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OS ° que são

essa.s{.
A demissão de Faustino Fiamoncini, de Intenden-

bliea» publícou.. em seu nu- mmas; -.
á imprensa te do distrito de Encruzilhada, foi um desses atos re-

mero do ontem, uma entre-I -Quanto &0 numerode, sultantes mais da politica apaíxonada e partidaria que

ViS.t.a con.cedoida p
..e.I.. o. d.íretor Cal

.....O.,t.oi8.s_ dese!lvolvidas. nos-

... I .

Rio, 21,
. .:-- H?u.ve,

..

,ontem, e das nossas índustrías, tudo do extremo interesse público e da harmonia admínís.
desta folha, que 3.gompanhou 80 carvao satísfaz ?

.

uma 'reuníão mínísterial no dirigido �e encamíuhado d- tratíva municipal. E todavia, estes dois ultimos motivos
oa 'estudos feito/::!' no carvão -:-Plenamente. E' Justarnen-] Catete, presidida pelo Chefe torme nacional devem guiar absolutamente o espirita de todo aquele

.

eatartnense pelo tecnico des- te o potencial de calorias do do Governo. A proposta roi aceita, ín- que se vê forçado a demitir ou admitir. ....•..

.

tacado pelo diretor da Cen- nOSSO carvão. que íranca- Nesta reunião sabe-se que, tcrogamos, Administrador criterioso é aquele que avista mais
, tral do Brasil. mente. demonstra as suas 8- e n t r e outros assuntos A proposta loi aceita em longe que as combinações egoisticas de certos inte-

normésposaíbílídades. [tratados, foi examinada a sí- princípio. Esta sendo exarní- ressados, As mais das vezes, gira entre estes o ínte-
«Do nosso ,distinto colega, O extraído das minas ca-] tuação financeira e oconomí- nada pelo chefe do Governo resse proprío, a ganançía de prestigio e a perlídía de

sr 4�...ElUHe8Halsini, diretor da tarínenses de Barro Branco. I ca do Pais. e pelos Ministros interessa-I instrumentos de vigança. Neste melo, o julgador tem
nossa coníreíra "A Cidade» .. Rio Deserto. e Crescíuma, po- i Hoje 11 «À Neite» procurou dos e espera qu� dentro eI?-l todas as probalídade de errar e neuhnma de acertar .

.de Blumenau e oue em de desenvolver 6.500 calorias l ouvir do dr. Osvaldo Aranha pouco tempo sera uma reali- Faustino Fiomoncini, como honrado e acatado
Companhia de' um técnico, o e mais ainda se poderia cou- 'algumas palavras a propo- dade. E' preciso agir quanto I Intendente de Encruzllhadu, tinha a seu favor. os dois
dr.• �\utonio Tavares Leite, seguir, se melbor fOI·a o a- sito desse importante assun- antes visto (lf_i.B a solução dos, r motivos já expostos, que o tornavam Invulneravel a

engenheiro civil elntromeca- parelharnento, Ora, si o car- to,
... . .. pro�lem�s .DitO poude

espe-l qualquer investida. A sua permanencia naquele ear
nícc e do sr. Faustíno Passa- vão estrangeiro desenvolve O Ministro da Fazenda

a-,
rar índelinidamente? 5

go rezava supremamente o interesse publico e, mais
.relH, redator da «Patría- do 7.000 caloiias, não resta duo I tendendo.. fez as seguintes

, --E. sobre :.1,. ação inte�mi- I do que nunca, a harmonia administrativa que não po-
R·.l.O.•.. ViSi.tou demOI.'adam.en.-IVIa. que.. não n03 dista

..

n

..
ciamos I de.Clara.coes .que aquele ves- nísterial que ficou r.

.

vido. de deixar de reinar em nosso meío. A Irregularída-
té às mines de carvão do multo dele, O nosso patrtotis-] pertiuo divulga em' sua adi, -Que uuas vezes por se- de quasí infantil que, somente a uuíma hora, foi en-
�ul do E.I'...sta. d.O.;'· .Obt.ivem.o� I?IDlmo ,J?Od.erá. muito bem suprir! vão dP. h.oje ..

