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o "CodigO Judiciario
AIgtnJiAas GonSl.idel'a'!,lõ�s

sobre €t pl'ejecto do Codi'
go .J1ll.clRciario do Estado
em dlGJ(:,ussâo no CODfiiJl'GS
so Reau"esentativo.

��--.

Entro\) em discussâo no

Congresso Estadual o projecto
do Oodigo Judiciario deste
Estado, organisndo por ordem
do Sr, Cd. Governador pelo
Dr. Heráclito Carneiro Ribei
1'0.

Tivemos occasíão de passar
os olhos por esse tra balho, li'
geiramente , e de 'lpollta.r al
gumas modificações que vã()
ser introduzidas na nossa 01'
gaulsação JUtlicial'in caso ore'

ferido projecto seja npprovsdo
tal 0011'10 está.

Muito1! pontos, entretanto,
mereceriam .. reformas. AsaÍmi

,por exemplo; 6 capitulo XI,
sobre o Tribunal Uorreclonal,
Pelo projecto, esse Tribunal
eemporeeà de dois vozaee ti'

d
. ti

1'a 08 n serte, sendo presi\Hdo
�1a8 sedes das Comul'cai pejo
Juiz de dil'eíto l� 1.I0a outros
di15tricto8 pelo Jlliz de Paz que
tel'l\O votos,

A, lei e�tadoal n', 919, .anc'
�io:ada a 2ft de Setemhro de
1911', a.infJl\cmyi,ol', a seguu.
da que. até liqui tivemos 110'
bre orgallisâção dat .Justiç .. eS'

... ·A- ..

M8nOl�es e; Cinemas

tadusl, dispunha de igual rua' sf.l'ia processado. St':: foi trasi:
neirasobre a coustituiçâo do Tri do ao .Tribuusl e porque algu
buusl Correcional. Mais tarde, .ns euusu 1\;,,", .B 8')I'I'i�l tom

porém, uma lei da una alterou UIU 81' superior de qucw está

para rrez oaumero de vozaes, convencidisauno de que· j:'\H.ais
não tendo I) presidente direito poderá aceut-cer que um iuo:
de voto, Parecenos assim ma' cento seja arrastado a julga'
is acertséo. Por uiotivos que meuto.

qualquer que esteja ao par dos �8se juh; vive aiuda e aluda
negocies forenses Dão ignora é preside 08 trabalhos judidarios
um grande iuconveuiente dar' do seu districto. Ora, como ·(;S'

se o direito de interferir nas te podem existir outros e nos

VOtllÇÕ6S ao presidente do Tri: respectivos 11istl'ictos o. iufeliz
huual, seja rate o Juiz de Di' qlH' por pCl'stlf{uic,:ão, I;Of fal'
reito ou o dt: Paz' A acção $38 infol'mnçõ, s nnle enreda'
destes nas sessões .ele julga' do nas malhas de 11m processo,
mente deveria continuar sendo tendo o presidente dírciro de
como até aqui presidir tão 80' voto, pôde contar na certa com

meuto os trabalhos sem influir a 811a, condemnsçâo .. porque os

dt.! qualquer maneira no rezul: rogues se limitarão eertasierr
tado, Os 002808 iuizes de paz, te a aeompnnhar a op\Dião de
Iallando de ummodo geral, são IJl'esidente sem olhar as provas
homens de pouca ou nenhuma I dos autos,
cultura juridica, si bem não.lhes E uão é 80 isso. :Muitas OU'
falte boa voutud e, eorrecção e tias razões assistem prU'1\ q\)e
honestidade no exercício do "t:.,.nfa8te a interl!t'uçã9, do.
cargo, mas" por isso mesmo, presidente (lI) Correcioual no

uâo será de admírar que pela resultado dos [nlgamentos, Não
assiduidade, pela

.

