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oje como honrem reoouresse de �rores·1 o Escanda!� da firma
I''.

". ." C!nros'
..

'

. I Murray Slmonsen Poemas h'erolcos da revolução oàultsta.. j
-.

".
A pr-oposiio do ártigo éoIU i.l epigrephe que iam!Jpn serve ii. estas li- \iiU li! I l"'"

Ilhas, recebemos ii seguinte nu'til.:
'

..
' ! "A Nação", em sensacional de Mozart firmeza <,1.\. Coelho Bran-

El
' -.'

')- d 't' I d 19')<' i Com a' reun l'a-o,·.h·oi.�..
�, ás: Fd nota na s,ua primeira pagina.

•••iumenan, _d e se cmnro e oo. • 'J ii I t i b I F 1 h Ed t R)'. , S!, Redactor., .'
'

..

"

. . '.
I horas da noite,

.

no ''l'heatro ern !,negrl o, re em .ra I) easo CO I O, te or, .
10 .

,
.

° :;eu [ornal, no numero em que comemora o lO', cHIO de exísten- I
Frohsínn será installado nes-I da fIrma Murray, Sunonsen e .

� pubhc"tdo. a 23 do corrente, traz, s.o.h.O titu�o «�OJE COMO HON-I t. 'dad.é o F.. Cong' es
.

Cía.'· dizendo Que é um dos O movimento Constítucio-] encantos de brasilidade, por
IbM», um artIgo que me envolve em eonsideraçães Insl;·,ceras. a CI , vo, .. ,

r ,80
r ' .: ',. 1

-

d 'd I' ".. t .,., th '.
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a Ier
'

.

Devo-lhe esta explicação c á boa gente de Bluznenau, para que dos Professores Particulares I n:dl�ve. gon HlSOS a VI a )I a- nausra em _81 ....0 ema mf.X-llSS�, quem o pnnoipia ..

'

me não julguem um apaniguado dos tempos que correm, do Brasil. .: sileira, Faz natal' os enormes [gotavel, Não passa tempo, currosamsnto quer chegar�o
.' .Vivo à� ;neu trábatho, que eonservo honesto, e

..
jamais me pres- De to.d1:l.s as partes do Paíz : p�'ejUiZ.·os causados pela a�.ti·l9.ue as HVl'n!'ÍaR editor'as não fim. O edíetor .é A. Coell�o ."

. �rtl 'in:ft')s��<�� que me estão pagando �UM GOn�,O 'ORDENA.DO, estão cheg�ndo congressístas I '�'l�lade ,�eslwne�t� ct.essa flr: rancem no.va G'bI��:, q�e �e- Branco Filho - Rio.
SlJPER.IOn .AO DE SECRE:1'A.R,IO D'ESTlú}ü", envolve uma série de que tomarão parte nas ses-

I ma .qu,-, V,f!lll lesando a eco n,b� son,lmü!, um . d!WSO sub-

��.?lJós.itos �l.ue não me deterei a estudar, Apanho-lhe a parte que o sõas marcadas para ..

' 28, 29, nOIll2a pU�j!efl e a "�ortuna da SIdIO a jmms, pa�'a 3: doeu- A t d
'

.

b 11�,�lC�,l!stalluef!lnde;�o�o sel1�? �!UffienH.U �ratado ,,�OMO UMA.TERR>� 30 d'este e primeiro de outu- fNaçao. O Jor�a,l aíürma, ,"pe- mentação, �a IlJsto�18, da- ar e e ser e a ..

f:{u ,Ü'ICO"íPETENr.;.s",,: fun!1a mesmo q�e lhe ralte con�eClmen.tos b
.

" -r
.

11'unte O BI'asII'. que a Iirura quella heroíca epopea pau- I D n° '(11 C Ih". técaícos no assunto, a attítude.desse eãvallieiro, a quem nao tenho o 1'0, proxrmo.
, .t m •• ""d' d" dr� _ Ii t

k I f. l-ireS • oe o
p;r'aser de 5'0Il�eGer',�!,esta-se a l!fll c�mentaxio moderado. Excusado sera encarecer I e,�"ploce'�l ?

.
�
... IOr�la ,vS IS 8.

'. '
.

I. • •

,
. �çmlda(lo pe1ü�,sr, Jacob SChl1!ltt, qyand.? Preíe�to dt!�te g_rancle! as vantagens da grande rem,! hOGt�st�, p�eJudlcdndu gr.an Este facto e deveras com I Branco FIlho edictor .....

1{lLBlClplO, pa�a, orgamsar ,a sua escruura�ao, flz�lhe v��r a ?ltun;çilO ,�ll1 i llião do maajsterio Pfl.I'ticulHf.1 de�ente O Ioteresse, pubhc_o, pen8ad(�r pül'quP demonstr,a 1 •

'
"

.'

�e�di��sei���;:t�;m aOre�r;t?:�h�SbO!O t���') t��r��cl�;n(f�::;�l :g���I_Os i'ru�toeg qlH� délla advi-! :�f,:t.':�lça �ue : s�a aHlrma\'dao I
que f? lI��o ,t?mou c�n��! �a I R:o) \

a.lrJlgo teve a preocupação de me fornecél', ne lõgo, os elementoê de rao tem Ja um excellente pr{l-:-! S_la )JIOWl a ocumenta a-, sua maIl a(1(:. - retrac,r:.tnJ_o I
_ .'�

q\!e care�ia, pais mistér fazia�si" (lrg�njsin' 'l'LD()" ':' fi(:ntro �iils iI?-stru- gnostieo nas tnd;CS que S8-! meot�. Acc;'el'i��nta que.o I a epoca, 0['" seus, aCI)(�tecl-! A mulher na� P?d.e delXa! ..•..�
ç��s �� Decretou', 11)3; a escnturaçlio dos J1eglwlOs ua Ylgélwla do I

rilo (Jiacutidn,s,' ,. '. I
prOpI'lO sr, Waslllugton LUIZ m�ntos, sob os maIS v�irlados de estar no prlDC!plO de to.... ,�

fi).efClC,O corrente.. .

..,., O
...,'., ueO';"u-se 'a de�"'udel' os oe !pr1smas

I dos os cUl'dados ElIa e o Sol' .,

P d'
-

I'
" '.

d
. , .,

.

progí Uwl"U Ol'ga.l1J:s"do e o'" 1", -
- • • , '.'

'··1

o erel prQva- o, CUGo·mereça o praser e suü YlSlta. e PI tera ....
.' 1,

•..
' '-

.10' )c') '. ,��, .1 • d"' ''', "\,r· O h
'

.' > ' •

.

d' ';1'. t'" I
oportunIdade rle observar {} que se vem fazendo e o qu c S'� te:Jl por O segumte:

.

.'. .

b(
.

II. �,pa::-.:,;auos D; IIIma m.Uf, ?melll e o eI I o e:m !JTO- parece l�l'J.lrem en re. SI as .

r;'�:3e:, Ná_? é. oo:n0 quer par�cer ao uriicuUsía, um méro seni'}o de Hoje, insl4Haç.ilo do
.'

COD- r-a.)', Slmoúsen e Cm., q�e so- cura. 'la verdade: :\�slm ..
liO �reocupaçoes do mundo. Um

esqrlturaçao, pu�lIca,. ' . gress\:.
mente encontrou () apolO do mOVImento ConstltuClonalIsta, e a força outra é a belIeza;

. ,Acrahio smcer:unente que eX1sta em BlullH'UaU um colega em A' 1 hl'> .'ç: S 11':' I�.·1· t .: ,SI'. Julio Prestes. Termina di- encontrou vasto campo para A torça o dynamismo social
c9nd1ções de encarregar·se desse trabalho. E não tive ti pre,.un;�üo, co- IlJaD ••,�" ,,). 'L��a ObO ,

. d' u, ...• '. �
'.

, -, "
.

I ',�' .

, '.

ltlo não n'a tiveram os dirigentes do Municipio, de supõr losse cu o ú� da Federaçao; J'ClatorlOs das I zen o
.. �ue aqUi flCél o nos a pesqmza d,olS �eus motIvos, tem a sua lIttratma que es-

:n.tco em condil(ões �� 0r.ganisar a eBcl'itUl'aç.�o municipa;. .
ligas e a.ssociaçõps T'eg-lonaes. 80S des�II{)", eompl'omettetldo-' estudando mInUCiOSamente as. tud.a o� complexos que carac-

1?,�1:a, SI o

�r'I?U.lli?t:�.�em aJgum ca,qdwato qncqu�l�a enC�l.'reg�r- A;s 15 bor'as, Coarerenc.ía So.1 se, o )o:'ll.al, a pro.,:ar q�e !l suas phases. I ferlzam a VIda em todas &u....

s� d? .la'Jal�o po, m.pl, m�Clat1_o e ql�� o .1',ça em conúlç.oeR malS fa'\o· bre ' 'c i'
-

N d' o-I
alta Ilctlcla do caie preJudl- N�s muitas obras iá lJUbli- as modalidades e espheras.

:rttvelS ao;,; cofres mUlllmpms, na.) heóaw,rel em ceder-lhe o lugar. dl:i .OQ.l Içoes as esc
u' " d t d .' t

"
. �"'. A"', •

.

