- -,�
LO I

ter'.'e'!ltO.I'l'a Fed.'.e·)'al:
'

.

'

.

.

I zar o grammado assim constitui- _ - I AllJÜ\TTsarii:."S2 se·lu!ld�\·i'.::irCl
.., . (�uanto ao Bhlnl-:.n�t f-" e ue 1

wc_'" 3 i _&...:!l;bidi$N _odS:J!iilf'!hW,,"
.

�� I
o

. ..1::. ,c H.1S q I do: A:\.'moré, Domingos e Flo-
----------.--

iI"j' pro:dnw,.4 do o.:Jrrente, o ill.tercs<c"O emplacamento de bicyclet'ls s" vem IWer)arando rW'Of "311 "n I I"
'

,< ( .

," ü"·. _1....
-

rinelo, Zeré Proropio, Zarzur e _'. I.. ' _.

. santc. lrineu, filhinho (!ueri,lo da

cuja propriedade Oll posse per� te pouro t<>mos a cJrer J 11' ir I' • . (. .. � .. t. ,.' t -:, ;_)- Argemiro, Lopes, Leonidas, Car� II (i!.'
� )' :. 110RSO,. cumpaJl11eil'D d€ trabaHv..',

tl�l1ça a operaríos syndicalisados d@s conhecem v valor do "eu 101
. .

/ '. .

. '. .. ..
. .'

.

>,..
u' ,- valho Leite, Jair e Hercules,

'
, _/ . 1. I l' �r. \. lClo1' Jacal)SPll e de Sllü e:5-

tera o abatImento de 30t\iJ nos ze>:, onde mIlItam elementos dê
'," .•t

1
.

.

d
.

d I i pOS".l, exma. sra. d. Olga Theis�en

ta�.;"lS egaes, ef�cePto na ed�aUt e. destaque, como GenerDso, o nnig�
$_". ......... kG. = tU ,.,ü_mr.s &., "'"",..,., .. ,

I I
Jacobsen.

rara esse 1m; os s)'n lca os non)} meia-esquerda que dentro l�'�;:-;�"�:;����1'€

.. _.
co

.....

nh-2CidOS pe�o Govel'i:? BnVi::1-1 da cancha torn

.. a.-.se..
um gipnte: �

'11111
;} p.
..

t d:'f" d G i\IA' No dia 4 feste1a seu annh-er.:ia-

ruo a Inspectona de VeJ1lcubs e \Vilmar, o impetuoso ponta di- t·:.:::· '.0' ". '.' '.' :::::)l' rOVISOrlamen 8 e i leio o·, I� .•merlCa rio a galante menina .Maria Al�

Transito Publico, na Capital, e reita, considerado {} melhor da
' cilla Veig'a, filha do sr, Antonb

aos Delegados- de Policia, no in� cidade; Heine, o h.omem dos j)':IS-
Hoje Sabbado. dit.. 2 e amanhâ - DDmingo - rlia 3 Veiga.

:erior, dentro de quinze dias da ses e fintas admiraveis; Arecio }: i;�
às 3.15 horas

publicação deste decreto-lei, lis- e Arthur que formam a zaga e fi i) Um programma excepCional
ta dos nomes e residencias dos uma solida barreira, etc.

t�' Presisando de :� I .-, COMPLEMENTO NACIONAL No dia 5 decorre II data nata-

!.:eus componenies>. Essa pugna. pOdemos garantir, ; ""f"' _ _

"::l
licia da Srta. 01cinéa Campos,

vae ser meSIIlO do ','abafo", IJor- :. ' ,�:-:-,-,.,..,,..,.., ....... � 2 UFA JORNAL n. 426 - com as ultimas novicio lnnndiaes fl'll • � 'li ,1 C
,u

""""""" ,��,__ _. _...., ... ,J.,.... ,

..

la CIO ",nr. ;., rí'uO amp:J!:i e

�)<t++ ...�<$'.....+.++ ...+q.�*.4>+�t. tanto, dans" do ,futeMl, não Pêr'll (� Disque esse numero �:�
3 JEftl.NETTE MAC DONAtD e NELSON EDDY I fmo ornamento qe nossa socie-

cam a opportumdade que se lhes b I.J

t no. encon.tolldor romanCE!
musical .11 I

dade onde goza de grande es�

AVISO .offer€ce. ����.��::.:..'",; :;..:::;.:;�
ma e �ol1sideração. Conta com

.

P
...

d E'J D d
\ vasto cu'culo de retacões e l"ec['-

A rlD,ceza O flí . ora o I berá terça-feira as felicitações d{�
.

I
toàas as suns amiguinhas e co-

nhecidos.
Uma Sapel'-Moxima-Produc:ção da Metro Que tem. como ses- ,

\nario a 'Telha e romantico: CãJ.ifomia l
I I

':A PRINCEZA DO E1 DORADO�' dcrn.do·!!.êB umu JeaneHe I i,m.ais vihra:o.te - e um Ne!son Eddy maia rOlllcmüe'o'- e�.-

car.ta pelo feitiço da mU;�i!a�::!a seduccão das liudas \ 1 m�:i�ll�O�t!'�����lJ� (::�n:t�!�lii�I�;���
No elenco ainda veremos Leo CarriUo e H. B. Werner \ ,legw Sagrada Familia, dest3 cio

Um film que ag!'·�dcrrá em cheio ! I
dade, visitou-nos, dando-nos suas

I . I apredadas ordens, o sr. Luiz RiO'
.