p,'atir.a de cabem, pOS'Clll, uns IlJoldes (l'eS'
muitos julgamentos um ou ou' te artigo, IflltlOl'es consideraçõ'
tl'O forme idéia sobre a gcne' es tt !'espeito.
ralidade dos faetos delictuosos· ACl'ellitamoB porem que o

�\lbmettidos ao I'ribunal que simples mot:vo que acima aI'

pl'eaide, ou ainda pelo consta0' legamos já é sufficiente para
te manllfiel'lf do proces&o que demontltrar a i!JL!onveniencia
muitas vezes elle mesmo p'cpa' dos a.rtigos �)9 e 100 do pro'
l'Ot1, e, ele accordo com o seu jecto a que '1iclIlo$ nos. rcfel'ill'
modo dEI .atendei', a.bsolva ou do�
condemne "em olhal' a muita. Variol outros arlig\lJil como
outras circunataucias a que ato o do Clp. U, do 'I'i�ulo VI,
tentaria um el!lpíritv que não sobre remoçáo· e pel'OlUta do�
estivesse preocupado com le' magistraJos mere;:em, alg'uns
melhantes Musas. Pela manei· rel>tll'oS e sel'Ío estndo pOl' par'
ra como. se .qaer l'OQl'gaBlsar o te, dos Sra. 'C€}ngl'tl8�i8taa,
Correcional. em muitos dish'i' prioeipuhnente na parte que
dos eSl:!c rrl'ilmoal entrará no. trata da remoção f011lpulstritl
J'egimen das ab.solviçõees ou do .Juiz de Direito.
có.udemnações systhtmaticas. Dii o lu,tigo 260 do c.itado

N'um districto onde>durante tRpitulo:"A remeção por C()J)'

alguns ànn08 .exereemO$ caí" venieDCi. publíeà dar'se�áqtiãn
go judiciario, tivemos oeca' do' a ·ptrllitmeneia dô jUÍlt n�
sião d� conhecer. um Jaia· as' ,eomál'ca rÓI'

...

p·rejqdicial aós
sim. Não babemos em qutUlie intercsl!!es 'da l�stiçaH; Obrjga�
baseava para affirmar, .. como 40s pela falta de, .ispaço �ãl)
c fazia sempre flU!3 algum pro: poden.lOs poi', hàje ]f mais adi,
cesso era ;ilubmettido a julga' ante éom as cónsiderllcões
meuto perante o rrribnnal que que vimos ra2lendo sobre ésse

presjdfa e que. os vogaeo, COi �rtigo mas perguntamQ8: Se é
mo é

__ coátumé.,perguntasse!l] IA preiudi<l�l MS,. interesse. da
sua opinião sobre o fac�o� USe jU$ti9a apermAllencia de certo
o reo não tivesse culpa, não jniz em determinada '(iomal'ca

não o fwrú tambem na Coroar'
C'il [ln ra 0fhl e' {Úl; 80111 ptllsot;ià'
rllenrl' removido?

Pensa 1110& lEI e si m C as ra'

zões em que nos baseamos se'

rão o <lSslIrlip(o d;'8 linhas (jll�
rese rvamos ]liUH o prcximo "!!'
muro.

PALrrOS AMERICAN( ):{

IOGRANDE PRlz,E'l
C.ah::.inh.aiSl c.om! 1000 pa'

litos
.. ,

Deposita:rlol9 (j"n/$ &> Damaso

Parunã - Santa Cntharina
Caixa Postal 293, CURITYBA

Refere um despAcuo de He.
llf,bi'j\ que o Secretario Geral'
da Liga das Nações" euviou
unia nora a todos OR governos
inqnerindo .aeerca das condi'
�ões dos cinemas 1108 paizcs in'
t�:rpell�dos �.... �.obr�/.º jl'�qHen�.·.. <:
CIa de menores a eHes.