: «H HtfJ:l�llte (1- mana e ccntorme a necessl- coutrada em deu procedlmento de boa ré não é mais
oalestra. os valiosos e mte- a dlf.er(!Ilç�n_ provettando a ocnsiao de se que uma das muitas jUt.,lil'h�ativas que se engravatam
re8Sal1t�'8 informes que damos

í

(E, contínuou o nO�8') gr-n- acharem presentes, todos os ....--.../�_ para legalizar uma destribuição te reeompeueas e de
a segu·ir. • ....

.

I til íníormante, ("'flt as hlpres- mi�isÍi'os, abordei _

a ne�es.si- >f/.....-.::.1��\ forma algtltUa pOde �uperar áf: ótimas qualidades poso
. Disa�-nos, de começci, O 113õe!{ que' o di'. Tiivlue Ld-l d:'àe de

_

sua mais. ��tre:lt<l ,'// ��'""\ '\'\\
suidas, a contento de todos, por ele. Só isso � conhe.

prei,�H!O colega, . que oS I'e-I teL::vaao Rio pod(!m\�,s el'er I G.nüperaçao Intel'-UUll1sterwI, i fi / f\ \ \

1
rente e é compl'eensivel.

ltullado.8 a que Ch.3g0U o dr.1 Hayiti�ria definitiva .do ea!,�ique se L,m do fazer �m �. ,.1/ I l:"\ \ \' A população de KlcruzilhadR l'ecd)eu nos braços
Toavares L.'qH�, téenico ("'sp,� "1 vão _uacif1n. 3.1. ESSa Vi..tr'.'>.i �.i-I �l('�ieiO d

..

OS inter;�sse8 nac�o-
'

I,i :::.�� /�1 )\'1 f )] 'II)
O seu Intendente deposto pela f(_irça. S ...gundo provam

(,:lalmente def.;tar.:udo pelo ceL ca tao Roment depêrHeilClO i
HhlS quer no que respelta J" '-" I J as noticias de 113 provientes, todos os habItantes daQue-

Medonça "Lima para estu iar da V,Jsã,ú paírioticli do goYor- I a�)3 oI'ça�ent?s,. quer no qu.e /: / 4

r)\
la regifi.o, sem quasi r:ma excepção, peTmanecem alar-

M nossas minas' são dmnl� no, ao qual compete a reso ! dJZ respt'lto a viaa eco�oml-, ,./ '/1·\ mados e irritadas com o facto dessa deposição.
tivftm-ente satisfatvríos. lução de tão importante pro-! ca dopais e,sobretudo a n\·s- "''''_''

��
/

J / Não ha que ver1 Tivemos uma !)ela demonstração
E,sse mesmo· técnico .vem. blema, E eSSlt visão patriOti-11 sa expans.!iü comercü:d. ',-'_ .

�.) :,/ de tino administrativo fi de interesse pelo povo ...
h:i quasi dez anos, estüdal.l� ca, não ráltará ue8ta foitl1. E' preciso coordenar esfore \,,__.- .\t��.). II Mas, não ha de ser nada ... Temos plena"ponfiah-
do as possibU::h,dt':s do carvã.o - Uma vez' fi.ssegurado I)! (/O� e narmonlsar irlicht�ivus. .�,I/' / .- I I ça no comprovado espirito esclarecido de .8. exs.. <o
nacional em inullieras

.
expe.,.. ttiunfo do C1fVão cat.al'inen-I aslGdo sempre {'Dl conJullto --'ii" ceI. Aristiliano Ramos, e temos UID.Ei grande esperánç4i

i"Íencial3 Í'evadas a' eieito em se qual o porto mais va.nta-1i os divf.:rso� miníst.erios. �;! .

. .. /'
.'

na ação da sua justiça. ..'
dh'�r8as epocas. uma delas, jStiO para. o seu escoamento:. R precisando de, ha mui- .'-----.----- Imparcialmente informado da verdadeira questão,
a que primeiro demoUHtroU,. - O uniç,o porto que. até! meses, que cu havla prepa: I I'",,�l:i:;'=-<_j _ que se agita, no momento, em Encruzilhada, cremos
daramente a cficiencia de hoje tem servido é o dü Im- i rado uma. J;fOposta. que IOl

.