A. o�rganisaçil.o d�a escritll:, do Estado dá .Paraíba, custcm algumas lIas partICulares. .... ..?U , ,aeJma ,e. u o, 08 lU e' cajas, o mOvlmento pauhst,a SSJlll, ta.ruberl, a. mulheI a

de�(:mas de contos, Fe-la um fIlho de outro Er;tado, Agora, ha pouco, A' �9 ás 815 Problemas lesses do BrasIl. vem séudo analysado sob dI- belleza, e C1JltO desta belle
o. �terve�t�r)g�lÍc�o fez seguir � S?,O, Pa.ul0.uM �rE�NI�.9, �ara estu-! escolareil .. Co�re;'encia sobre1-- .. , ,-��. verSOS criterios 8.ntagonicos. za, vem moti.va?do uma .litte-
�'.' os tr;tb"LlO;" do De.partaIl!G.n,o na.s, prefel.tUrtlS (k Sao .Pd:_uto, por-I a hictOfI'a do Bp '1 .·A.,�. 151 I�TTERCAlIlIBIO

. Esta divergencia diver'gencia ratoura especIalIzada «SUl ge·
ql1e desc,la adotá-los no seu E!;tado. Era o caso, na cOJlcepçao do au- ...,

.. :aSl. ..

b
. I� i III FEP.ROVIARTO '

.
'

.

tQr d.e "HOJE COMO HONTEM" dos rio'grandeses reclmnllrema situu_!horas Assemblea Geral da _1 ;ü •.• 1 I,uturamente nos dara a ver- llerIS» .. ,

ç:lfo pr€V,le�i�d� do", P.1iulis.ta que. teve a felicidade de conceber êsse I socied:::de de aposentadorias COM Â. ARGENTU.iA I
uc.de. de tOdO. a acontecim.e_n- A �uman�dade ,femininoa,

ca-
piano d,e Olgam,saç,a? ". .,., ,_ I e pensoes. A's �O,5, co.nferen';, .

to. EIS porque todo allxlho. da dIa maIS Si> wteressa pe-
.

n

E
. OPQr�ULo fr�zfil', :;1.'. /IedaLor, Na.o sou um extrunho, nem ..ou cia sobre Santa Cathal'Ína Or, d1rectores da ferrOVia neste sentido tem o seu va- los assumptos de sua esthe-

l(IU mnmOllarlO demitido, á caça de !'ISS05, , ,

"
'. • .

.

de. TC 'tI' U' >", I}
,

. _
.

.

Taívez. que nem o articulista seia urD. blumenauellse, mas que I
Fl1ms lOstruchvos, ",.1�, e �.IOS, ,que se. ve a.o 01'. tlca, E com razao. Um rOf to

nfí.o 'obst3.nte; en�apado; esteja a explorar l.lm seutimento dê bairrismo
.

A 30. ás 8,15 - A egreja e n:lrte da Argentma, acham·se Mozart Firmeza, da Acade- formoso (por ficar só no ros-

Pllram�nte exterIOr, ' .

'

la escola'- A escola � a .C[l- VIvamente empenhadOR no mia Cearense de Letras, jor- tu) é uma recomendação mu-
. hr, Redator,

. , �a pt, G . a "h' d no suntido de conseguir es· nalisia militdntt� no «Diario da e nada h' ··s t
.

t
... Espero do seu cavalheirismo a publicação desta carta; para que

I ,. �yrna - eO",f<Lp Ui O
t b I' . . '" '. " .

,

"

. ,

,
,

d. lll<ll rIS � que
o� seus m,?-�os leitores possam julgar os Iátos, despresando as Inten-1Brasil.. a ,�. f.,��J �m l.n�e.l.caI�bl(l r€l- NaCIOnal» da paullcea, aCGID- � VIda das mulheres .fela:;. A
çqes �llrl:1lCtOsa", .

.

.

A 1· dEl' outubro - Viagem I �Oi! .arIO c(J.m a" estradas de ,panhou todas as pbases da }uvent!.!de e a pf'opna vlrtu-
. E dlsponh,a. abundantemente, do patrício e. creado, obrigado, 110 interío dl:t oolonia: Inda_ll'e,I'l'o do RIO Grande do. Sul. t arrancada pauUsta, nas suús I de deixam de ser admiradas·

Osvaldo de P. JIlachuao. yal, Rodeio; Timbó, Pommc:- Ja s�. �ntabolai'll.m _em Porto! �chronicas sociaeSb. Ello �_ o I num corpo sem ÍLr:nosura:
. .l>'i>*

.. .

. .rode,... ... ,. '. ...

AIl?gre tiS negoma.çoes a res-! �earense que dentro de bao Certamente nensandl') nes'-

....
", .'. ",Tnt!Qs 0/, que l�l'aI!lo artigo l't;fçl'ido, v"iram que nós�, absolutamente, I

.

A' poUe:, EnGeI'rameut?� ,.; �1�ito',; es�eram��H,e que' seja'l Paulo põe' á ani�}str� o pan- ses motivo�, {f!i que o D�. ;P1 �

n40 llZ{m:�5 [leie alusues. pesso..t't\,
.

�

, .' . I l\gt1tdecemos tl. gentIleza fn�ado um uvcordo p�ra_

o no �a sua admlraçuo e en- res. espeCIalIsta em clr:lca
....•. , < Cn:.:�amos, apenas, o ;1(*, prefeJturul constante da Resolução ll'� (>7, do cónvite que () Dr. SOl:eh- tra�ego mu!uo entre a Vlaçao,' tbu�nasmo pelo povO. que o de beUeza, reuniu em livro
de .15. �� "'bostO.

,
.

, . . .. I�" 1 'I" h. '�'d t· d F errea Gancha. acolheu T,. '1'[' t"'; .1 < I ' ,l t· b lh' -

'

...
' ,Nuo temos, nem contra o m!SSlvlstll.. nem contra algum out.ro func:ew- .!ng. ,I JU!,LJ.8. PI eu! en e a ,I IJ� as] eL amen e: 'VLn a �unt> vOS seus Ia a os pu

t1.'4rio .municipnl, a DÚnima má vontade.
. ! f\StiOC!açaO da8 Escolas Par- i ta o herOismo IJ os sentJmen- bhcados e apresentados em

.. Admira.-n.os, :pois que S. S" 'cuja c?mpetcncià e honestidade nuo fo- i ticul,úI'CS' de S. C�tharina nos A N()VA B AND1.J'T .�,' tos sub�imeb que o bandei- I',:vistas, jornaes e conff'ren-
T'âm po.;,tu;s em dUVIda, venha �ssIm �bespmhado. ,

dirjeriu para assistirmos ás . .r li. ' J.:J, ,lidl.l rante VIveu. mas.
E Ja que provoca uma cl!ticussao que, para S. S,. melhor fora não· "",

< , (.),FL1lOI AL D t p' j

surg.iS.S.:,
vamos analisár a!Plll.lIlS pil;'5sugens de sua carta, tmn!)cm cm, C(!.-j

reUfJlues., .

�'r i.i\. f1. I
a o�mas h.er�lC�S

.

da Re-... «A ar.e de ser bella» tem
wentarlO moderado, como COnYell� u gente educada, como nos e o 'TIISSI-

-.
.

. PRUS'';':''
voluçue Pauhsttl], e uma col-

I regras e conselhos para os
vj,,(a nos prezamos de ser.

ln'" '. '.. �1.,ü. Ileção de todos os trabalhos' cuidados scientifi cos do em·

Q '. '

1 - . ,1' �** I co � GOI'DO' OR Ketlrado O·� iniRtro Güering I>-!la.ndo que produziu nas suas cro.: bellezamentú e deve interes-.nanlO as a usoes ue que estao pogan( o a u. ::;. UJn «>... -

,

I -

"I ui 'as Dja .'o N c' nal� E' .

sar a t'lcul "fi t
DENADO, SUPl!.RrOR AOD.EUM SECR1":TAIUO DE I':STADO�, cremos peraote os membI'OS do Con- t:.« II fi. 10 ,"'. I p r a� eu.e o SE'XO

não. t,er,� de Ia.do, exagcrado;_muito e�bOIa comprehendamo.s, perfeitamente, selbo do' Estado da PI'ussia. 11m h_vro q�e tel_ll um

lIge�ro,'
frac

..

o. !1el1e" as leItoras e:.:-
(�tle .S. ts. possa ac�ar que �a{) l.he

·fana muI algum se esse ordenado f05-
annullciou. oHicialn enü, que I

colOrIdo llterarIO, u�a lw- con.rarao mUlta cousa provei";
Só'l mnda um pouqumh? maL') gordo.." T' " ,

1
.y' " guagem clara e iaCl!. Tem tosa.

. No seu lugar, nos tambem pensanamos aSSJfil. Quando maIS, melhor. a, no\ a handt H a. da t rUSSla

.Mas, os, que, cá de fõnl, eS!1!o seguindo, aHentamente, ti m�clia dos I será a cruz swa:,.tlca á aguia
----- -

�:���t�Sr���ld.��s; não pOdem, del),:ar de fazer critieus severas e Iustas ao

I prussiana: i�n·J ri d DI 59, D. Daniel Hostill
A_o decreto, convem repIsar, e não a S. S, blu3u8 e Uiumenau
Sun, porque esse decreto ,é grandemente prejudicial aos interesses de I A data de :!9 do corrente

BlumeN�� município onde o prefeito percebe, apenas, l;OOO�OOO por mês, I
A PRODUCÇAO DE ASSUCAR 1:ião mui tas as Ielicitações rp!embra o (]ia da sagração

�o,prefeit3' que é obrigado ülsupe.r�ntende.r. e fiscalizar nii.� sÓ o s�viço de ER� PERN i MBUCO que temos recebido pelo episcopal de D, Daniel Ros,
escnpturaçao, mas todos 05. uegoclOs pubhcos de sua C'u'cunscnpç'ão. -

i
h L ,fi.. traoscurso do n08;0 10'. tin, pl'f>cl!�r() bispo de L8�rl:"s:

��har um guarda-livros 2:500$000 meusae!;, que é quanto S. S; percebe; De accordo com os ultimos I aoniversario, II! SImplesmente E:scandaloso. .