Uma dasprincipaes pel'tyün'·.
tas, de capital iUlpurtllncítl,�qt.ie
8fr Erie Dl'nmmoud iUi!erin;
elO a sôbl'ediJa nota é si o,�

qOlJf!I'ilOS detcrmlnam uma' 1'68·
,

tNegão de idade na entrada de
r;n'a'nça.� no,<; theat1'os e casas de '

div{!rsijes.
A illterferen�ia da Liga em

um Ilssumpto que de ha mqito'
vinha solii}itauJo as a.ttem;õe1:Y

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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doa governos detel'ml.llará, sem ra italiami ôbscrvam'8e grflu'lvincin, jánmigo dos' eaboclos, I�'il'ente, basto,}amal�;udo�l·liºJksd ffi t .Ies fe' n(la·s·· 6 contínns do run·.101' identificado "c-om se. I1S éOS.tUtn.HS, Ia nll.lj.eJras lhes.to.a <'.IU I;j. «.'.. Il'U�duvíd� medi as e ioien .08 que '"

J1. _

sanem o intoleravel abuso de causado pejos constantes des- acostumado com. SU� frug'Hhda ctos, uma, . .ro(;a de mi uo ln co: .

.

d m oronamentos. Os habitantes de e com os.' num hiznrros mo' lhlda, sienaee de srrosaes YaH.perrnittir:sQ! O lDgres8� ,e _:lle' �

nores em easa de dlver.s\/Bi>;, t�lU sido obrigados. a ubsudo: di81�1O�) do r�llal' caipira:
"

tos, reccm-ceiíndee.
d

.

"0
.'

"ar suas CIHlllS, l'eg!strRuilo'se
.

bl.,l.l Ab.·:r.<.,).8.t.o-m..

ez
.. I1o.stal.g.1 -E esta! mur ruurel. emlM-sobretu o !lO/J ClDe.IDas,

. CUl Si '-l

.. �
.

acenas ll,,� 1·i1C1,iSCI.·iI)ti vel dC8Cs' (lO das ,(lUêtt.nadas.._;. fu.! parar tocado. Até ali, terra iut'eeufidk\filma nem gempl'e le.atl6lt\Zefti -

08 reclames da moral. pero. o.uma zona que ?le lmpr�s' e liza, como si u lepra da este.
� sionou pela preguiça cnCO!:iCO' rilidade a houvesse cRlllÍnfi,do�rada dos' seus habitantes. Ne. de sullitq

..

, um pal'H;Z{) em f.!.o(,DI'. VI(YrOR KONDER nhuma iniciativa, nenhum amor. E perguntei !lhô Nbó, atriga
ao trabalho- 'Nrl j.equena eída: do:
de, onde me aboletara no peol'

.

� Que diabo é iS80, nhô,Ni_
hotel de que guar.Io memoria co. CGI,no e que ali. a terra .éda minha. vida andeja, 80 vi tão ferfil e o cnJezal dà que é
iudivjdues fukiriZíld08 no "rar" uma bellesa, e atraz tudo é ra_tiieata' l imbe.dllzados pelo si: so, como m11 campo de maldi,
leucio e embrutecidoa pela can ção?
ninha. PaSSiWLtm horas e. ho- O homem fez UI)) muchocho

.
.

,
ras fumando 01\'3 soleiras das muuo admirado, e respondeu,
casas, vendo a vida passar, como se dissésse fi cousa mais
deaiutereesaute o inerte, UClHl, banal do mundo:
vida escorregadia, liza, --Isso e porque €lHes pran-«
emoções, sem incidentes; sem táro, u;li!
novidades. Até sem mexericosl
Cousa lh, espantar ...

Oentaramnne que, fi .urnas
duas legufts dalt, havia um si'
tio que talvl3z 1l1(� servis8e. Alu'
guei duas mulus, UlNl pam

...... mim, outra para o carmll'ada
Dr. H]�NRIQUE FONrrES volant.e, que a custo ,arranjei,

o (lual me f$�l'Vili de guia e
I' cicerone".