>, •
.

.

qus s. exa. ordenará de conformidade com os desejos ...
nOSéi6 :tiulha, foi ef •.Jtuada já bitubfr.. Os técnicos, porém, I

eiltilo discutula para a crea- (
Sr. 08,'11[1.I0.ftranha

daquela importante e briosa população.
.

em· H}25, com C's.rvão la-vado' acharam-no ID'OlIl08 l'foprio e ção de Uill O!'fp.misffio ep,:cla11 dadl', �e J'l�UIl!am os minis' I Nesta esperança, ficamos ao lado de S. EX3" da

lidas minas de Barro Br'am:o; optam p�ll.) situado �m Podo
I
no qual �s�ar�� r.epre�enta·1 tws !lO Carete para I't?sorve· I) Justiça e da OI'dem em nosso Municipio.

situadas em Lau�o Mueller, Belo: EXIs.te mesmo l.a,.emno. dos {JS ll,uUlstel'lOS d� Fazen' rem 08 :'Ci S08 quI' estejam I
numa viagem de Ida e vOlta ra nan seja do dOID1UlO pu-I dê1, Ext(·mo}",. AgI'leultura, depeudentes nas diversas I ,----
do Ri.o a S, P�ulo._ _,.

blico, um traçado, lig�,ndo eS-l
Trabalho e V1RCã? e. que se

li pasta:;;.
I
A -d P 01 si

Dessa. experle�Cla OfleI.aIo se excelente. porto a nossa enc.�rregará de �lr!gl.r.e en- Compreendo o alclnce dps-! lll.��a. uO graDuedr. Tayares LeIte pubhcou 30llU carbomfera. I ea�nlUhl:i.r. tudo que �lg� feS- tàs iniciativas. Ha a»suntosllum substtlnci(}�so l'elctt?rio' E, COD?lUtiU bO nosso diC,Ol:- �e�tot' ádlret� ou dl1l;1.yeta-! que dependem de dt:a;;, tre� italiano
.

nasce'l 111.0com da.dos
.

que. nilo deixa· ga que.o alli �m. estur u;so l1len e,' nossa. p_ro uça.o e
I e até quatro pastas. Se 08 i

);am dUVIda quando au em· a.carlemlco de dIreIto, da Fa ao nosso cO.:'1H�rCIO, quer o

I ministros interesados se rOR'!' ��� 7�O "�e J� ·�ítl6�:h\;-r.fi..preg\J. eficiente, pratico t} culdade dú Rio, peuso que :,0 de. f'Xi}ortacao . ou de impor- nirem entre si e trocarem X'-..:ll. U I\Ut�JI1'IitJJ!...,� I�W

vantajoso do nosso ca!'vG.o,· �omeoto que o goverll J, por tação.
. _ idêas, a sua ação sera enor- [-E os r�su1taciob agora a1- l�termedlo do c�l. Mendonça. .Nessa orgamsaçao qUe te- memente facilita.da.

-� r�' -

cançada.s? indagamos. Lima., volta as VIstas para. o ra lambem, OR poderes eXH- .!Um siªnii�Cdth"o 2ezegrama de Han�o ao embai-
- D�s. estudos primeira· ':0880 ca�_vão,. d�Ve1l108 �er cutivús, dever�o ser aprovei- PO! out"?,, l�?� f10. q!�e i xadof da HaUa RobeRt!} CaR1lÍà!upa

ffiü.Zi!e ieltos, respolldeu-uos :francamente otmHstas e sm- tactos os funcwnarlos e ·OU· rfl�pmta á VWd ulçclmelltana, I

o sr. Balsini, os .resultados a cel'amente bem intencionados tras POSSO/lS BHpecialisauas tambem,. l� necessidade ci�s-I Pelo sr. G. Landriani, 1'e. li�mos no Brasil. Nunca í.'sque
qt!� chegou o dr, TavarE's mórmente nós, �at�rinensen em �odos OS,assuntos.. �a, con�lÇao a t.:�c.a ��e VIS-

j presentante do cOLlsulado ita- cerd quo a r-ecepção ardca
�lte • .tiesta eXcursão de a:. a quem a qucstao mtel'essa. Nao podemos contmuar tas, porque I) Mhn�lcJ.lO da Uano em BJumenilU consl-'- tp ,� patrjollciO, eD(�Orajal'am
gora,