Entra.das· 2$500
- Cre:mças 1$000 -- DOmIngo Foltr. num.. escriv".o d;Rtl'irt") "ln' G

··

..... 1 ... '.'
"'o.

I lill! ..
.

•
--. __ . �m.

a

.:�:� ";'
,. . eiu,lO Var-

�"'!Wl�.l\'l;,.T"""""""�'''''''3'''Z'Vltm-".."c.p''!ZIJ!i5l!\!W!ilm-iW'''''''''·'=�·'=� gas, .l)lUmClplO .cle Hamonia .

t.. '/f
Ó ARAUTO DAS ASPIRAÇÕES i

II
DO VALLE DO IT"JAHY

�...

--- LUM
�
li

BISEMANARIO
EDiÇÕES ÁS QUARTAS E

AOS SABBAOOS

II
II
!I

-. s

.etallio

operarias
Bicycletas de

Okinéa Campos

Pintor

F/SITAS

PAULO SCHE:t:;FFER

Communica aos seus distintos
iÍragueses e amigos. que. em sua

�flllSen.ckr. que' se prOlllongará:até
Ô dia: 15 do correntemezdemarço.
aliendefó: qudquer informctl;:ã:o ou
haba:lho de sua espscialidade
Q sr.
.. LAUDELINO SILVA

Pintor
nBident� á rua . Minas Gerctes'

sJn� a quem" o!i!jnteres8a:do� (le
y�ra,Q dirigir-se d!zrante sua .a.u-j

. �.
'. senela. i

MEDICO ESPECIAUSTA =-==

Olhos .'"..,. Ouvidos - Nariz.e Garganta
---'--
-----

ft.USENTE ATE' JANEIRO

na SJ1a volta atenderá em sua residencia li Rua 7.
de Setemhro Nr, 4 -'-o BLUMENAU

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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as l�obilias
Estão a. exposição e

..
venda" lnobilias de

minha fabricacáo iA
�

ua 15,de Novembro, 1226
no predio novo do sr, Alfred Gossweiler

(entre Café Elite e Banco do Brasil)

Acceíta-se pedidos de mobilias de toda categoria I
e a preços muito razoavels

Roberto Roe·ck

Não esqueçam o pa-
. gamentu das mensalida
des! Bm caso de in.ter
rupção. rehabHitem imo
mediatamente os seus
titl1ios. B' sufficieute pa
gar UMA I\'1ENSALm\DE
para revigorar o mesmo
e eYitar a perda do

di,'l'eito sobre o sorteül e
salvar t}S SUdS econo·
mias..

'!Í'IifAt4N ;=��

Ganhe 12$ Dial"ios-t
Em sua proprht c :sa, nas horas'

vagas, na mais rendosa, origina! e

artística indllstlia. domestica, l!'Ué'i!
para ambós (JS sexos. !nforma-se

I gi·atis. Dcse.iando.!'!8 am.!strás e CR

lalogos íllus1rados do trabalho a exe .
.

lauta.r, remetia 3'1. luel;IDO em s(lIos,
! a F. Murinelli - Rua 15 de Novem

t t,ro. 312.CeiXe Postal, 2436 - 8. f'ado

de Moveis
-

-

.�---_...,___-----�-------

LEITE

vernizes !\ " , •

Materiaes

I, ANUICiA

II QUEIJO
I,

. para' pinturas er!1

!;l1lpresa Forçe
Santa : Catharina

Luz
S/A

I '

-_--

._----.-�._"'�--- ----._----------_._-
..

Escola ue Instrução Profissional
! .

;: '.'. J. ., �utoriz�da. palo Dapartamanto de InstruçãO do Estado

!,,' .... .

'. '

.. 1 !1;BSU'U:t: Arithmetíca, Geometr-ia Desenho-Iinear
.��+,H+���.�.+.,,-t-+++{>��i>;H�

.

.
Ele�'tricidade e :YI�el:Jani�::L 'L,

I
.

'. Director'r . Edmundo Silveira de Souzà
I géde em Blumenau, .. - Rua Bom R.etü'o -.--

II ) � ,"
Agente em Blumenau: GuUherme fiuel!

';�;?:.tí/ Permilirq�!! €SS� cl61
Rua r». Amadeu da Luz 110. 8

I: n"( nos COSIas c:c-nhuue �-------

"1 U E&l1;' t.ralamE:nl<i li! eX]:lÔI'� ��.'''''='''''''''-__,L'''-'''''''':::::::� .�'.::�:=:----
..

'

D
se cs uma d,·,en�1a qIClV(l, �

.

'"'" .

.
.

?

,I.,
.

Ela denolrl ircréÍuez<l i PR IS 1>\O:. D i= \,lE. ".��,�,' '''( �.i".":.�.'.

f \\ re�:"J e de'1\') se_r com- �
• '.. ,=. '''''.' """ '_'" ....

R1 ·1 \ ba.uia pc,' mele das J 'I:"·{·" ....I. 1\ 1',- '. '1" D" '.. "f'f" . ,.,

I V II
.)PILULA:? DE: FO$TER. �

I ,.,,,,.·,J-;,'lLJ 1··.·1.0- igCSIO;;S �,! .. l{:e!s·-·-·j'

1.1 . "Dores reumcxHcas "0.'"
:J _,,_ .(Jaz':S - :\��!";. fLl C:HOn1iJgo -., (:):t�tl] �: ,:':: ��:'�"":. "«f-

I
..

tn u s c u l e s - lunt"a-s"'. ,�w _ � V 1'.1 (:-;:dcr �.]