Ao choito dil� cnvalgailnral';J
pal'timoB, Jel'\lús, :V.fígal'O.SOfi,
pOl'q ne tudo era pl'eg-uÍçQso ali:
.Rte as beetus, A trave

..
s8amO'l

vastas regiões iucu !tas, � balH\o
nadas, tão falhas . �e vegeta'
(iã'o util que me impl'e,i;�íolJa"
rum; E perguntei ao l\lGU guia, : Amanhã, na Egreja ue Sa.�·Afilo de tomar parte nos tr'a- que se eharnava Nico, I? ... que. ta,Jgue;z do Illd?yal, celeb11(1.l:'baHú:H� do Uotlgrcf:lso Estarlunl,' modorrava b.eatific/:l.m.el;lto no se'á �l testa do Senhor Bó{�seguiu hontem, pura a tia' 4IÉll'igote: '

..
JeSll&.! DepQis das soleml�icla':pita! do �Jsttldo O sr, Emembél"i Oomo isto é triste, nbô Nr des religioj:!us: hfwer� grandago Pellizzetti. co;.,'rudo sem plantaçãp. kermesse, n� praça dll ]3lseola:

E, elJe, como um 'écco: Parocbia1.
/' c'

",

,

-'-E'. Tudo sem pl'ufltação... .De noit�i tio 'i'ttlão Hardt.
'Segf.llmos. ID eu: haverà cinema é theatro.
:'_Qlle terras eX'1uisita6. J,,' $extª/feira, '-Vigília qa ÁI!

:Oel'ta vez','\- ha Runoa l'á- to hã6 dá. nada uhú Nico? sumpçã.o de N.':o��a Se��lOra, e
..;;,..E' como o, sr' vê. Não ('.11'" Fl.é.'. ab.stine1ll.....lia.. :i.'.:.,viajava eu pelo intctíot· do -gw 1 ... "

tado, á procura de \'ltl�a si ti�' dlt nadn
••

1

S�bhado, f�É!ta da Â�8um'
cu onde pudesse, em Jogar pit'

: OatniuhaOloA maia. A mesma
pçãq; é dia· de guarda. :Missa

tOl'etil.c;o e neIPol'oso,.«esC;auçar paizag'em. E. eu; conlçuoa dorrií�gos. :

'J - Nhôl' Nico, as. terras são .... '

Iestes pobres< 08S0S, titura(la� maninba.a? �a mÍQsá das',7, commlll1l1ão
pela f(til:!a, a, cata do �ãode C,8.' -E� como o Ejf, vê. São ger�l das Filh�s de Maria.,da dia. �Ollhava com um pO·. . ..... ',

m;u, uma sébes de mallresil' maninhas, sim SenhOl·... 4 r..

'..;;:_

Vll,8, .um eampo raao onde os Cl1)utinuamos a jOl'J1áda. E " FESTA DO PAPA,
pôldrQs corressem, crina ao'ven eu/ embaraçado: No proximoi'domil'lgo,.; ceIe'
.to, c.'o.mo hau.d. eiras desfralda.' ';;..;;..Maa não' dão nada mes' . . .

.

.,

brai.'-se'á na Egréja Matí'lZ, fi,das, .:na li.obrdade dO.Ul·adá' ao mo, 'uM Nico. "

.'

Q
,

festa. do Paoa •.

··

Na mia.a.a das
....