,
,ultrapassam d� uma profuudamente, pois ternos nessa dispersão de

..(lsforço� :az.e�da que t�m � l'e�P?n� guilJl�JS o paipitante' t�legI'a- lHe e aos Ill"US compaI; LeÍros
maneIra d.ssombro!Õa.Fl0amos enterrado em nosso solo o em que temos vÍ'\'ldos ate t'a'':n!ldsde �a sItuaçao íman

;na de BalDO 80 emba.lxarhr li tentar esta seguD.fja empre-

SimPleSÍIl.en..te em.p.Ol.gadOS maior depOSit.o. brasileiro dOB- agora.. celr.a. ' preCIsa
estar ao par

I Car>talüp. [".110 R;o d� JarwÍr'i .

1 ':! J" d' n'"..
. ,;". ....• .<.

.• -N' 'd d d ,t d f ..
' .... .

.

..., za naSClf a e 11 ea lza o kV

com (} lm�Il'Su depOSIto de se precIOSO OU1'O preto. esse 0Ega�lsmo 1 ea o se o qu� se i!r�...en" a az€.
qUE' dan'ns a segUIr: .'

',..

huih� qu� e�tá armazenada eO!lgregarao todos
..
Of' _tr�ba nos �mLros nllUllStenos e que I "Chicago ExceI(�ncia Cano RiO de JaUE'l.o.

no 8010 catarmense... .'

lhos � todos a8. miCJatlvas ImplIque nDS d.esp�zas ou, talupo _ Uo àe J8w'iru -, Abrnço-tl-' com um alalá
Pona. é que não te�ham�s Resa{1Ja: Sobre a. quest�o q;ue dIgam respeIto com as gastos e�tI'aOl'd�n�t'lOS. Tra-! \grddeço te e a todos os ilii' o ít:d"».

um aparelhil.mento maIS eft-! do. escoamento dn c;::,ryao rIquezas fio País. t!:H<e, por·anto, L1e�fle sector, I .. __ d, .��. '''_�_'�' _�n _=, �����__�..,.,...�_

Cltmte e .melh.or .'. para cha- catr1rinense, um pequeno lap· Assi?1 é
'.
de 'e�perar qu� de �sta?elecer co rIa �oope' . __

garmos ao l'esultado previsl.O, 80 deixou de expressar com ,novo ll!lpulsO seJa dado .a raçao. mdespcns!lvel a boa fia0 Paulo tem out�o
tal a produçfi.u dessas minas. IÍtielidnde o pensamanto do expansuo do nosso comermo marcha dos serVIços.
-Póde, o colega, nos dar entrev-istado. assim é que o Inte!i"'vento�

alguns dados sobre essa pro; porto que está em melho�e8 At-nda' ·a· ·Vl"toriOtõ:'a.' C·o"nq'uista da'.s.dução?
.

condições de ser aprovdtado .a UI n! Finalmente, depois das ma- Armando baIle>'! só ter sido
-.-Pois n·ão. Antest no en- é o de Imbituba, pelas maio�

nobras _;::oliticas de todo esse conhecida quarta-feira, já sa-
tanto, quero dizer que não res facilIdades de de SU8 pro.., azas de Roma mez e meio, ficou definitiva. bbado ultimo tinha o Ca80 si.
é exagero garantir quo temos fuudidadp e aparelhamento. mente solucionada a interve- do resolvido pelo Chefe der
() necessfl.rio para abas.tAcer O de Porto Rello,. entretanto; atoria pauli3�a COIl1 a nome- Governo Provisorio, tendo c
todas as industriaS nacionais� é cllnsirlerado um dos 108S08 Em Washington" ,Ra!bo teve uma formida_. ação do sr. Armando Salles, S1'. Getulio Vargas dado pie,
Assim, para argum�ntar melhores portos e como e� " �

quP subtituirá o Gal Waldo- nos poder: s a s, ex. pura �:
com d,8.1108 possitivos. a mi xiste um p:"ojeto de entrada

ve'I recepça.-·o miro Lima no Governo de São oro'anizaçãu do geVel'!lo van.
na de «Lauro Muelllei."« tem ligando o sul até esse exce- Paulo. delrante, da dorma que enterr,
uma capacidade de extraçao' lente porto, não é exagero Apezar da nomdlção do sr, desse.
diaria de cerca de 200 tone. afirmar que O. escoamento Os telegramas DOS tem pos- ramo Nós festejos que se rea-,·__�_..;...._.;....__� .......,__......_..._....,.__.......__

lsdas.
.

'. •....... . ,do càrvão catarinense terà to a par dos SUCC8Hivos a.van Uzaram foram saudados por
E não é sinã9. um começot I que ser eretuado por aí. ços' da esquadrilha. italiana um bloco de 5.000 italianos ProÍÍssionaes Em torno de uma

pois outra, coxp: maior capa�
,

de Italo Balbo. e por milhares e milhares de Independente I herança de 10cidade ainda,ia está. sendo
f

.

I <'S V· d··P 8 .

Em nosso numero passado, pessoas.
explorada sob á;çompetente estiva . Icente e aUla f deIDOS. _

telegramas t,raçando A comitiva. teve, tambem, No salão Frohsim l'ealizar-
I mil �:ontos

direcão do S,f" Walter Wer- a partwa da; esquadrIlha pu- uma brilhadtissima recepção' se-á, hoje. ás 19,30 horas. umal
teH. ·T.ambem 'a,d� Rio «De. P01' tu saído sem revisão 1'a Washington. na Casa Bran'33. reunião para o fim de 5(' crc-I Na terceirA, dele auxi1kI
sel't(}l)� cujo av�çô' dc .. gal.e� a notici,a aue demos sobre . Na ca

...
pital da gr.andoe Repu- Itálo' Bulbo, falando aos ar, em Blurocnau a Uniiio dos I da, policia, do Rio de. ,Ja!l::.'�·

-, ,_

""0 cí, .'
.• p .�'�' ... I ,i p"nd"nt"s Iro p"o"seguc"" ..,,, pn�Qtl'8.,qrias alcança Ja la,;;ti> l1letros, 'esse festiva], damos as se. blica. do Norte, os aviadores JOl'naes, most.m·se seuslbili- . fOJ.lsslO?-ues flue l �,� :;: I �: ... � • ',w'" ';"". ,�,.•.

�

�.',''oduz intous<irneme oume'
.

t I· f sado com todas as aten�ões O motivo dessa reUt�ld.O 1.01, pata a.purui .•a!sld<�J{,8 e�::pr . d"'" 11'· _'C<,. ..- g?dntes B'l'ralas que COrrie]í.:.' I a�lam�s,. lvera.� uma �óJ)c- ,"ue· .• t:-:Ul colhl·.J;O· do ,p'J"o'nor.· nos envl'ado. E" o ,s.ep_'UHI,ta :
..

I. to.ruo da _h.era.,ll",a oe. 10 !Tê.iilnor, usan o a nguagem ex- ,

'. .' -. taculosa recepçao, no (!la 20, '1 � U , � __, y

J1ressiv� �os numeros,. a ',fua ,mos: na 1:1lznhfJ; tOnlwa let- ás 11 horas, quando chega- te-americano.' �
"A. luta. P€'l.a 6Xls!e�Cla, tlH-\i

con

..
tos .d.ej�ada.)�l�lO

:.r

.... ,Joa-.nroduçao. e
..
de 2..

490 to.n�la. a-se mu.s2ca; na 18 sU'Jpre-! '

.. '.

.'

.' ' ... '.

. Slm como. 0 dema6la(tO cres· qUlm da SIlva. ::)<J.."
.

",.
-s Es'á entreaneál'

. .,

I
.. '. cimento do numeI'O de ,�har- Apl'escntm,"se um· herde;;·

��;l�!�.e�.s:�cia!e..�ida diteç.'.ã.º \�!���:�t�l���� n�i���'eL(��;l�;�" foi definitivamente assinado () acordo en-'latães, e aInda, a má sHUúç[io p'o íaiso qll(\ está sendo" pro
d,O dr.. .Jun9uenu, B!)�elho ,e .'