E tant,o mais escandaloso ·parecerá quand,) dissermos a S. S; que, em dados esta1isticos P,E'l'ua?lbu- Agradecemos as p",lavras
1927, que fOI o allUO em que US'. rend .. !) municipaes' llscendenú.ü a . . . co expo�tou, na ltltlma saIl'a de carinhosa solidariedade
1.400:697$184, trezentos e sessenta, contos a mais, portanto, do que a 01'- f.I!'lSuc'p·"'n'· (1931 1(37)çada para o anno corrente, não: gúnhavam, .jun tos, n'um mês, todos os {une- �.� � (, t: IJ ,-' �, • • com que nos distinguiram os

donados da administração central, isto é, Prefeito, Theso.ureiro e eseriptu- 224.31�j tOlwluo!a,s ue ,ISBUCU"', nossos collegas «Der Ur-
rarios, o que S. S. hoje ganha; sótirlho, no mE;smo período de tempo. Ou, sejam 3.,3�,!j5� sâecos, no wa!dsbote» e «Blumenauer

.. NaqueIle anno. confol'me·S .. ,S. verá do respectivo relatorio, toda a va\or de 88.989.9b3$OOO.
, j Z,�'Itung».despez!l com. � administração. C�Jitra.I (

..

Prefeito, ThesonreítO e dois lluxilia-I Dentre os cum pmdo res lI1' j
res) fOI de 2:0JO�OO?mensaes.···'. .,,' O sr. Altíno A' t s: te.mos 1.'igul'oU em l.)fimeú (;!, ,p.'o sr. Dese.m.bargador.J.oséNo anno slgulllte, em que 'a renda du<.prefeliura amda fOI malOr do ...

" ran e�, em
d t tI!que em 1927 e muito maior do que hoje, essas di!Sp�zas e()llt a administra-. VIrtude do fr8ccaso dO(-; �n !ug::ir o Estado de ���ã() Paul, ,I,

' 'teux
..
o .IS mc o e 1 us-

ção desceram a 1:833$333 mens!,tes� .. ,tendirpento8 entre as illVl'l'- com 1.282.013 saecas de assr: ,lEdo hlstol'lador que tantos

Em1929,emquetambemÍ?i�;ecadad�rendasupel'�o!'áoJ'l:adapar!l0an� sas conentes do p, R. P.,r-e- C3r. BntI'e os comprad\Jre.; seJ'/iços terr:;, prestadG á S.
no que corre, �anb.aram Pce.fe1to.·,. th.e30urerro e os au:..;.I!wrc'.,;, todos Juntos, solve.u abandon"r <, pOII'r"f'" , ">"TI·.a· 'lo-e"ll'O'Q ('ICCUpOU O pr' (�atharind, reclébemos gentil
l'950${)()ODormes, .••. ". .. .

. u 0, l�"'('lc",,- �o"· .

_ _

.

E �m 1930, cremo.s que não houve gTum]e alterilção� recolher se.- á·vida. privada. I meiro lugar a Inglaterra.. qUI� ";!ctao de cougratulaçoes,
.

Sabendo. disso, poderá tUndu' o. distíncto. mj�si;j�fa e:xtra�har que Esta é a s�guncta vez qu'� compruu 219,O?5 s<.WC,';:; d('. Octaviano Ramos, um dos
cCldade�, e� nOill_e de Blumen,au. proteste energ1(:aIUell,e l.'lJuh'iJ aliberabda- ° sr. AlUno afasla'EE\ da '10 assucar de Pernambuco, I, :':,ndadores deste J'ornal' e
de da admlmstraçao actual?) **$

tividade partidária.
<.

. ,. :\·.)me sempre l�mbrado nesta I
Não cre!a o missivista! <qüe exploramos sentimento de hairrismo pu-

--�
�

: :
.

.isa, tambem não se esque-
J:amcute exteno.r>, quando disseill.os que a adual sUuação. ü'ala Blumenau Ul\lfA .]·U'Sl11i\ A. POPULAÇAO l)A I eu de nós, felicitando,nosl
<como uma terra de inco.mpetei;i.tes,: ..

'

"

.

1Y.l .l ,'i I cdegraphicament�,

!E nem julgue que aJgu�m.·se 'esconde por detl'uz de editol'Íaes nossos II'")'M'PNAnE:l·r ALLE:'Il\lrA;\ír._:i�· t\

I
BI

para dar vazão a sentimentos dflS� OI'dem.
.

.

....
.

-

\. ..�l. \.7 Jv ,. lU . .l L� • A todos, muito obrigados. umenauünse dos mai.,;; H-
OS nossos edítoriaes representam o 'pensamento deste jornal, consubs- _ .. .. O

lustres pela sua intelligencia
tandado no pr.,gramma cxpóst(i �iD, $CU :primeiro numero e que vimos ob, Nao dev� s,er slleW;I,ado o

.",,' l'eCenSe13.I:1ent� levu?o.,:i
,.

I pelas suas virtudes e pel�
servando escrupu1ol';amente•.. ", ....... ge�to aI.tr..u.lStiCO d.a C�m}pa- \ e.JJ.dto na Al1emarua, eH.! ]0.-, Atr'lzll O OU relog'o seu grande coração D. Da-E o nosso, jornal é b1uml!uimênse; . põde e deve falar em nome de nhl<l Hermg, des.ta Cldad�, �lJl)� (10 corren:e ;tnno, ac�u- U II SIJ I . I niel conta. neste �unicipinBlumeQ:�� íliria, o missivislut dlffuJ:I. ilegm3iante que terldo, em ('asa, sem

mandando-nos a lmpOl'tancla. s�
.

u:na p�pt�la?ê1o total de
, .,

e nas demais parochias onde
occup�ção, u:n filho guarda·hvros;dosi.ie pagar um enmlllio para fazer-lhe de 100$000 pare:- a ho�eDê,- Cü:i)O�.130 h ..ünt,t:llJtes. Nas ves- Amem n.Olte de 2 de ,?u- tem exercido o Seu sagrado
a esenptmuçao da casa f , ,

.
'.

.

gem que os amIgos de Cunha p�ras da guelra, a popula- tubro. proxlIDo, os relogIOs ministerio com a verdadeira.

ca do.'�il�'::.al�nente que es,,!! pae não confiava muito na coi:úpetencia techni- Silveira pr�te.ndem tt:ibutar á çuo .

da
.
j�llel:nanlj(l era de

I
deve!'ão s�r atrazados <;e un2a

I à,mizade,
�ão só d.os catholi-

.Pois.nós pensam�s _'IJ. mesp-la COu,<':n do municipio que, tendo filllOs a-
sua me�orIa, construmdo um 67.800.000 ll·; b1tliilLes. ho�a: conforme deternllnaça.o CDS como de quantos o co-

proveItavelS e em condíço�s
. de.d� �a�al.descmpcnho a .deteI'millado offí- mansuleo sobre a sua scpul, . ofhClal. i nhE:'çam.

ClO, entregue, de pl'eferencm, esse OI�ClO a um e:x.trunho.. tura
.,

'I
.

I'.. .. :,�"'* .. .. Ê ·um gest� digno e nobre nUTRO DEPUTADO :No dia do 4'._ anniv:rsorio,Por fim, sem dar atteDf.:lio. ii. .iigt.uua<; alusões ([Ue ahs:olutamenie não que vem, maIS nma vez, con,

f" QUE SE VAE C II
.

S A t· ! de sua sagraçao, .(Culade".(
1)05 attin;;em, acceitamos () oUerecimento do honrado missivisia. r b O !liTlO n 0<;110S. S. põe á nossa dísposiçãoo seu cargo,

.

. Ir.mar a. ond.ade. os s.�nt�� �... .

. "I
-

U&'· • H iii" I que conta em S. Exeia. Rev

...

1ll.??
_Enós indicaIDos, para elle,() hacharel Cill seiencias jllridico-cmlllncr' mentos pen("rosos dos ?-ll'ec- l'alleceu, no RlO de Janel-

." .

um dOB seus me:hores altti,
ciaes, Snr. Paul? ��alhur� q,ue, corif?rme nos .seic!ltificoú ... em, resposta á tor�s . d �quella eonceltu�da ro, O Snr. Serafim Vallandr::>, IDlClaram·s�, ante-honiern,: gos e favorecedores feH�l"t' '.carta que .�Ile clmgrmos, "na o serv�ço )leIa quantla de. 1:;>00$000 me:nsacs, someda.de, .. .