,€le}. Pouca cousa �. plltO pou'
._:_ UéU'•• " J;

co dinheiro.
.' "':";'rrurlo 'assim, s1m senhor, 7, h�vedl �olÍú:riunhã?, geral

Na(1a do quo vi me agrauül1. unha de gat(), barba. de �o· de todas .�í3. )lBs,odações. A'a
Gqpth�}lei a;;cIgs,nellr de fazen d'é:.. 10 112;, mj�a�.· soIlilmne coro
doIa em fazcndola, conhecendo De repente, Como Um Oasis sermão :fIilBtíVQ. A}s 6 horas da
tc,da a fauna huma.fla que mou' v€!'de; miraculo8o, vi, 'U0 coco. tarde, sotemne Tê-Deum. e �en'reia. por esSes cantos da pro· nlt(} de um morro, um óllresltl çam do SantiBsjm(}�

Notas diversas
----'�

J!l.{:i2ll"avillulll!l da ápoea. ',�

Havia us OUU\1I'& Munici,\
pal de S. Paulo" o Estado O}l".
de mais grupos de -, escolas eXIs:

, tem, 4" fiscaes aualphabetos.
�abeàor do facto o prefeito
mandou aub mettelos durante
t1IH tnez á provas MI" qué se

apurasse a sua Ínap.tiéW(), . '

QUtl tro dias d epol8 J 0. llll'

cio d09 exames .. foram Iqdol�
eonsidersdoa, nptoB para êôuti'
nuarem.ue exeroicio doa seus

cargos. .'

'.['erl'i\ maru vilhosa eàta olH1e
Me �pn�nde a ler em quatro
dias!

..

Oilta lhL,

S{jg'undo relata II A Noticill"
deJoÍny.iIlr, :raudou' se. n'aqueI
la cidaüe lIma \.!o�werativt1 quú
estav.a íJpepÚJ.do nÚt.1:av(1,has na

ecol\Omia de. seus soGÍos. Ia �

cml�a tão ,hl.:.tl1, que a mU3a vi.
via clwia de comt31<::reifibtes e

colonos do intel'iar.
.. '

Os ner.rocioa prOfSpCl'RVmn fi

olhos vistos até que? Dr. HU,i'
lherme Kn�ilSs> dit'ectol' prfnci'
paI .da, c()opel'ativ:1t. 'resolveu
fu.zer mua. yiag�.nl a Buenos
.A vres.

.

,'...

'Pura isso, porelh, e' para
outras COUSll�,j 'pi·ê�i}l.a va de di'
nheiro. "'"

'"

Foi â. caixafol'te" e (leu..

pedir licenç;)Jfl:o� S'bcim{' eurl'e'

gou edih todo�,>9s f1llld,us da

Coop�i'ativ;i,\ Jês.��do ,�,boa �rel�'
te ql!é lhe confiou () seu (lpbl'!'
Db�' � .'

1;'01' a q uh í1�si.sti Q,1.OS ta ilb em

fact�18 d@stesJ(i,' ;\
.

;-:'_'., .

,-' """'., {�

éKi
.. ".,:�,

Vi:u>ou o bai-e�./_ -

- '(," -,._

�m� �tmia�"';,da illià de Oe.
lnQ�, ua Sueeia,':virou UH') bar'
co �vela pel'ê�endo dez �reau'
<;as <,qu� se. a chavall1 á bordo,

Ul\n}�t'H'l.'O qaJ.�' v,em.abaixlt».
DÓ::monte qe M,atterbol'n.

na' Suis�a,.s�.q€8prendem. grnn
des porções (le terraS que amea:

Çf.\ffi soterreI' DlHllCrosas vf!1las
e, povolloções,

.

Nas encostas do
monteI para o lado da fl'ontei-

---'-�""

Notas Religiosas'

Para Flol'ianopolis seguiu no

dia!) o 81" Dr. Victor Konder,.. I

illustre Secretario da Fa.zenda
do E:;tado que aqui se achava,
desde alguns dias, tratando de
interesses do município.