,

ctttls(:' co, v-e_yti�eng, f-e!lla de'- Clfl.j,n1.0. � �

I h7e<;)1l_1C'ridadés urinarias .esuHam P""'>. " "'".
.

'" A ,. ...

1;�r;l';�ntetiH."ll!e d� mau JI�ncio�a.. ;j ri�·;ij tiH � �:i!�� th} "l?j)i:;.',{;
;:.1.t:;::_�.'.l.,) dós t�n;::�'"

.
.

.�

.iI'"'; I·U.iJL.�,S, DE FOSTl;!!i �p(tm i
,_' ;�t! -:d·.::ce-m cux:; rins. .

. �

'" .
.

'.'
Sà6 oouvídadas OS senhores aeionístas desta Empreza -. a se

reunirem- em Assembléa Geral' Urdinária, a realísar-se no dia
20 de MàrÇ() do 'corrente ano, (:.luàrtúwfeira) as quatorze e meia
(14112) .boras, na séde social, á Alameda Dr; Blumenàu, N° .1,
nesta cidade. de Blumenaú, aíím . de deliberarem sobre a seguinte

" ORDEM ID;9 DiA
.'

'1�, _- .AprO,açcl0 do Relatú rio, Balanço e CQl1tns da Diretoria
'e. respectivo" Parecer do .. Conselho Fiscal, referentes ao

. .exercíCio de 1939;
. ,

. 2ú -:-:- Elei.ç[,o dos membros éfetívos e suplêntes do Conselho
. ,; Piscal para o exércícío de 1940;

.

,3° �. Assuntos diversos;
.

... ·Acham-se· á disposií}ão d9s SUl';". acionistas, 110' e5.cr!i.orir: da
séde social, á Alameda Dr. Elamenau, No 7 em Blt..nuenau,': os
docúmentes prévístos .no arts 147 uo Decreto nO 434, de 4 de
Julho d-e' .1891.

BI:umenau; 1� de Feva reiro de 1940

GUILHE;IME RLNAux
Diretor Vice-Presidente, em

. .

exercício
.

, .',
.

-

.ot++••+�*+••�,.++�+",+• ..,..+(...t,,4.,..�<!>(;.+<-:"�+�,,:,s,•• ""�.�'H:"

::l i;t
-:

f" '_�: �.
','

" ;. �;.

- _',.:

1
� fI�f.'!::"(':' d", '_'{::: ��:-:':': :.�:.:' ';f,..•... ,.,....- , .• ...,-

����'W',-'!'���.�:�'"!.r..."\�\'?Il'l'�...v"<.-:-"t;.1'_;:� ... ';I::-<>;':' ....::;":.-.:>oft�-...,,.,� •• 'l'·.,.r.-·_'-", �'.)\,,:.!.: .. v:,;ç�;-.�)

',. " � '_", ."1 c � '"

'. ,"

'A_lfteil·.·.�(=;}l)ssveiler

aqco Sul
. .

Brasil
do

'� "::'

Capital: 4,.000:0005000
Sôde: RIO DE ,JA':'VE'tRO'

,

t2,ue(�ursa! em Blum enau ._ Caixa Postal N
PAGA JUROS, El-.1 CONT.lt.-CORRE.NTr-;,.

.1.TE" 'I. .nO AI�iO
.

. ·to•

r'e�·:�6e em uDeposlt'ls l'dDul:J.r,·:"
'iiwut:;'! .d{' 20$0,J�} ;de \i) itOO$(,OO

Unico distribuidor dos' afam,;dos
'. apparelhos «PONIO AZUL»

. r"-il�;r�,m1�"';J" i��1!�'7,11ii!J_,� ....:-: ,;;:,,�U.� ..Y'f, ", '" �E?_<J

Café .. Ema J Baila0 �u' B�agn

dOiirl t'
po.

I)�
�
n
"o

c.é.pn'....1.LJZADOS. SEMESTR,1LMENTE

'. operações Bancarias
�
I

'. ',.'...

.. .- Jt

· II
•• ww �

.. ti •
. . "'� li

1""1'·' rz

I

I
I

COMPANHfA INTERNA·
CION.H! DE C.API

TALlZAÇAO
Amortização de

fEVEREIRO'

la No sórteío :reullzflJo em

,..
29 de Fevereiro de Hl-lO,
roram sorteadas as se

guintes combinações:

PON CXG

"AO nvo

UQZ IC1vt

�(WD NRA
Os portadores de titu

los em vigor contempla
dos são convidados a 1'6-

�ebar o reembolso garan
tido, na sede da Com.
panhia.

Agentes ger�l es:

LIVONJUS & CIA.
Blumenau

.1
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Imposto. de Hcen�a s
Imposto predial urbano
Imposto territorial urbano

"

lmposto sobre diversões publicas
Imposto sobre prod. agrtc. e pastoril
Imposto.de Capitação

.

Imposto peco s/o gado maior e menor

Imposto sobre iudustrias t3 prOfissões
Imposto sobre.o gado abatido
Taxas de servtços municipais '

•. '�
Taxa de-melhoria evalor. de imoveis
Emolumentos'

.

Rendas industriais
Rendas .patrim()niai�
Divida ativa:

.