'. ,

, , ._::, nesse conceItuado estabele-. I ' , ..' ;'•..:'"
.. t

AdV11ldo, do aproveltaUlcnio dessa oHerta, \IlHa céUl1Úml.1 de J:Ooo%OOO. CO.nSlgna.ndo-o, d presldente, da AssoCl<::ça,o cimentó de Ensl'no Secunda- efUSIV8.illeme o v,ll'tuoso ··P)'I'··
pür mês �ara {JS cofl:es da �unidp�lidl\de, .!fl!? poderá haVp.f hesitaçãn: - agrll ece-

1 dE $1 esse ci.indut.:to naO serVIl", temos alllda al;;lUllil;; dezenas, e com- nios, �m 'nOU1� ,da comiss:10, COIllD1,erCH�,,: eputado elel- rio, as provas parciaes de Ilndo, desejando-lhe cQnn:'{l;t
petf'.&tes" trunbem; para apresentar. . ....

..

.

O valIOSO aUXilIO. to ii Constumnte, setembro, prosperidade.

LIVROS

BISSEMANARIO
. EDIÇÕES As QUARTAS E

SABBADOS

,'." .: :
..

,"
.

�����.-.::.���,,.,,.,.;.....---"'"7'---,..,...-..._--_..........- .......-------...;,..,...-'---..._.......�----

,

. �J���Il\�""'·�x�:�_"""",;"""""=""'="""""!!!!8=L==U=·=m�E,...H_Fl. .."U""",."""....=Q=u=or�t�o=""�f"...e�ír"-"�""'�,��:=7�··=à�:�.�"""-""'e_�t�brc:-�d�e"""""lg=3�3""""""-"""""�_2!__�="..,.,:a=.""..""."""""''''''''''=b.1�=N=U�M�E!!"""R�O!:!!.:!'II.2J11!:lWDtffimj"=��
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I

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

Luz pessíma, aborrecímenios e

reclamações constentes

RIU Familia Onde está a felicidade
das ,senhoras

da Prefeilura Hnnicipal
de Blumenau

EXPED.IENTE(

I., :' A grandeza da nossa Patria
!

.

,depende da cultura moral in-
.�. teletual de seus filhos. A gran
1 deza e teücída-íe de cada um

� deles depende da bôa ou má
/ escola paterna qu e viram com

os olhos e beberam com a in
telígenela. A boa.escola é: mo
ralídade, instrução, Justiça,
hygiene e economia. Seja e-

I
conomico compre só o indis

p.ensavelna vída, mas artigo
de valor real, Poís bem; as

I sim os dentes e o cor

I }lO, 11 cabeça e cabelo tam

! bem precisam hygiene e as-
seio constante.

t Para isso use a «Petrúlina
�,Iinancora», que é um toníco
capíl-sr; ideal microbicida, es
JerUizante do couro cabeludo
r-víta a queda dos

.

cabelos;
fi estroe completamente a caso

pa: gordura e comichãodo pe
rcraneo.Algumae semanas de

I
uso tornam o cabelo forte, onI rleado,vigoroso brilhante e pre

!, to evitando as caspas e o em
( uranquecímento prematuro,

sem tíntura, Cada frasco tem
todas as Instruções para fazer
o 'cabelo lustroso !:'�cco ou hu
mido. Vende-se na Phar. Mi-
naneora Joínvíle: em todas
pharm., -írogarías perfuma
fias desta cidade.

33.000 113.000

. Em possuírem dois�jardins
lyrados entre si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolísa a 'Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con
forto materialmoralidade, ído
latria pelos filhos, esposo e

a saude. .

Faltando esta, tudo se transe
forma em sonho e martyrio

'Aovimento da tesouraria do dia
23 de se'lembl'o de 1033.

RECEITA:

16 a

r'
!
I

3:335.000
675.000
139.000
80.000
212.000
36.000
i9.ooo
20.000

Indústria e profissão
Imposto domícihar
Veículos e placas
Licenças diversas
Emolumentos
Remoção de lixo

M�1tas por mora ele pagamentos
Cobrança da divida ativa

I
I

(J)�PANHI4
REFINI\DOR.A

CERES LTJ).
dOINV1U.. c,,_.... {

Como pois, garantir a pos
se de tão precioso LUMEM.
de tão grar-de BEM? indo di.
reíto em busca de «Mínerví
na» que é um precioso espe
cifico feito pelo autor da ara
mada Mínancora que durante
dez annos tem curad o ínnu
meras senhoras evitando (as
vezes)operações e soffrimen
tos velhos do utero e ovarío,
possuindo attestados, magnifi
COSo Um negociante do alto
commercio de Jolnvílle, es

gotando quasí a paciencía e

esperança. curou-se de hemor
rhoídas. com t) Irascosl Todos
os íncommodos causados de
«regras» irregulares, hemor
rhaglas. curam-se se são eu
"l< upi!;: nom a Minervína,

4:477.000

39.000

Saldo anterior
4:516.000
6:177.3li
10:693.311Rs:

Despeza:
Divida passiva:

Juros de apollces ela Lei nr. 160
Idem, da Lei nr. 210
Idem, da Lei nr. 250

Higiene e assistencía publica:
Combate ás epidemias:

Pago a Walter Haure, de medicamentos
Enterramentos de indigentes:

Palo a Augusto Lubow, de um caixão

I PRINCIPALMENTE AOS cv�s����ç��bl�C��:nstl'uções:
I' RH&UMATICOS! Pago a Teodoro Passold, Fidelis

;
I' d J t d t

Idem a E. F. S. C., de dois passes.Jose· .lUO a us a, eu 01' Idem, aMathías Fabian, cidad-e
eiu medicina e pharmacia pe- Materíaes:
la Faculdade da Bahia (1889), Idem a Arthur Findeíss, de areíãa 8.000
ex-Inspectorede Hygiene do Idem a Frederico Wachholz, idem 31.000Estado do Ceará, etc. S C 7Att t e a t

Idem a E. F. . ., de fretes 2.100.

es o que nas mamres 8.- Idem a-Pedre A. Pereira, de pedras 10.000
çães secundarlas da syphilís Idem a João Laíin, de areíão 43.500
e principalmente nos �'beu. Idem 11 Karsten Irmãos, idem 210.000
mancos da mesma origem, Idem a Julio Glatz, idem 200.000tenho empregado com vanta-. Idem a Manoel Alves de seis remos 18.000 705.4{lo
,gem o excellente preparado '

I uenommado Elixir de Noguei- 1:�09.4ol')
Ira Iodurado, do Sr. Pharma- balanço de contas .' 9:083.917

I ceutico João da Silva Silvei-I Rs:" 10:693.317
I ra: o que- juro em fê de meul .. ..

I' grao, .

Tesouraria municipal de Blurneuau, cm23 de setembro de 1933

Fortaleza; 20 de Setembro JAL\'IE ARRUD.à RAMOS ALFREDO KAESTNER
',de 1911. .'

D1'. José Lino da Justa Tesoureiro }íunicipal
(Firma reconnecída.j Todos os livros e demais documentos, referentes ao

balancete supra, estão, na Prefeitura Municipal á disposi
ção da quem os queira examinar.

56.000
75.000

J60'000 291.000

80.000

5.000
7.800

100.000

A IU'iHJCGUllação dos comprado�'es de

lanlpadâs electricas

editará f) «Annuario Cornmercial do Estado
de Santa Catharina.»

as

resultam, no fim, baratas,. porque consomem

.pouco, d50 1000/0' de luz e maior durabilidade

Agente: ROBERTO GRO§§ENBACHER,

Caixões de defuntos sempre
em stock de todos os rama

SEOUNDO SE]\·iESTRE DO

'[ nhos a preços modicos.
IMPOSTO DE IN[�lJSTRIA Serviço de primeira ordem

E yll0rlc'· ... i\.O. L ',2 ,')�':
. A tratar com A. Lubow. Rua

De ordem do Sr. Prefeito I São Paulo. ao Jado de Ricar

M�.mícipal Provísorio, taço pU-l �o LabeR.' 021 na Marcenarís
n1lCO que, durante () mes de! Strobel Irmãos.
setembro entrante, arrecada- �

.

rn '.

d t ., !

;:ít��a i �so�ll��rmln�:�d�n��'1�� ! r���� ··-::-"�4l
Distritais, o'segundo semestre' f; Dr. mede H. PajJe 1i

�,__��_��t do. imposto de In-dustria e �: . . ....:,
Profissão, dos contribuintes f:

.. Chmca gerale; ..
,

- ,._ -;....,.----�----�-- que 'Pagam 100$000 ou mais, r�I E�pecialista para m(;�es- �j 'A preoecupação actual·de todó o eomprador de Jampa-
..,.._ � _==___���_�__

anuaIS.
.

'. .' : tIas de garganta, nanz, :: das electricas, eS!lecialmente donas de casa, industriaps •

.

.P.h·· ..... l!I9mll!"'!l.�ia Centrai J � :B��ndo. o me.s ��, �et�i�b�o, .� ouvidos e olhos �j ,proprietarios �e pensões, h?teis, restaurantes, rabricas. USÍ-�I:II' ........� i s�ra, o lmpOS!O /:'.IÍ�ao, a.t;rL�- �: Blumenau _ Hua Piauhy :�! nas, etc., conSIste na excessIv_a conta de luz, .collE'tantes I'l:-está sp.b adirecção do pharmaeeutico .João lf\1e- J CHi? da mult(l, {t� 5 I· no Pfl- f:' .' ,

:}! clamações de lampadas qUeImadas, luz pesfllma, aborre�J.

deirô�s,.que conta mais de 40 annos de pratica I, �?j�O mes e 10,% Df! segundo�:
.. ':..' ...��:.;.:.:.:.;,.:.� mentos diarh·, em virtude de uma economia errada na ao·

11mC!an.d�.sº apos, a cobra0" I' quisipão de lampadas «baratas).proii�sional \
a d j

'"

I(,� JU leIa
... '.