'.: �"." .' j • .)'. h .'
.... ..

S t S"
força os prorzsslonaes a. tr'utar j curado 'Pela púUcí.a.

iiel:! funCIOna perf�!1ame9't�.La se Lua.
,

. 't'
. tre a A eman a e, a ao a e dn sua união (8ílldi�alizi:çã<?! J I . Iroi :1.pm:ad.a

.
,a 1'espor...saT-;;·

.

.

b edlndo 3 .... ciJ'l. toa'Ios tem combatIdo mutIl- ',lwnde crmlHWt de ontT�:'um ea () aereo m ;.. I�IJ; .' :

metros sendo' ql!B o. sytf Para anuncias pro-; Roma, 31. - Foi deIinitiva-ISé. OficioL! por parte�a l':h'- mente.su��::;ítuuçilo11l1a8 ago-itre;; rH:,slSn::�;,. ��'.:nslidas .,j,

ni3.1or: vEio mede b12 nH.'tros> .'
.

• .l' ,.,

• :!.,�!!' n8Si�nt�dl) o a(�Ol'do I
manha o Chünceler Von .1:'8- l'a. umdo:':" de !'()n�Ol'mida.d�' i ;m'itie�l, de iraudações llli..';,i .'.

B'[lSÜWl esses :i:lU�lie.rns para., ure "A. CH�aüe. ; ":ll.n: ',1 A,pm"r!h;� e :t ;-;:'['l->" Pc.>u_ ! {!mr fi l<:>�, v:�ncE'ri'Ü'. i e�'Tt(\?'il) GI) forum.
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A CIDADE
• "'!1,� .

•••••••" •• __ ., ••• _, o,"

prd�rir sampre tampadas standard ou de
qualidade? . i I

a aquisição de I inferior, porque o preço da I
incandescentes con- [tampada «barata. já indica,

um pouco os compl'a� I que a 'mesma é tabríeada sem'
em 'virtude da' grande' cuidado ou escrupulo algum.

de típós c marcas As lampadas «baratas» pro
ultimamente nos duzem urra luz: deficiente.
do Braeíl, têm uma duração muito eur

disso nem todos os ta, eonsomen excessiva cor

compradoresdispõem do tem- rente, aumentando assim as

po, -, necessa.rio para e

...
sc�l�!3! 1 suas despezas d

..
e

_

luz.
.
Tais

a lampada apropríada, '.' Iampadas «baratas» posem
Achamos uecessarío

cha-l'
ser chamadas, verdadeira

f-Uara$,enção, no proprio in- mente, «Devoradoras de cor
teressê de elida côrr:pradr;r. rentes». Sômente

.

tampadas
de Iampadas incandescentes, do tipo Standard ou de qua
para onservar na ocasião da [ítíade superior,

.

assim reco

compra o seguinte: nhecídas em tado o mundo
..A proporção entre o custo desde muitos anos, produzem
de uma lanipàda e as despe- mais e melhor luz, têm uma
zas de consumo de corrente (furação maxíma e um .;

corr-
ê de 10 ./. a<90'; sumo de corrente muito re-

,

duzído.
Além disso as lampadas do

tipos Standard ou de qualida
. de; cujas marcas são afama
das, protegem seus olhos e

sua bolsa, evitando muitas
reclamacões e oborrecímeu
tos, tanto ao revendedor co

mo ao consumido!';
Está provado que, devido

ao uso de lampadas de qua
lidade inferior, muitos con

sumidores foram' forçados,
pela pessíma luz produzida

Por conseguínte cada com- por tais lampadas, a usar ocu

prador de larnpadas deve con- los, em virtude do entraque
siderar primordialmente a cimento da vista.

aquísíçã» de' uma lampada -Na aquisição de lampadus
cuja despeza de consumo de incandescentes todos .os con

e o r r e TI t e s e j a o sumidores devem, rlf,soros_a
mínimo possível, porque a mente, sempre observar, nao

vantagém lnl.3,g._in,.a.ria da

aqUi-j adqu.
irir !a.mpad.�s. b�ratas ou

siçao de uma lampada "bara- de qualidade íníeríor, mas

ta» representa sómente uma comprar as que !J:!'�I'ecem a

verdadeira Ilusão.
'.