1 Cob, de imp. Inscritos em divida ativa
2 Idem dadivida

.'
dos muno desmembrados

Decreto Estadual no. 575, deJ7-4 .34.)
3,) Rio do Sul
b}. Harnonia
c) Timbó
d) Indaia]

3juros .. .de Mora:
a) Mun. Rio do Sul
b) Hamonia
c ] Timbo'
d) Indaial
l\lültas e rendas eventuais
Receita

.

especial

Ia.
2a.
3a.
4a.
5a.
63,
7a.
Sa.
ga.
IDa.
]la.
12a.
13a.
14a.
15a.

540:955$500 .,
'

17 :862$Goo '

36:571$400

9:301S50o •

, 1:734$000
15;04G$30(l

:23:000$000
23:500$000
15:300$000
12:800$000

12:075ftooo
'

405$OOG
10:356$500
4:080$000
8:751$100
7:929$9Jf,

1.554:27U$5Q()

"1"

Decreto no.· 13. de 24-1939
Incorporação á receita do saldo do exer
cicio anterior

-' .

RESTITUIÇÕES DE IMPOS�OS
Restituídos durante o corrente.

�xercióo
Receita líqutds

DEPOSITOS .

Recebidos' 'durante este. exercido
Saldo de 1938
Em caixa
Nos bancos

13:91.1$520
27;892$500

'l5M em

60$000 334:878$800
163:544$'�OO.

83:636$800
16:980$000

141:047$000'
.

3Ó:376$ooO'

540:950$500'
18:55'2$600
36:571$40u

Prefeitura. Municipal de .. Blumenau
Balancete da Receita' Orcamentaría em. 31 de Janeiro de 1940.

(EXERCICIO DE 1939)

.;
.....

s-
........

--;,.,;.,.=y-.-·.• '-j-t-U-"-1-0-_-s�-.��-_-_-_-_-_._�I�-·-a�·-"""ê-.�"".::.""'·-:-_:-_-�-.�--�""'I"""'.. ""'T-�"'T--A""L"'·
-

••""'-_
......

_, ��_�_�_t�J�a�����_p-_�-e�·���s_e-la-ta-.-
334:818$8/ .o
163:544$300
83:6313;;800
15:710$000

1,1! :047$000
3fí:176$000

1:270$000

200$000

690$000

õ5$oOO
23!$5O'o

1:020$000

H:B56�50')
1:9(15$500

16:066$300

40:740$800

23:üoo$úoo
23:50Q$000
15'300$000
12:soo$oO'O'

12:07õ$oúo
405$000

tO:356$50O'
4:080$600

4,:862$OCO 13: 613$100
50lo� _.l:!)79$QOO

"""_�8'"!!':57"'()4"!"$�500 1.562:781$000

1:617$000
1.561:164$000

37:206$200

Blurnenau, em 31 de janeiro de 194()
O Contador Walter Puetier

VISTO

M······;','- �

SOCIEDADEDRAMATICO-MUSICAL "CARLOS GOMES" "
Tenho a honra de convidar os srs. socíos da Sociedade Dra

matíco Musica!' «Carlos Gomes» para uma Assembloa Geral Ordí
naría, a realísar-se no dia 16 de março do corrente ano, ás 17
horas, na séde social, para deliberar-se sopre a seguinte:

ORDEM DO DIA'
l°) Relatorio do Presidente;
2°) Prestação de contas do sr: Tesoureiro;
3°) Eleição ou reeleição do Conselho Tecnico Delíberatívo,

.

acordo com o art. 7° dos Es tatutos:
.

4"') Discussão e. deliberação sobre uma proposta da. Diretoria no

sentido dp; baixar a joia para jovens solteiros e fixação da I;,taxa, e prazo para-a emissão de' bilhetes transitoríos ;

I
".

5°) Assuntos diversos.
.

Blumenau, .28 de fevereiro de 1940�

I
�.�c:'l"""

Curt Herinq
Presidente

;:;;;:;::&§__ €2!!& __ 2S&ML!

Imposto de Re'ndâ
COntO se. deve pagar' o imposto'de ,renda

l'

Como se deve pagar o imposto de renda �,é o título da 2a.
edição do JÍvr-.J do conhecido .es pecialista .Dr.: Mozart da Gama
e torna-se 'necessario que todos Os contribuintes adquiram essa 2a.
edição afim de> bem se desobrigarem de. todas as obrigações em

1940.
Contém. os dois. ultímos decretos _...;. OI) regUlamento refor

mado para 1940-:1941 - e todas as soluções enl vigor actualmente.
A 2a. edição é opportuníssima,

.
. ,...

Contém explicações novas do Dr. Mozart da Gamá de grande
utilidade no momento, A 2a-. edição é um, trabalÍlo Inteira1l1cn[e
novo, que divulga a última .pala vra sobre o imposto de renda.

Mas só na 2a. edição é qUe se encontra à últíma palavra para
1940 e 1941.

.
. '. .

Quem a possuir terá sempr-e a seu lado, em' casa, um advoga-
do ideal, silencioso e barato.' •...•.

,

.....
" �:,

Encontra-se. em todas. as Iívrarías, ou p:edi�os a Livraria
Freitas Bastos, rua Btttsncoúrt da Silva, 21 �: Rio. de Janeiro.

'�".:'''rl\:f

Prefeito

de

1
XAROPE,; i

�t:�:. ; S. J _O t
II jrt" .���.��'pM&'; t< 1
11.f' to.e t dcmçu do 'pcie6\. �
·1·"'�'''�çOOr.. i

I ·=.=��e.l
O XAn1Pt São Ji::i� f

protqe e fortif� ti �
,

lUta. Q$ brtrJ!!u;:ruo. Ii'. I
.'