'

.. '. ..... -:X��.��:./n��11 Por meio rie ceutenus de demonstrações já eHectuadêis
T�s?urarIa da, PrefeItura g P nas capitaes e no interior do Brasil, especia]meníe no Hio

Mumclpal de Blumenau, em 1�: Hotel Holetz :i I de Janeiro, em São Paulo e Minas Gel'aes, com um appa-de setembro de 1933.

�� Situado no melhor :� relho denominado P.HOT01\1ETRO, ficou claramente pro".'a-

I
Alfredo Kaestner . E is I do, em relntol.'ios devidamente autenticados (08 quaes se-

T
..

e80u"eü'() .'.: ponto da cidade :, I rile publicados mais tarde), que a Iampada Sfm marca vIl
.

.

L

�. l�
R. Siebert &. Cio. �l d.e marca desconh.ecida s?meute devor.a ü1t!tilment� exce�'...

..

.:. :� 1 SlVa corrente, queIma fae!lmente, depOiS cle uma vlda illill-

',' "'�..... ,..,.. "" ....,. ............uu,,'""'.>W<. >tt Quartos conIortaveis e CDSÍ- I •

,

;-.:
"""' """"' ..""'''''''',,..,.....,_

''., : nha de 1. ordem. =51 to curta, resultando uma rrrande conta d. ti }uz e assim mm-
;._......--..............-;...... ----------........--

..� .!
. = Absoluta moralidade e ma- :i to dinheiro é jogado fóra, sem necessidade.

-......,,----------_..,;..,......;.._;_ -....--.---.-------- �. ,I FERREIRA DA SllVA t 't; .

ximo asseio. �, O Pr:rOT�JlVrE_TRO prova exHcturrH?n�')
..

(p..!� ..�o. u;na lam.--�.,-------------..,..-,----'�GtI__�m��_�t:..� � J. . I
l) .: SLl1MENAU _ S. CATARINA :j pada. de qualId8�de (como (! lampada P�j!JJ:l8, ,ele.) e a yer-I i" .....oi � � � �

.

:� dadeuH ecürlOmwadora de corrente, da 10llüio de Juz, e de
TIM 'B R Ji�S S Erich KarmaIln ! � TraVes::v;:a:::Veri!iro, -: l·� �:..::.:....:�.:;.:.;.:;.:;.�� melhor efficiencia, comprovada por urna yidamédia de 1000

.

�6ratuÜS l. Dentista. $f � $ horas, e protege seus olbos e sua bolsa.
IS .

. S �. ..

�i>';: $t�l-���� _Qualquer d!a t;m dos demonstradol'e:;; fará, com. � ap-
.

l'ec6Vra chaque sérieux col- !:IJJI! Rria15 âe Novembro. � ��'�t:���__�_�_,��_.• í:M· .

T d 'C, h' �� parelbo denomIlla�o PHOTOM�TR.O, tambem. uma Visita a.

lceoC;��:�.··�c1:m�,·bJ::-...p��. '11 ;.'"
'

...

'L.ele.·.f<.
on

...

e

....
nr. 205' :
.�.

.

. .

,.._.,....,.. ................
: i3nO avares

...
a UI! a :J .sell

lar, .sua propriedade, sua fabrICa, sua. usma, seu esta-

�!�St����;��rb�:�a"suis- '"��_�_���$4lr� TO" � r·R�··'Eii···
..

···�l f� Mello �l �e���t�ne:dt�s. pam provar-lhe, de facto, ns verdade.:; acimà

en valeur de 3; 5 et del0francs '1' .....
.

.. i, .. _ /' . .

.

: t: DR. ARA0
.

DR O :5
I
f: :� Por conseguinte reeommendamos a V. S., no seu pro-.

J'envoie aussLdesenvoiss á xi�d�N�J:�:���h������ui�� g ADVOGADO. �� f� TabeHão do 2. Ofic!o �l prio interesse e�.c�nsidE:l'ando a qnestão�h?p<ortante' de eco-

choix;· ..affr�chisselIlent pré� �I e Quiim.·co
..
}O.ã.o.>d

..

a S.il
..V.
a Silveira

..
F Travessa

'Í.de
FevereIro, H, 2� :11 {: BLUMENAU h Dom.

ia, de per.nllttIr aos

po. rtad.ore.
s dO.I:"'hUTO;ViETRO que.

i cieux ·"têtebeche", vende-�e em· to'dal> as· Farinacias.

tE :� ii: :� lhe laçam uma demonstração pRra que V. S. vOI'Wque a
EUGEN SekuIa, Luce�ne .. Dro�a.I'l.a.s e caS!ls ...de.camp.anha. e -: _ Pholle 146 _ . : : : Santa Catarina : pe>::slma qualidade de uma lampada «barata» 8 a exc.ellen-. (Jore!') SUlsse. I Sertoes do BrasIl,.b�m asSIm naÁ� : .

.

::. . : A' d n I' 1 t T St d d «(PHILIPQ t
, Republicas Sul-AmeTIcana�. �:;.: .......�� ::;.:;: •...:;�c.:;.:;..:;:.;.:.;.:;.:;.�� vIa <tS ampac as J po .

an ar ,como A... "", e c.
L-__--------��

Photornetro prova que, somente

··
.'LAMPADAS

Rua 15 de Novembro, $.3 � Blumenau

'. Mal1ipülaçãoesmerada e escrupulosa.
,

Não se substitue medicamentos

Produc10s �e 'alta qualidade.
Especial!dades legitimas.

Desconfiâe do remedia barato,
qu�,

.

muitas 'Vazes, é imitaçã0.

,
.

jl Empreza Catharinense de
P bf

. i d P 1

li ucioa te e ropaganoa
EM CASO DE MOR m

Infnrmações uteís-Indicador profissional Resenha
historica das príncipaes firmas do Estatío-Relação
completad de tortas as firmas cornmerciaes do Esta
do-Fichado commercial com todas as informações
sobre as mesmas rirmas.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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f.::.�. :'rio 'PHARMACEUTICO GOTTLIEB ELLINGER
.

··
.•:=.=:.ls

.)

f
A mala aerea fecli�; ná

r ('om'40 ann05 õe prática na flli�mQQha : Agencia do Correio

}� e no .Bra5il
---

� Para e Sul.

} �? ás sextas-reíras

l� Amaior pl'obida9,'C proUssionaFn.oReceituario ;� registradas - ás tühoras
{E'" ,", '

:� simples - ás 11 horas
',O ff, Gran!.d.,e stOCk, d,e.,.tO.dOS' o.s. arti.go.

S fa. rmaceutícos �l P AI P I t

!
,para: .. ' egre, ..... e o as.

E Medicamentos hcmeopatícos e bioquimicos ; Rio Grande.Uruguai, Argenti·
"

; Artigos santtaríos e desinfetantes ' � na Chile, Peru e Bolivía,

� Esp.ecialidad�s. iarmaceutícas, h Para"e NO.rte
, �: ArtIgOS de hígíene ,

"

:1 aos sabbados
>: Perfumarias :�
�; Sabonetes Telephone, �. 201 H registradas, - ás 10 horas

g Drogas �� simples - �s 11 horas'

;� B l:, ��� ,�1 ENAU �I' .J>a�a: Santos, S. Paulo. R}o, I
..: R d N b N 4 • I d d li t 1 B� �T' t

: I Vítoría, Caravelas, Bata,
í; na 15 e ovem ro . 4 - 1"-0 a o G o e o a ,1 S a: M

.,

R ," N tIA\'
.

(� : 1 aceto, ecne; I atai, .11'1ca:,
:::��:;:",."...:.._��"..���.:.:.:.:..:;.."':..���.�� f Europa e Asia.

Confecções

Oualquer outra íntorraação.]
fornecerá o

.

sr. Agente dOICorreio.

��;����A CARLOS. WARlE ��:�SG���:i�:�
Rua 1;:; de Novembrc.,\90 � Telephone, 17 - BLUMENAU

Oríerece e,s 5zgljintes NOViDADES:
Pítlgrilli, O Ointo de Castidade 6Sooo
MarYítIl, Reconciliação 3$\100
Medeiros e Albuquerque, Minha Vida 8$000

.: Crowth=r, A Sciencia Moderna na Rússia Sevietica 5$.)00
f: �,':;:�!blJ. 'I'ahan, Lendas do Deserto 6$000

," Machíeveí, O Príncipe
.

...
' 6$000

.

Orestes Barbosa, Phantasrna Dourado 5;'3000
Pandiã Pires, Navio Phantas)lla· 4$000
Renato de Alencar, Nupeíás de Fogo e Sangue 5$000
Howard, O Mlsterio da Mi�dison Square 68 4$000
Hesnard, A Psicanálise, Teoria sexual de Freud, 5$000
Manual Ortogratíco 12$000
Venancío Filho, Notas de Educação 5$000

I Dr. Pires, Tratamento da Pelle
.....' 6$000

Monteiro, Ollnica M<3dica 20$000

I.
Dr.

S.i1Ve.ir.a., D.a di.eta para.o!'l
doentes do esto-

.......�. m�go e dos intestinos 13$000
'l"u,dwig, Bismark .

. 20$000
Hugo Wast, Dom Bosco e seu tempo.· 7$000

1···
�irandello, Ofallecido Matias Pascal 7$000

I• Glaeser, Classe 1902 7$000 I

•
Dt.. René Boisson, Téenica .Corr�ute das Ope- .