Durante a. sua estadia entre

nós, S. S, visitou o distriotodo
Rio liO Sul, em

.

cuja séde lhe
foi offerecido pelas sutoridades
e povo um grande \;):mqnete em

que IH� achavam representadas
851 mais inflllentes personalida
eles do lugar. Brindou o hnme:

nagnudo o sr' Emembergo Pelo
lizzetti, deputado estadual, agra
decendo ;3; S: u'um hello ·di!f
clJrso que çausou a melhor im'
pressão. Oom :ii senhorita 'ThesytR

Kr�tmel', �ilha do sr. Cll.l'los Krii
me!', negociante jcstabeleI.liQ()
(!m :Salto W ttil',;sbach, cOlltl'açtou",
(�agal1lellto o .iove[.� (hstavo
Nlggemauu. ,

;,AO�l noivos �preseQtaI1108\
muitas feliritaçõcs.

.

--,.-�._--

DONrrRAOTO DE
OASAMENrra

Em companhia do dr. Secl'c:
tario ,d,i). t�'azen(ia do Estado,
l'l;gl'e88ou 11., Florin[1opo\is o Bl'.

Dr. Henríqqe }i'ontee, illu8tl'l�'
1..10 e operoso dil�eetOl' geral da
Instrucção Publica do· Esta'
do.

......

Deputado l.)ellizzeU),

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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COU'O 21lgOlentaBdo lU! cifras

para 140 contos indo descon'

,Florianopolis, 7 - O Dr· tal'0� no '�anco All,e�nãoTl'allsa
Adhemar Gl'ij6, recem chega' tlantico- O easo fo: ,deseobel"
do do Norte do Pais, foi fi· ' tn e t'lItregue a policia. lvI,oY'
meado medico da Força Publi: I sés Bríeto é o gerente do jor:

,,'
" I "O B '1"

ca Estadual. ' IIU1 .nrasrr.

-Jacob rreixeit'a, possuidor _�c::=�:_

do eoupon 7 ,G76 d� SO(liedad� ANNIVERSARIO
Commercial C!ithf.ll'lnense fOI Viu passar mais um anno

premiado com tres coutos de de vida, a 6 do corrente, a

reis, exms. sra D, Elisabeth Borba,
-O Deputf\do Marcos Kon esposa do er- João Manoel de

dtT apresentou ao Oongresso Borba, commerciante nesta pra
11m projecto nntol'isando o g'�' ça:
verno ao construi!' uma pem'
tenciaria aqul, produzindo bri:

lhaute discurso,
-O Presidente do Paraná

enviou expt'essivo telegl'amma
ao Cel. Pereira e Oli veirs por

, motivo de sua mensagem apre'
sentada ao Congresso elo Es:

tado.
-Aeaba fnl1ecer Padre Llliz

Sehuller hsuemerito Director

Escol» S, José.
Wo, 7 - O eminente jUl'j8'

consulto Antonio Bento de

Faria foi nomeado ministro do

8upn.�tl1o 'I'rihnnal Federal rIH grandes manífeetacões pOl' par.
vaga do Dr, 8ebastião de Ln, te do povo de BellaAlliauça
cerda, que lhe rendeu as mais \'ivas

-O ultimo l'cee'nseamento demcnstracões de nleeria. N,)
da popu'lação de Buenos Ar' ssbbsdo ti

>

noite firi'lhe otrOl'e'
res Recusa 1.9B2.898 almas. cido um banquete no Hotel

-A 2 de Setembro appa Zierholrl, em que foi posto a

recerá 'nesta Cilpit�l o lurnal prova, a ilympathia doa SltuS

diBl'io "lVInl1'hr\" sob a direcção amigos e admiradores, ol'ando
dos irmãos lVIuJ'ilIo eI-IlJruholdt nessa oecas!lião o 81', Emem'
Fontaiuhae que seriL o maior 01' bergo Pellizz@tti, que lhe apre,
�ram in�orm<ttivo.,;ln .amel'iea elo sentou as; bons vindas, ÍOJ'mu'
Sul. laudo os ll1!lis ardentes votos

-Aproveitando a \,lata aO' !le fclícidades.
'

,

nivcl'saria do Dr, Cados de (] Dr, Kond.er respont1eu, e

Campos, os jornalistas cario' na Rua ora.ção, breve mas sln'
cas envlill'uil1' lhe telegram ma cera, enalteceu o Em�'to veloz Sf'g'llndo consta, o Consul .To�\o Silva pl'ecisa UIll hotu
pedindo libúdade <lasenhol'ita do progresso no Rfo di) Sul, italiano de Flül'ialJopolis aasis; omeia!.
.Anesia Pinheiro Machado, im' e terminou bebendo à sande til'à n esses festejos que pro"
pronunciada e livre de eulpn. pessoal de cada um .. de seus mettem grande brilhantismo.