; ·.,.,.lmõu. Ma�t� _ ,

I ; . '.' c:wu.· a��...mbrO!!a& I' .:

"
.

�"
... ��""""i �;U!!l:W3lI!'I!;!u:.:-''t.�"",N:t.'Q:f'

._,t·· 'Ó. .: -._. • :. --.-:'-,.

',.!,';.

Indlcodor
P roflasionc

330:000$000
105:342$000
87:851$800

145:995$000

250:000$000
145:000$000
50:000$0'00
13:0'00$000'

1 �5:(lúo��ooo
20:00::1$000

557:257$900 440:000$000
2{\:00o$püo
25:000$000

2:400$00.)
12:500$000

3:000�ooo
2:400$/joO
9'000$000

23:000$000
16:300$000
15:300$000
12:800$000

13:800$000
1:762$500
5:737$50ó
4:800$000
9:300$000
5:�57$000

1.409:403$700

�:·tooo$ooó
16:300$000
15:300$JOO
12:800$000

13:800$000
1:762$;500
5:737$500
4:80Q$000
9:300$000

186:000$000
1.426:20'0$000

'f"

As CREANÇA'S CUJEIEM

Escolar
II

r1rL EJIas pre ci s am de
Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com

lSociedade
: PEDRO
, BLUMENAU

I Assemblàa Geral Ordinária.
I Ficam convocados os- Srs, Só
Cios .' desta Sociedade para a As·
sembléía Geral Ordinária a rea

lizar-se em 10 de março do cor

rente ano, Domingo" ás 9 (nove)
horas da manhã, no salão da
Escola, com a seguinte ordem' do
dia:
L""':"Leitura do Relatório do

Diretor;
2. � Prestação de contas;
3 .

....i..Assuntos de interesses ge"
raís.

..• Blumenau, 25 de fevereiro de
,

1_194_O· A_·_D_1_RE_T_O_R�I,--A__ .

I SAUDEfoR
I
1
!
i

Companhia Alliança da
FUNDADA E!'l i870

SegLllros COf\tr-f:t Foso c �iscos de l\1ar I

Em seu ramo a mcior Companhia -de f�S'ur.)s da
Amarica: do Sul •

CAPITAL REALISADO Rs. 9.000:000$000 .

RESERVAS Rs:' 50JJfi:);OOO$(lO')
Set�l1ta anUQS de exiro constante a.dq�-árido CO)y� 1')- ll')!4S0

sistema de, 1)l°opagauda, qUÃ t: :BE�1 B,::;:::,l\.�j .�:-l
PARA PROGB.EUIR

REPRESENTANTE: W�1tEH.· ltt:eyer: rií.tümmilU

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



(ri",. 5:500$000). Uma casa de '[mado com o Estado de Santa ce- Edital de primeira praC."-l). .moradia coberta de zinco emi tarínaem 2 de Abril de 1924, n.
j I

_

U

ruínas, avaliada por um conto e Con�nciosü do Tesouro do Es- O Doutor João de Luna Freire, I contos de réis (Rs, 15 :OOO:$lUi)j.
quinhentos' mil reis (Rs.... tado, livro nO 11, folhas 128 V., Juiz de Direito da Comarca de I Acham-se os menC.ionmlDS 'e 1;

1 :500$000). Uma casa de.mora- éoncede11do o direito de pesquí- Blumenau, Estado de Santa Ca- depositados sob a guarda do Ir,

dia de construção míxta, coberta sal' e explorar, pelo praso (te tarina, na forma da Lei, etc ... 1 positario particular sr, Osw:tlr�"l
de telhas, em abandono, tende) cincoénta anos, as jazidas mine- Faz saber aos que o �re;;ente I Nobrega,

os quais foran,l pe ll.':"�
diversos compartimentos e uma -raes de prata, chumbo, cobre, zín- edital com praso de dez (lO) rados a requerimento !lI:'. Pc1l,,!

varanda ao lado, com -dois pa- co, estanho e enxofre, exísten- dias virem.,
interessar possa ou I Freygang na ação execu�iva Li!»

O'Deutor João de Luna Freire, Alto Garcia, contendo a area de vímentos, avaliada por sete con- tes nos terrenos de propriedade dele noticia tiverem. que, no dia tecaría que por este JUIZO LlO':.'

lÍZ de Direito da Comarca de 275.000 mz., adquirido pela exe- tos de reis (Rs: 7:000$000). .Um: I da executada, bem assim, nas ter- nove (9) do mez de março pro- I contra Erich Roewer e sua mi

lumenau, Estado de Santa Cata- eutada á Adolfo Kless e sua mu- rancho, descoterto,,,, em rumas ras .alíenadas com reserva de mi- xímo vindouro, ás déz horas, nn Ilher. Nésta praça será obser ;'a',l,'
na, na fôrma da lei, etc. _ _ iher, conforme escritura pública construido de madeíra onde se nas na zona situada nos munící- porta principal do edifício do ró- I o disposto no art. 1771, do Cor:-
Faz saber aos que o presente lavrada em notas do Tabelíão acna instalado o engenho cie ser- pios de Blumenau, Brusque e'ita- ro desta cidade de Blumenau, o: go Judiciario do Estado e lllf�.c
Iítai com o praso

.