!

..

.

ções Cirnrgicas ;!a Bôcca
. �$OOO :

_________ ,_�_"il4::LLzUL:;:

..--t-ar-'-a-.m-e.-••
---....

',I }!�tur��n!u!a.e�o,sa Ielicí
,
Deixa.me gritar! : dada dependa ue vossos filhos

i e deles depende quasí da Sau
-íe; eesta depende, quasi ex

clusivamente, âe lhe dardes de
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:
LOMBRIOUElRA MINANCORA

E' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.·
resfriados. coqueluche.
bronchite e asthma,
O Xarope São João

protege e fortifica a gar
ganta e

.

os bronchios· e os'
pulmões. Milhares de
curas easombrosas f

IBOA SAUDE;, •• VIDA LONGA •••
.. OBlEM-SE USANDO O

BLI�IB »EJ NOGUEJi:lJ4.
Empregado com real van

'tagern nos seguintes casos:

Rbeumatlsmu em gerôl, RaGhitismo, Manchas
da pelle, Espjp.ha�, Ulceras, Gnnarrbéas,

-l1arthres, fistlllits, Sarnas.
-

�
ANTI - SYPHILITICO

PODEROSO:
.

ANTI- RHEüMATICO
ANTI- ESCROPHULOSO

I DEPURATIVO ,DO SANGUE

.ITAJAHY BLUMENAlI LONTRA, Carlos Hoepc�e S. A.
Blumenau

)

Representantes do mOInHO lN6LEZ

negociantes e exportadore5 ôe madeira5
e rereoe5

LEITURAS PARA lMOClDADE
Desde todos os tempos, todos

os grandes flagellos que muito
contribue para i) eníraquecírnen
to das raças humanas, é a deea
dencía da força vital, precisa
mente quando, mais falta faz
aohomem ou mulhe r, como

compensação da Natureza.para
horas amargasetristesas daVida
A fonte pois.d'este flagello
começa pela da mocidade
ás quaes, na primeiravez tem
assim importancia qnandoalías
muttissíma, por que São de

origem de muitas Glesgraças.
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. As
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ex

plicarias por Quem na verdade
nada sabe de fundo scientifico.
Vulgarmente chamam-se:
OONORRliEAS BLENORRHA
OIAS. CORRIMENTOS. etc. ss
o leitor fôr uma das victirnas
não ande por caminhos tortos

.

NOTA: Se quizer poupar VOS-) que lhe roubam o dinheiro, a

�:\ saude e VO�SL\ ?!Dheiro com- i alegri;:t �a vida e n. saude sexual
eoença deSCODJltCH1<l o remedro I que e ainda, um grande bem.
shabituai-vos no coi.reco de o ual- : Incontestavelmente, um dos me

quer doent:;D ao deitar; dar' um', dícamentos que podeis usar,
bom suador e de mallh� ce,oo I

a INjEC<;AO clDEAL" "M]-'
ur� purgante de Lornbrigucira NANCORA"\lm:..ncoru. E o melhor de t »

•

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

dos quantos existem, e d!" eiei-
! to Ta .ido e Suave.

No ha egual, Uma ereança
de 11 mezes atacada de desin
refia perdeu 543 vermes de 3

qualidades testemunhado por
seis pessoas idoneas em Itape
dú ""uniclpio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. Carlos J.
Neuremberg, professor. Cada
frasco é uma dcse. Toma-se de
uma vez em café com leite.
Depois do efeito não precisa
dieta nem purgante,
Vende-se 1 4 n utucros (1, 2
3 e 4), conto-me a edade, em

todos os Ih:goc.íos nas íarme
das desta cidade e drogari
as e na Farrnacia Minancora.

Vinho Creosotadc
, Murt2s diarheas illfi!ittís são
; c ursa 'as só pelos vermes e den
.
tes. Depois procurai o vosso

, medico.

Vende-se na Farmacía Mi
'nancora em -Iomville. 'e em

todas as boas rarmacias desta
, cidade.

do 'phanu...,hlm.
JOÃO DA SILVA

SILVEIRA
Poderoso Tonico
e Fortificante
Rmp,..,ga<io com rinmde
mcceuo _1raqDeaa
&,eroI.
R1!CONS1mJiNTB
DE 1•• ORDEM

fermentoo

c

Secção fluvial
Desejando vestir· se bem

E por pouco dinheiro

Deverá usar sómente

I
"Mi' s'Jb medidas previas e preços da fabrica

Tem sobretudos e ternos feitos em stock

'R A U IL DEEKE�

"i'elephone Nr. 47

�.I.-��i-1

e

Allopaíicos, Homeopaticos
Biochimicos.

Sortimento completo iI
de artefactos de borracha,

;:..�Perfumarias, . Sabonetes, arti- �
gos de hygiene �tc.:. �.:.lVendas a varejo e atacado J

Importação dire-cta, por isto

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�uIÇ�O da hoje 4 pauina�t
-

UM AD�nHISTRAOJ)fil Hoje como H.•nntem 1 R eti f i c 3. n do TRABALHANDO NO EXIUO I NACIONAUESxMTOERNPoARA uso

DE
;

BOM SElttSO'
....

I Noticia-se de Recife que o; VIAJANTES
r,i ''[;

�.
.

'

..
i

.. :,1/.." ..•.i....
.

A propósito ainda do artigo II D C' E H (h
Dr. Borges de Medelrost.tra-

j'
Nas imediações da Alame-

Oswaldo Kuehleweín. fi 11 que PUblicamos na primeira. o .."fir
... �

.

. I oo
� .rece- balha activamente om'. um da Rio Branco. foi collocada,

·
.

•.
.

.

' !

pagina e quandoesse trabalho I bemos a seguinte carta : novo projecto de constituição n'um terreno baldio, o seguiu- Esteve em nossa redacção,
, Q�a?�o a Pref�ltll!fl deste Já estava composto, recebe-] «A' Redação de «A.Cidade,)' '.'

1."1.7;;:> """".
te avÍS0: o Snr Oswaldo Kuehlewein.

mumcipio .
estabeleceu o I mos cartas dos Snr. Jayme I Blume

I
. ':"�"'�{:'�"N,'� r

Z k f
m. d. proíessor da Communi-

.reglmen de
'

re(ilierimpntos I Ramos, Prefeito interino e Dr.1 .'
.

umenau ��.:��)�' U ;O�i;���n. dade Escolar de Hommonía e

para b.aixa. deim.,.p.{)stos trans.\' I�o .PiccOli, engenheiromuni-j Prezados Senhores. > ...
'

ti �", ---t- nosso esrorçado agente nesse
tereneías, etc:!.� combatem.os, CIpaL.'. . I Na versão de meu' annun-! (

"

'j
.."."'\.

/"'--)j
Nãheres bei Jacob Schmidt districto.

em recente

.. :.
a

.....
,�f:igO, a medida Inf

...
ehz�ente, a .0.ar�.nCla d.C i ('io,. no numero 1. ano X. do í. (;/' ";;j r e j Segundo se sabe, a actual O Snr. Kuehleweln está tam-

qu� nos pa�7c� . de�ne.c�s- eS'paç�nao nos pe.rmItte p�- \ S0U conceituado bí-semauarto, I � A (',.I) ( -.)
.

).... I administração do munícípto bem autorizado não só a an-

sarl.
a .e, n

..
J.,.�.�.m,?, preJ.udl<?I�1 �hcal as, como serra de

dese-\. «correu lamentavel
.

engano, I � �;". \""
(. está empenhada na nacíona- gariar assígnaturas como tam-

aos lDtere,���s da Oolectíví- lar! neste. numero. liois. o topico: ({20 anos de '�t____'''''''\... /:h�� ! lísacão de Blumenau. bem annuncios e eüectuar
dade.

, :'. �O.p.r0Xlmo, poren, d�re.mos, I,ratIcà nos aconselham a
" d-.-�_:.� r I Como se compreende, então cobranças.

Blumenall: v�y�ra o� _ seu� publícídade áquel�as illlSSlv.m; 111&0 usar cipó porque cria (:0���/ o annuncio do snr. prefeito ANNIVERSARIOS5.0 annos;de viua admmIstr� co� os comentaríos que me- t.leho» é justamente o con- ...!\

<1M
i . províscrío ?

tiva se� essa praxe .. e as reverem.' ·1 traríu da verdadf>. pois o " 1" .

.... CARL9S RI�TER - Comple-
co�sas ..oram sempre bem .

U cioâ não cria bidfW '

. ".
. I .

.'. ta,. hOJe,. mais um anno. de
F omos, entretanto. accusa-t .«. -

1), O
p

. .' .'. ,; , ! . I

I
.r ••.•

.

exísteucía, (I sr. CarlosRítter,
• :'d{iS 'd�. rotineiros, defensores AS ELEICOES GATHARINEN'J[ vime ���l S���1::0 é r:::ca��! . i,' . MIDlsterlfl .in Tr�balho director gerente da Carlos
dos «cincoenta annos de a- O D" M tel S 11 ' >_ "1 bí x h. . I '

.

I
..

' I
"' . li U fJ I Hoepcke S. A" desta praça.

rULTeMa» do passado adminís- 1
r. on eiro a es, 1C

.

I;� o .wnn, nao �a!ena� l;:elO .." X. t X. .