,

�,-Iufol'ínain ,da BahiA que amigos, O ,.igll.1'io convida, a toL1::lS as
I)S 'J·o,rnaes" s,ihúlcionistas d'a' No domingo em o �alão dos';

pesfioas para. comparecerem no

tlJil.ella capítal se estão oppondo AtiraclonH\l S, ExellL fOl, alvo raferido dia.
á. cant1Hlatul'a 'vVashington Luiz de gmndt:'s" sym patbíaa) poi�i 3ll$€
üontraponr1o [I esta a de Mello rof'lhe couferido o titulo dt� SO'!
VhUlH2I�GajmOJ1, �io honol'íll'io da Sociedade que 'INSTITU'l'Q COMMER';

-Foi aberto o testamento ora vê o seu elenco engl'utule' CIAL DE BLUIV[ENAlJ

'dojorl.wlistfl João Lage que cjdo com fi. figura do nobre Do sr. Laercio Calde:ra di'
cltiixou legndos t\ sens ex:eom' Secretario da Fazenda. A.inda rectol' do Instituto Comrn8r�ial
pl'ilJlwii'OS Bit ReJt)cção do na. ílegunc1a feira no aalão da Ue li'loúauopc!is, l'c0ebeu o di'
'IPà.ílil" farnilia Od�bl'echt, eomo dGs, rectOl" do seu cong&uel'e nesta

:._ O capHaliElta Henrj,plc pedida, i'eaUsou'sc um grande cídade, fi. seguinte circular:
IJage foi lesado em mais;, dt': banquete tomando parte os 81'S. I'Tenho ó prazer de levar ao,

trezentos contos com o endofil' Emembergo Pellizzetti, Rodol conhecimento de V. S, que o

:$0 de ·lrtZ pl'omÍssol'iaa, O sr� pilo Odebrccht, Henninio Mo' governo do ,Estado, em actos
H nríque Lage, Ioi procurado ser, Gino DeJotlo, .José Lao' recentem, nomeou qnUl'tolll esol'i'

,por Ullysscs Britto' que lhe driaui, DomclJico L�1'5ul'a, ,ptlii'arlos do Thesouro do l!1s'

}t;iHu eÚdüÍ)sasse tre2. promis' Pedro Claudino, Ivo Gnilhon,: tado, independente de concUr'

8oda:s de' 40 contOi! cada uma, .Alvaro -ravares, Dr, Henrique ao, aos guêl,rda 'livros formados
Feito o fmd,)sso Moysés faJsW' }:l'�I.üeB, Professor \3chütz, JU' pOi' el6te instituto, sra. Alcindo

Pelo falegrapho

Parabeua

BJa(LJ... A ALLIANÇA
Chegou no dia primeiro a

(�i:lta localidade o Dr'. Victor
Kond(J!' acompanhado dos 81'S,

DI', Henrique Fontes, director
da Instrucção, Engenheiro Geo:
��rapho AI\'3r'o Tavares, fiscal
ds s minas d� Tubarão e sr

Oaerano Deeke, "frente do com:

mlssariadn de terras. O Dr,
Victor Konder foi uivo de

tio Odebreeht, Ernesto Prsda,
Alft'etlo Odebreeht, Walter

Bsumgarten, e OUtl'013.
POl' esta occasião o Dr. Vi'

etor Konder fez os seus agra.
deciruentos, terminando por di'
zer ao povo de Bella Alli:lllça,
que se ausentava deixando a

promessa de breve coustrujrem
se a ponte as Escolss Reuni'
das e outros beniflcios.