de dez (lO) Francisco da Cunha Silveira, nes- ', ra? avaliado por quinhentos mil jal, com as delimitações seguín- porteiro ?OS auc�it�}[ios dê��e JUi-l disposições legais apl1cave.��. ':�'
ias virem, interessar possa ou ta cidade, devidamente registra-I

reis (�s. 500$000). Um rancho de res: ao norte, pela barra do no zo levara a publico. pregao de I para que chegue ao conheCl>11€ i -

ele noticia tiverem, que, no dia da no Registro de Imóveis des- mad�lra coterto de palha, �m Itapocú, seguindo até a
..

emooca- venda e arrematação, a quem i to de todos manda passar o pri

óve (9) do mez de março pro- ta comarca, sob nO 18.589, no pess�mo estado de conser.vaça?, dura do rio Pitanga, seguindo es- mais dér, alem do preço da ava-I sente edital, que será afi.xa(�o 1.:)

imu vindouro, ás 11 horas, na livro n= 3 C, á fls. 239, avaliado avaliado por trezentos. mil reis te até a embocadura do rin Mas- Ilação, os seguintes bens: UM TE- I legar de costume e pnbhc%o n.:

orta principal do edíflcio do Fô- por seis contos ele reis (Rs, (Rs. 300�OOO). Uma casa de mo- I saranduba, seguindo o mesmo, ao RENO Sob a gleba C, situado !l:, I forma da Lei. Dado e, !1a<;sa( ,

) desta cidade de Blumenau, o 6:000,'$000). d) O lote de terras radia" de construção míxta, 0)- oeste até a altura da cabeceira lagar Velha, bairro desta cídad.,
I n�sta cidade �e BIumenau; a� ',::

arteiro ·dos auditorias des.e Juí- sob nO 12, situado no Alto Gar- berta ce telhas de barro, com um do ribeirão da Itoupava, seguín- contendo a area de setecentos e
I
vinte e nove dias do mez ce f .

o levará a publico, pregão de cia, contendo a area de 294.998 ran�h.o adjacente, construido de do o mesmo até a sua embocadu- oitenta, digo, contendo a area d,'! vereiro de mil novecentos e ou.i

enda e arrematação, a quem m2., adquirido pela executada á madéíra e �oberto de palha, tu- ra no rio Itajaí-Assú, seguindo o 780,12 mz., fazendo frente Ú 1U'1 i r.mta. Eu, João Gomes cip N' -

iaís dér, alem do preço da ava- Hermann Rautonberg e outros, do ,�m re5s�mo estado. de C011ser- mesmo na direção sudoeste, \X/endeburg {antiga rua da Velha), I brega Escrivão, o fiz datilogmfa>
ação, os bens que abaixo vão conforme escritura pública lavra- vaça.o, avahad� po.r cinco contos I até a embocadura do rio Itajai do fundos em terras (le Ema e EH-, subscrevo. Blumenau, em 28 c .

specíficados os quais acham-se da em notas do Tabelião Fran- e quinhentos míl reis (Rs. .. I Sul; ao sul, seguindo o mesmo, sabeth Schwartz, confrontando I fevereiro de 1940. (as.) Jo'io t
':

ob a guarda do deposítarío par- cisco da Cunha 'Silveira, desta 5 :500$000). Uma pequena casa I trinta kilometros, na' direção da por um lado com um caminho '.'i· i Luna Freire. Juiz de. D !reít
GuIar sr. Oscar Handke, e fo� ciclade, devidamente reàistrada de moradia constl'Uida de madei- sua cabeceira, deste ponto, em cinn'l e por OUW) com a propri2-! (lnutilisados selos est.aomll� 1:'

1m penhorados a requerimento no .Registro de Imoveis d�sta. co.. ra tambem em pessimo�.tado de linha. réta, até a emlJocadura do dude pertencente a Cristiano GU-I \'alol' de dois mil ren W)I"; "

o Sindicato MineirJ e Metalurgi- marca,·sob nO 19.029, no livr:J nO conservação, avaliada pJr um ribeirão Reginaldo, aflm'nte do: de, terJeno esté' (li aliado por cin- taxa de s3mlp).

) do Brasil Ltda., nos autüs da 3 C. ii fls. 268, avaliado por seis conto de reis (Ril. 1 :000$000). braço do ri�) das Tijucas, e ciai,
.

co contos de reis (Rs. 5 :OOO�?�O): I João G?,�rs da j�ob, :'{j[[
ção executiva hipotecaria que contos de reis (Rs. 6:000$000). e) ,BENS ACESSaRIaS: Uma usina em linha reta a barra do rio Cam- UMA CASA de construção S!Jhda·1 Escnvao do Cn'el

.'

lóve por este Juízo contra a·So- Uma gleba de terras siluada l1:1S .de
..

concentração de mineriJ, boriú; 3°) ,- Direitos de minera- feita de tijolos e coberta com te- �:�i'++�++",.++++••+.<l>"'{'•• ·:i>-

ledade de Mineração Catarinens2 cabeceiras do ribeirão Garcia, abandonada c em completa ruína, ção decorrentes do registro da lhas de barro, encravada no ter- (iCIDADE DE BLUMEN.AÜ.
tda.,. a saber: IMOVEíS: Um' contendo a meu de 569 hectaras onde se encontra I) seguinte ma- mina de chumbo do ribeirã!) da reno ja acima descrito, e mais e a folha_ de m�ior Cl "o,