O dístíneto cavalheiro que,
tr'ativo de BIu < _at<?f _ do proces�o sobre as «e ev!tar e estrago cauõndo. '/

_ pelos seus modos de getle-.... '." ,
. m�nau.. . eleições eatharínenses ::n'll1!,r bichos.

'

.

l' Cl RTVTRA PROFISSIONAL ,.,

·

. .EllLfütanto, veF -se o decre- meou uma commiSBão' pl"'_ O vime é usado. geralmsn. para (l Brasil. devidamente ti fti l
.

mann e Il?algms de. trato,
.t0 .�: 23, que. acaba �e. ser cíal-para veril'icar se as �o. i!)' para fornecer � eSq�elet() comentado e [ustíííeado, e�. A Inspetoria Regional des- te� conquistado a estIma de

· a��lt!.::rado _pe�o .prefelto pI'�- bre.cartas utilizadas na elejo dos moveis. Eu, porem, ha lum volum� a ser lançado a i te Estado, com séde em Flo- q;r ....ntos o conhecem, r:ce�e,.,vH;or�.o Ü8. �. �OS� e que

abal-I ção de S. Catharina são trnns- um ano,
.

não emprego vime I vend� mUlto breve
..

'. _! rian..opolia, pE'�e-nos a publi- ra, certamente, nes:�. dIa,xo t18nscrevemos. parentes de modo a se poder- de maneira algum" I FelIz velho que anula, acre caça0 da s"'gumte solução'
dos seus n�merosos a�Igos.

'. �'J.um .�ecreto ,
qury . I:e_aI-' conclnir' se houve violação Na minha fabric�' o vime é! dita em constituições,.. «O empr;ghdo, como inie- d3monstra�oes d8; c.onsldera-

ID\.',ae, oao se pode delxB;r I do sigíllo do voto tal como excluido. Sirvo.me em subs- i
..

ressado diréto deverà reaue. çao ?om que o. d�stIng�e�.
,de.;lvU�aI' �e.�o aC,el'tú e. CrI: I succedera em rela'çàó á elei- tituição de nossa b'oa madei-I 6"- rer a sua Carteira ProUssio- «CIdade»

.. �elIClta �fUSlva-
..

' ie,I',�: úa, meultia (lue estabe ! ção �o E. Santo, anulada pe. r,a de leiJc�nela); o .r�ves- { ,,-,lrCO I naI: pessoaimeri.tb. Mas se não mente o dUitmcto amlgo.
· ec".

DECRETO 23
lo Tnbunal. tl!nento e feito de ClpO ou I .. lo fIzer, o «empregador», de

'.'
.
"0 cI'dada-o Jo''a"o Machado junco, mas nunca de vime, IRiO Grandensc i acordo cum o critério legal, ACHIL�ES BALSI�� -BFazpOl'quanto, mais cedo ou mais está OBRIGADO a tomar as I a?�os hOJe o sr. Ach�.l.e:, al-

P&.checo Junior, PreieitoPro- 8ello P'ostal tard" o " ime fatalm.ente é I '.' .'
. providencib-s necessarÍas 't

I
SIm, estudante de dueItJ e

'Vl'sorl'o d'o m'unl'cl'pl'O de 'Sa-o
.

. �,. /, ,
I l'streúu dommo-o ult'lUo '

, (-

d' t d t 41 Ih".
.

'.

estr'agado pelo bicho. Até, :'" �',. b. . : 1 fim de suprir a má vontade 1rec or
.

es a �o a.
,'José: no uso de suas at:ribui- h' , .• t, .·d \ nelStê:t. cidadê, tenao lIado] d 1 d O anmversarlante e uma

ções e conside:;::ando a . ma- tuNbrÜo,preOnXtrimarOa' deimu V:l:gOdreo' doue= p�;.i1e.gn!l? �.e.. v�:ecOc����l 00 '!hontern,
nova funcção, o Cir- p:ieU:t:' cf:r�:fr� °P-roo�dl·SaSI·coonmal-1 inteHigencia destinada á vi-

ir�ira pela qual vem
.

sendo bicho.
'..

..

�o. R��? ?rande.nse; de pr�· Se o empregado não! possui� doria. Activo � dedicado,
fO.'rnecldas.as c.ertl·do-es··nega- creto que obriga .o.sello su.p� R t'f' pneunOt. dos IrillaOS GomeS.

C t'
- , centa com a estInla geralI t d 100 t d ogo p01S re 1 lqu"m o ..' .

- a ar e'ra nao podera o pa-
•. .

Uvas aos contribuintes; con- p en ar e reIS em o as ." � As duas func�oes ao-rada-

'[
-

� .

C' I d
.

t
'. sl"derando tambem que ..·a ..ad-I as ca.rtas e mlc.ommendus anunciO pelo que lhes agra- r'

'.

b' ' .. t el"'a su' ""vaI'l'e- t1'ao preencher leO'almeute

01
,,]( a e» cump1'lmen a·o,

-

de
am aSLUn e p ti.

regi�t q t
. 01 d fazenda votos pela Eua Sl,U-

ministração deve ter por nor-' postaes.
ço.

. . _ dade, clilltando numeros ar-
r

::> �o �

eNma r]c� a
..

e em·
de e constante prosperidade.

ma as maiores facilidades I Com estima e consldera� ao rojados de gymnastica, equi- io ega O""
Q{:'

1" PI�\i\sto p�-
.

d
. .

'd' !'10U librio e engI'açadas anecdo- Dec; �1.�u�, .ae .22 ae M.ai'-d�somd�����e�ae :�::�, �::�: ALMANACH D'''O PENSAMEN· De VV. SS. tas.
. ço d<: .9.)2.1!hrlllgmdo, a5�lm, PROF. LUIZ SCHWARTZ-

·

uso:!'r�ndo o municip:o pela
. TO" . PARA 1984 Ati·. Obr·. e edr·. Por isso teill �ido txtraor- �eLe�e�ai?J���dOp-��qK:��.�ve�! A data de hoje assignala o

maneIra que :ê feita, de�reta: 'dinaria a conCUff"enc1a ao .

.

�
'. .

v e ntalicio do Professor Lui;r,

,
Art..1. _Ficam �upriIDidos (VIGESIMO SEGUNDO ANNO) __�"'�!:!!��)� I

pavilhão da Alameda Rio f�eC����i�:��� ��ed;�!���� I Schwa,:tz, lente de fra�cez d�· requerlmf'n.t(�s e�crlptos, bas- Temos ere nossa mesa Uall "A. I Bran�o. 7" '
, legal em seu estabelecimen.! C,olleglO �anto Antomo. �,e!andoa sohclÍncao Yer�al do exemplar desta util e inte- O falso presulen!® Amanha. havera .�UtI� es-

to». d:cado amIgo da sua prOl!s'
lllt�re�sado para o pedIdo de ressante pubiicação que, des-l . p�.:?taculo com nOhtS alra- sao e ,dos seus a.l�mnos, o

qUltaç�o, reve�'t�n�o �ara os de.h;122 annos,·· a Empresa . �i o kitor !cm fome de I cçoes. ProF. .schwar}� tera. de CéP=
'. cofre� do .mun�Clp�o a· taxa EdItora "0 Pensamento" vae fJSO e graça. nao perca esta1-- _ou =Q� �.=-

� lrt1'fL" ,. 1 I t�), hOJe, a �a,lsfação de 8�a,de .dOlS m�l rels� ficando' p.or Iorne;cendo, annualmente, ao larça polW(la de primeira I .

.

- n' � 1:1. .i:.J D.b; OFFICIO 11ar da estIma de que o C�l-
,
.emolu

.. mento.s . ao, secr'é

... tal'lq, PUblico. braSileiro,. com o mais! .g.randeu, que o Cinema BUSCh! CONCURSO DE QUADRINtillS DO DO ZEPPE' I j\Tll cam, 1'ec�b.end� mUlt�s e SIn-
· so:nente a quantia d{:! ummll brilhante SUGcesso. O Alma .. ! exhibe hoje na sua téla. Ji.:n- .,_ �.., n

'" J.1 n ce�'as fehc.üaçoes, as quaes
r.eIS.

.

.' :,...... aach de 19B4 traz materiaesl my nurante, um (;omico mo-! FERMtNTO fVltOEIRuS O «Grar ZeppeIín», 01'2 sob «CIdade» Junta tamhem as

.' . A.rt:_ 2 R!:'v(>gam-s� as ms- de grande utilidade para to-I demo, tem um })apel salien- i .' o cêo do Brasil, iniciou suas suas.

·
I>0slçoe� em c

..on�r�rlO ....
,

das as classes sociaes, pois' te e admirave1 que lhe fará i Vlva o Brasil! Ordem, Pro- viagen� ha cinco annos. DeE�
·

.' P�efeItUI'a .i\�..�JUClpal ,ae S. alé� das partes dedicadas es- rir valentemente e á vont�de. .',
gresso 1 de o,otao a

..yoderosa �eI'onav e bã o sr.Jo�e, 22 de mulO d.e 19.3.3... . pemalmellte. aos co.mmercian.
_ Claudette Colbert dá ao f11m I Fermento Medenos - Um suc- eHeluou 000 crUZeIros pelo I �a: a n0s. amanp.. .

bJoao b[ac}�'a.do_ Pac.hec? Jnr., tes, agricultores e homens de um tuque de belleza. muito
I cesso! mu�?o, além. de um reide ás oswaldo Pfmffor. ara en,,",

PrefeIto PrOVISOl'lO. négo<?ios, tra.z a��umptos re-, agra?avel: Ha canções e dan� "çnd ist der Haushhlt noch so regl�e� AT'.ctJNlS e 48 vôos -

· .'