Saudou o homenageado o sr

Emembergo Pelliszetti,
O Corresoondente

L

'�Rio do Oeste
No próximo (lia 15

11 população desta Paroch ia,
por occasiao da festa de
sua padroeira, farà a commemo

ração do 50'. anui veraario da

immigl'ação italiana em Blume:
nau. O pl'og'l':liUma, que é bem

orgsuisado, fúi feito de modo
D. dar aos ;esteijos um cara'

cter verdadeiramente popular,
pois, alem das eerimouias re

ligiolill.s se effectu:1l'ão diver: j'
meatos para as creauças das
escolas e pRra o povo em ge'
ral. Nessa ocoasião serão heu'
t()8 e iuaugur idos os trez no·

VOs sinos da capella qne pCSallA
mais de 700 kilos, os quaes
têm HS seguintes inserfpções
'�Al ,venel'abile D, BCI!!ilC09
gloi:'ia del'i'tali$l. e deI mon°
do intisl'o cd aI suo santo
di®cap.ollo Salvio Doma0.!!,'
co i Salesianl ed i 1(311."0'
alHevi'"

"AI incUto S. Franceliilco
S&v9rio e aI taumaturgo !lU
Padova, ricol'da:ndo la noz'
ze daUa immigl'azÍons ita'
liana e ]:AIU1I.O Santo"

"A' ç,wd.ra padJ'l)âra da8 Obras Sa/aia'
tl<U t da.'lniml>J'tZ panJdda de l;:io Oo/c, os

tiioradore/' .

MoHo Espezim e Andrezo Fel"
reira Ânurfl?o. Fica, assim, ejn

plena �effecti'fidade, passando
no terreno da prattea, a lei de
26 de Setembro ele 1924, Peço

-dsr toda I divulgaçâo a esta

auspiciosa noticia". O Iustinr
to Commercial fuucolona nesta

cidade [unto ao Collegio San'
to A�:toJ]jo.

ESTI\ADA DE FERRO
;:,. CATE AIUNA

Edital de leilão de mercado:
rias,

De ordem da du'eetoria tor:
no publico que no dia 17 des:
te l11ez, á5 lB horas, haverá
leilão de mercadorias no AI'
rnoxartíado desta Estrada, em

Blumenau, de aet:or\lo eom o

art. um do Regulamento de

'I'ranspurtes e com fi releção
abaixo:

Um sacco de aSSUMI" mascavo

Um sacco de herva-matte
'Dois saccos de algodão
Duas caixas de ::1:\1

Cinco saccos de sal grosso
Uma cinta de borracha
D,GO metros de brim
TJ m p.ICO te saccos vazios
UlJlit barra de íerro (22 kgs)
Um rolo de arame fal'pnà!)
e diversas a:lercàdori�ls de soo

menos impOl"tflu0ia,
Blnrnenau, 1 ue Agosto de

1925,
l'lesto)' lieusi

Secretario
--_.•,.®-.......--_....

Alfaiataria

------��------

ENGENHO DE SERRA
J

Vende'se um eng(jJaho d@,
Sen'fl" tocado a força hydl'au'
licn e montado com todos os

apetrechos IDot!ernoil. ExceJlell'
te .maHo, DiEltante da cidade

apê:u!\s 14 kH(!)01etr,os, p're�,o
de occaslão. Trata'sc cO]ll ()

nd vogado G(rmes 'Villther DO

I-I�tel Brasil até o dia 10 Je

Agosto.
, ,

111)' PIIAlIlIIAGlI:U't«lo ,

., It<:,.,� ../" \'r

J01IOtli'Í SlWi\ �!$,1
'AYTC�lDO" ,(01

;
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