)njuntü de terras contendo a e '5.667 m2., medida sob lote B, terial: Um britador, em pessimo Prata, cujo registro foi determi- bemfeitorias ahí· existentes, ava- eulaçao no \. alle

rea eb cerca de 8.000 hectares, adquirida pela exerutada ao Es- e�tado de ,conservaçãu, faltando I nado pelo Leparta?lento Nad�- í li�das em conjunto por quinz:_ �

do Itajahy
.. ," .. "'o

:tuadas no. lagar denoniinado tado .de Santa C.,atarina, contendo, dlVers�s _peças;. um grande t:;\l1qu� ! TI?l d.� Produça? Mmeral, do !'11-1 ......++ ....+++�.++<80.'$+�+.+�+.;.,,. l'o).+�<�{t+.ç.+�+.<l> ...*�$�{'� ;)'". ��;"

Jt9.. Garcia, doeste municipio de elIgo,� Catarina, confurme titulo de maaeua, em mau estado, quasl ! msteno da AgrIcultura, por ces- . �;<�

luinenau, .10rmando um todo definitivo expedido ,em 7 de totalmente podre; uma polia com ]' pacho de 12 de Março de 1936,!
-.

"""f.c,
'•

.\)\
JIl1 as seguintes coriírontações: Agosto de 19.25, devida.mente re- duas rodas, totalmente enferm- publicado 110 Diario Oficial da crOS NAIF' [L��I[" J.\�'{�'
.0 norte. mm a linha do ribeirão gistrado no 'R�gistro de lmoveis jada; uma maquina para pulve- União em 21 de Março de 1936, I ti r{ DE I· J.. La 1'\ ''!T l1,/�.;.-.
ncano, a leste, com a linha do desta comarca, sob m. 21.948, na risação de minerio, com uma ro- referente ao processo nr. 3.891-35, II "

I
q "'

beirão Garci'1 e do ribeirã,!) JOi'- livro nO 3 5, á fls. 171, avaliado da dentada e uma polia de duas sendo que aos cüntratas e direi- NUTRAM DE IODO SUAS GLANDUlAS, ,
ão; a oéste, ,com terras c:evolutas por doze contos de reis .(Rs. rodas, totalmente enferrujada, � tos constantes dos itens 1°, 20 e I
ao sul, com a fronteira do mu- 12:00?$OOO)..

f) Um.a gle.ba de te1:- faltandodivel:s�s peças: fO��lO al- 3.0.'
foram avaliad?s por �illte .� IIicipio de Brusque. Este c'Jlljun.. ras, sltuadas nas cabeceIras do n· to, para fundlçao de mrGerlD. em Cll1CO contos de reiS (Rs. 2;) :000$)

) de terras se compõe das Se- beirão Garcia, contendo a area de pessimo estado, IaltandD diver- Nesta praç� será observado ()
.

uintes partes: a) uma gleha, 4.051 hectares e 1.637,5 mZ.; me- sas peças, construido parte de disposto no art. 1771, ultima par

Jm cerca de 29.00U.000 m2.,

an-,
dIdas sob lote A, adquirida pela alvenaria de tijolos e cimento e te'do Cod. Jud. Ü;:, Estado. E, pa

ga concessão Lourenço, Pascoal executada ao Estado de Santa Ca- parte de ferro, servido por unr ra que chegue ao conhecimento

o::tada & Cia., actq
.. ui.".id.a pejo .dr. , tarina: conforme titulo definitivo encanamento grosso.

de ferro e de todo�, mandei

p�ss.a:
ü

pre-,atael Calz�.cl.a, � por este e SU'11 exnedldo em 7 de A�osto de por uma maquina ventiladora, tu- sente edl1al, que sera afIxado no

mlher ve�OI�a � ,ex7cut�da,' con- i 192�, devidamente. registrado no do -::m pessi�o estado de con�a- ��gar do cos�ume e publicad� na I
)r?lB escntUla publJca ue 20 de I Registro de Imoveis desta C0mar- vaçao; um eIXO de 1.ransmI3sá,ü, rorma �a �.el. Dado e nassado I

ralO de .�921. lavrada em not3s: ca, sob nO 21.949, no livro nO I com quatro polias de ferro, tudo nesta Cldaae de Blumenau, aos I

o Tabeh�� Otlo Abry, desta ci- i 3 D, á fls. 171, avaliado por cin- totalmente enferrujado; três de- vinte e oito de fevereiro de mil I

ad�, devwamente registraôa no 1 coenta e três contos de reIS (Rs. cantadeiras para minerio, cons- novencentos e quarenta. EU,

eglstro de Imoveis desta co� 153:000$000). Nos terrenos aCI� truidas parte" de madeira e par- 'I
João Gomes da Nobrega, Es

�arca, s�b n: 14.1?8, t10 livr!� I ma mencionados, exi�tem abun: te de ferro, tud� tamôem fl11 ru�- ,

crivão, o �scr�vi. :Blumenau, �n:
, 3 B, a fls. 269, avalIado po .. I dantes matas e madeIras de lCI, nas faltando dIversas peças' dI- 28 de FevereIro de 1940. (as::;,) ..
'Ínta e oito contos. de reis .. ,

i excelentes aguadas e quedas d'a- : ver�as peças de uma ,maquin� de I João de Luna Freire. Juiz de Di

�s. 38:000$000). b) Uma gleba I gua susceptíveis ele fornecer for- • broquear pedras, totalmt'nte en- reito. (Inutilisados selos estaduais

)m pouco mais ou menos .... ça hidraulica, depositas e jazidas: ferrujadas e todas desmontadas; no valor total de 7$000, mais a

,526.520 012., formada pelos 10-' mineraes em principio ele explo- � um carro de ferro. com duas 1'0- Taxa de Saude). •

:S nOs. 6, 7, 8, ri, 181, Ht, 21, : ração. D;;'lersas construções, I das; um engenho· de serrar ma- Está conforme o original, do

� e 23, da linha Alto Garcia, ad- , tambem em abandono e em cam- j deira, em completa ruina; um 10- que dou fé.
.

uirida pela executada � Otto pleta .n;ina a sal:!e�: uma casa d: I te de ferros velhos, que tudo jun- O Escrivã,? do
<

Civel:
,

:ohkohI e sua mulher, e a Hen- maqumas, constrUlda de madel-' to foi avaliado por dez contos de 10([0 Gonws da Noú;eJél.
,que Kerschbaumer e sua mu- ra, com dois pavimentos, desco- rf'is (Rs lO'OOO$;OOO) DIREITOS' + ... I

f .
. ,

.