". creatIv.os, scwntIflcos e

PSY-j
ças ,mtell1gente.�ente pos�as klein tran&i.ttihHlICOS. Anniversaria·!;e boje (; Snr.

GEL ARISTrUANO RAMOS chologw{Js.. no lllm todo, E l�aluqmce Man kauIt Medeiros Hde CiD! Pel'correu 690.000 kilome- Erico Max MueHel', esforçado•

".
.

I Recommendamos a nossos em pe�jca, mas mUlta causa ""h' . f TI"omb d
tros. transportou 17.500 pes- e competente auxiliar do:-;; f.'1 't .

. . -

d t 'r .... ' 1 t·· .-J U .:.'lI,; ae . u o RI)3S '16 (j'OO k'l dDeverà chegar, a S. Fran- eI o�es a a�qtllS!çao es a

I
_H m.eu e �osau�. m� es- � u . 'lOS e carga, RiJberto Baier, Primeiro .ot-

· cisco,' o Snr. CeL Aristiliano I pre�lOsa 'pU?hc�ç,ª-º e agr�, pl,én�lda dlVersao. Nao a �ica o doce be� �:-l stnsn,
20.000 de t:orret:!pond,'ncla ridal do Registro Civil desta

.

R.amos, Interventor Federal dec�m(}s a EmpI esa a oIferta

I
percun!. '. I !\}to, mamo, b3 l),,j OS0, vôou mais de 7.000 ho�a.s.. Comarr.3,

neste Estado:
.

.

'que nos. fez de um exemplar. Um úo::nal e Desenhos Am· SI for' usado '<Mede. lOS» A .14 dt' ,?utubr? o dmglvel
..... ..' '. j O AI�anach é vendido.a mados sao. os complementos. O ierlll�nt? do�;, dOc.eÜ"(JS. . �eah.za 8 .ultlma.VJagi�m ?este BODAS DE PRA.TA

'. S. S. provavelmente passa-12$OOO, hvre de po.rte.
- PedI' - (plfolIto, ldumelJ3U} I am:w, de',e.nd.O Ir a C!llcago 1 2"•. 'rá ama'nhã, ..

ou depois, por eS'l' dos á LIVRARIA "O PENSA- «: d
e em segmda ao Brasil As (;omemo!,m, a. i> do

. co�·
ta Cidilde, com destino a fio·. MENTO" -Rua Rodrigo Sil- omo h.'ei ii meu _�'���.�."_"'���,r'"'' ��," =-! e.�3p,!S nOI·te-am�l'icana ea ca- rente, � 20' anm�n'rsarlO oe

.ri;mopolis.
. I viL, 40 _ São. Paulo. ma:rid.O'? I p:tal bl'asil��ra são Miami' Ak- I se� je,11�. co.nsürc:�, o C[;,,3)

I ron, e RC'clfe.. Ao regressar \ Jüao }I annh11s, e �xma. espo-
Mais uma estupenda Ope- tocará efi S,'.'vilha i sa D, Murtha Fal'mhas.

CiI'cunsc_r_i�__a_-0_.__d.�.,,�,._._ª_�.,c��ºtannrnte reta da «Ufa» que ü CLupma I�� . I Pelas homen'agens que H'1B
'::I Busch vae aptesentar-nos em

,--�=."".",,_. .....,�

I �or.am prestadas, pudü:!·a.nl ()B

br0VG. A encanÍ<.ldol'l:! Renate TnllLúS ELElTORl\ES IelIzes esposoR uqUllarar
Mueller e O., sympathico Ge-

.

da vastidão do ciculo de suas

org Alexander são as pl'inci· li partir de 2: 'de março relações de amizade, conquis-
Para conh�cimeDio dos jnterE'Sad08, e de acordo com pael". do ailDO vindoul'o, ccmc,;alá ta(!o pelos seus muitos dot3s

a determinàção do BnT. ,Tenente Coronel Coere da 10a. E' um mm lallado enl aHe. a ser i�xigído (} 1itulo clt' e de espírito e coração.·

Circunscrição de Recrlite.m�nto, tI'anscr'ev(', na intrega, o mão com leh'eiros espúctiíi'l leitor para o exercicio de «Cidade» envia paI'abeus e
decreto n·.· 2iU05, ge 19 de ago8to da 19:38. do Sor. Chefe vos em po!"tuguez. qualquer Iuncção puhlica e votO!! de í'elicidaàes .

.

do Governo Provisorlo da Republica do Estado UnidGS do .����. como pl"ova de identidade. _�.�.,...�

'. ]3rasil..
.

NesBe sentido o presidente AS ECONOMIAS Di\
INDULTO DE Db;SERTORES E INSGBMISSOS PARA GHAPEGÓ [lO Superior TribuDal Eleito-

ral enviou um affieio ao mi- REPUBLICA NOVA
.'

Decreto n·. 23,105; de Ü) de agosto de 1933. Indulta Com destino a Chapecó, njstro da Marinha que bavia
desertores e insubmissos e dá outm lJfovideneüL passou. rmte-hnníem, por es· pedido instn ._ções a respei. Recife, 24. - A Intcr-ve�!to-

.

; •... O Chefe do Governo Pl'ovisori(J da I{cpublíca dos Es- ta cidade, o S'i.'. Tte. Oo.1'ooel to. ria Federal mandou uma DO-
tadQs Unidos do Brasil, em comemoração ti ;!uta 25 de Renato Tavares, commandan- ta aos jornais affír'illaudn que

'.·agosto
-

re.solve, no uso da atrjbuição yue lhe. confére o te da Força .PUblica dD

Esta-j'
,-�--

foram gastos 14:570$ e não
,art.l· do decreto n' 19.398, de 11 de novembro de 1930; do, acompanhado de cerca de I SUPPLE�mNTO JLLU5TRADO 40:::;:';0$, como cheg' u a aWr-

.'........ .' Art., 1'. -. Fiçam iridultados os d

..<>sert.oreR presos, s.enol cem praças da mesma mili- i mal' um dos nossos diarios•

. '. tenciados e por sentenuiar, e bem os que se apresentarem cia.
.

'.'
I ! Com o pTE'SeIlte lJUllJE'·ro com alugue! de automcveis

� (jentro do praso ,de 60 dias, contados da data da publica- --=-'> ".........,_.... _w_",=--=-I distribuímos aos 1108808 lei- durante r. perma.n-.;ueia do sr.
� 'Ião deste decretO'.. .... .

/
.

�� - - ! tores d�) município. o «Sup· Getulio VaI'gas em nosso Es-
t; ."

•.
'

.Art. 2' ..� Ficam: indultados os insubmissos presos, CI � 'lI I:leme�nto Semanal Il1u&trado)' tado.
sentenciados e porsellte-nCi!lf e os que' se apresentarem " ub� uOS fu.nccionarios PubH.. ªi��' _._ _. _-..-----.-�--.'-,i; dentro do praso de 60 dias, contados da data da' publica- I -- ---- ---'�'---_.-

�,ção deste decreto,
.

.

'

.... ;. .'. .... cos Civis de Santa Catarina el �I"
- -.---------...".._-�

'"�;l ....Art. 3' - Aos termÓs de insUbmissão já ajuizados, o I
1

. LEI DAS OITO HO.RAS E CARTEI�A PROFISSIONAL\':n!�ditor, �ndepend�ntemente de qt_lalquer comunicação, jUl-j Convida-se aos 81'S. associados paJ'a a reunião
..•..•.•. . �xtinta a. açao penal, por s:i.mples despacho TIOS au· que terá logar numa das salas do edifício da Prefei-

1'1 Joaqui1n .11. Correia BitteneOu1't, contador dipl0 .

. ...• .
.. ' ,.d� qual nã(. caberá recurso algum. ;determinando-se o tnra Municipal. desta cidade. ás dez horas do dia 1-

Jlrqlti)!l�mento sumário.
. ...'. de outubro proximo vindouro, na q,ual tI'atar-se-à, ' I mado, acha-se nesta cidade para olIerecer seus pres-

.
'

..

�1ij?t.· 4' - Revogam-se as 'disposições em contrario. enh:e outros assuntos de interesse do Clube, do se- timos na escripturação dos livros exigidos pelos Uec .

.
' Ri�;;de. Janeiro, 19 de agos!o de 1933, 112'. da ID.de- gUi3t�: Eleição e ?osse da Directoria definitiva;

. i 21.186 e 21.364 e industrial' sobre o encaminhamento

pentdenlcli1;�� 45\ daRepublica. (a) G�tulio Vàrgas. Au� 2.) -·Escolha do local da séde do ClubE'; III1
jlO pedido da carteira profissional (Dce, 22.035).

Dm�-I�.
gTIs o naéi��::do Espirito Santo Cardoso. .'

,

.

3.) _ Inscri.r>ão de novos socios. �'.,' .
. Y

os iÍlie.
d(! todas as instrucções necessarias.(DiariO:;.��icial de 2318193�:�R��1�F�:�:r�::!I933.. .I'l'eéSa���ta-se

com

°AP:;:::l::t:'::�i::::: I � FIOTEL IIOLETZ
J

2' Tenente com_ delegado da 5â.Z;R.,�.,_ _. _!.o � .. _�' �_

SOCIAES.

,

�
.

..
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