". .,

_.. '.. . u+�.++++ ..+++.+.�<t++.++++·
ler, con OIme escntura publIca oerta e em rumas, avahadas por l°) Contrato firmado com o Es- "- +

e9 de agosto de 1923, lavrada irês contos de reis (Rs.3:000$000). tado de Santa Catarina, em 30 _Pha.rmacia d'e planta0
m notas do Tabelião Otto Abry, Um rancho velho, descoberto, de Agosto de ]922, concedendo' .,

.

esta cidade" devidamente. regis- constl'uid? de madeira, em ru�- isenção de impostos sobre o �a- Amanhã, domingo. estará: de

I-ada no Registro �e I�ovels de�- n�s, avahad� ,por sete8entos mIl pital de industrias e profissões plantão a PHARMACIA ORI-
1 com

..

arca, sob n 10.712, no 1I-

.relS (Rs: 7.00!$OOO). Uma c.asa
de I e de

ex.porta.ção pelo praso de ON sita á rua 15 de Novembro!ro nO 3 C, á fls: 111,. avaliada moradia de construção mi;cta, CO-li cinco anDS conforme tel'l1'�o la- O plantão começa ás 8 horas �
�r quarenta e, CInCO cantos de berta com telhas :m pps�lmo es- vrado no ContenciS'so do Te30u- finda ás 21 horas. !
21S (Rs 45:000$�OO). c) O lote t�do de comervaç.ao, avahad? p�r Iro do Est!ldo, no livro m. 10,. á Em casos de urgencia a phar.j
.€ terras sob o n 13, situado !lO CInCO con1;>,:>s e qU!lnLentos 11111 reIS fls. 51 v. - 20) - Contrato fir- moei a aítenderá a qualquer hora:

I

praça

Distribuidores:

Victor Probst & Gia.

Exilam o sabão

"Virgem Especlali
de WETIEL & Clt JOINVllLE Registrada)

ideal para
iii

cozinha,

::1i1

Si esta magro e esgotado; Ri está Bem·

pre cansado, nervoso e irritado; si se
aborrece com facilidade, é quasi certo
que "seu sangue está fraco e pobre, ne- �ê;�8+'':!'
eessltando de suhslanclas nutritivas ca

pazes de augmentar seu peso, suas for
ças e energillO. sem o que jAmais poderá
V. S. sentir·se· bem. Está descoberta,
felizmente, a. yerdadeira causa destes
transtornos, hem como um metbodo novo
e rapido de corrigil-08,·'
Os alimentos e os remedias J,lado ade·

anlam em taes casos. Em geral, ÍIlg"ri
mos alimentos em quantidade sutlieiente,
O mal está na falta de assimilação com

pletn dos mesmos, processo pelo oual
as substancias digeridas se trans[nrmam
em carnes rijas. mU8culos, energia. e vi·
tIllidade. São pequeninas glandulas que
goverDdm este pl'OCesRo. Essas gland.ulas
neces�itam de urna dL\se regular de IODO
NATURAL - que se encuntra em pe·
quenas quanlillades no ('spina!re, na aI·
face, etc. e qllP. não deve ser confundido
com ° iodo ohtido por processos chimi·
cos, ás vezes toxico, O modo mais faeil
e l'llyido de se �onsegtljl' IOnO SATlJ
HAL, eRsa suhstancla inrlispensayel ao
bem esttP' orgauico. é

-

tomar Vikelp, o

nQVO concl'u1müo de mineraes marinhos.
Vikelp é 1.:500 vezes mais rico em iodo
do que as ostras. até ha pouco conside-

A sciencia affirma que o

IODO NATURAL em dóses

regulares, é indispensavel
CIO restabelecimento de

pessôos magras, esgotadas,
fracas e nervosas I

radas li SUII melltor' fOJltr." o iodo conti
do �m Vi!celp normalisa IIS glandulas
que govel'llam o peso e a resis!�ncia
organiea, i-'��timu1n a assimilaç�ão de." ali
mentos. pnT·iqnece .Q �anglle. dá safule e

vigor. Víki�lp pl'opoI'ciona ao orgnn:smo,
em� uóseR suHiüiente:o;. o provimení:) dia
rio de I'prro, cobre e pltoSjlllato de eal
cio, bem como da mais importanLl das
vitaminas - a vitamina "Bn.

Experimente Vikelp, por lima se!�ana

apenas. O sen medico approvarú este
tratamento. Observe como ° somno tor
na ·se· tranquillo. Como seu aspecto, dis
posição e Rnpetite melhoram. As pes
sôas que tomam Vikelp engordam, ge·
ralmente, 2 kilos na primeira seDlflna.

Vikelp custa pouco e encontra·se l!S.ll
bóas pllarmacias e drogarias.
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