I maxíma eücíencia e econo-

Uma tampada «baratas 'si- mia de ll�z, mesmo que o s�y
gníííca má qualidade. sendo I pre ço seja ure

.

pouco mais

Q p:�(ldúto de uma Iatírleação elevado do que aqu-Ias,-
--�.

, "
" ,"

- -�.
,

f.�,.••·••3�

.."

Liquidaçaon

firmadaterminacãe
"

do negocioPara

CIA.KERSANACH &
LIQUIDAMOS TUDO:

Tecidos .. Sedas - Veludos - Laos - Perfumarias

Sandalias . Artigo.s homem - etc.para
______-:o�

Precos
...

do custo

Unica
. ,.",

ocosroo para

Vendas só Dl
!&ii.'

ii dinheiro

•
-=__=- 4 =____

�j;·c.
..· ..

···S;nit;;
..

·.-.:�
�

.

g::
Prop. G- EUin43jer

� Rua 15 de Novembro. 44 Telephone 21

tl
a L,!'� E:N A U

í.::: Receitas serão feitas com � maior

:::)f cuidado e com 0& .medí- !

!l �:��ntos de absoluta pu-

.� '.
{� PI\rdicamentos ��i:�!i;�t�cos , :I;��:.·.ç� Bioquimicos
t: Graooe Sortimento de artefa�os de ?o.rrs�t

.

•

cha - Artigos de hiaíene

�f� - Perfumarias
t5A �

il Exame de Urina �om o relatorío da ana- �)
g,

. use.
. �

:..::.:...�.:;...:;.:;..:;.:;.:,_..��.��::..:;.:;..:;,:.�• .:;..::•.:.;..:.::
•.

���'"..:.:.!�

ijjl!!!lli§WffiliW@WiSi1iiirm;nnWW+;
�

MM@I@Jilí:-;'A farmaCia Central I��6Ii��i�!�itr��laa!O��n�\����(::�il�Í�aai: d� �ón��i�� '.

de seu pt oprietario, o

Par�::, anuncias procure a

<'A (IDADE»

"baratas"ijêsconfiai e recusai as Lamnadas

Desvantagem das

lampadas "baratas"
,I "

Devoradora de Corrente

Luz Ruim

Vida Curta

Reclamações Constantes.

...

'-::� ...

.";;;! • ,

dasUcntuqene

Lompaàa5 "{? H 1 L I P 5"

Economia de corrente

1000/0 luz

Farmaceutico João Medeiros
tem permanente stock de produtos uo vos e especia
lidades 1egitimas.

No receítuarlo são empregadas substanôías de
absoluta puresa.

Na manipulação não se substitue
medicamentos

Exame completo de urina .

Vida media de 1000 horas

tampadas PI1ILIPS protegem_,.. seus olh�_��U��'!._�
'-,..:.'�'��� -

-
.•

;;a:;>_ =-==X_._ �

-, ,�..--I.lol!ioó:'�!SM*tF44Q .§!1Ç9

Vetterle
.

Calcados
... .:..;. ,
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Edital õe Çhaçãod� Herõelro Edital de Citacão ip e �nl1unc'
"
o Doutor Afitadei;!e\lpe dá Luz; JIÚ: d� Dire�to da O doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de D:.iIO da co-/�quno5 .

_

105
poma_rCi). de BIu:m.�na:u. �stado deSanta Catarlna, na rorma

marca de Blurnenau, estado de Santa Cetarina, na forma da lei, etc. Annuncios nesta secção: 4 publicações, aos sabbados, até 3O: {ia leI, etc... .
.. '.. . '. ......� . .

.

cms 3$000. de mais de 3 a 6 cevtimetros 5$000Faz saber aos que o presente edital viram ou dele FAZ saber aos que o presente edital virem, interessar pos-
.

noticia tiverem que, por este Juizo' e cartorjo do escrivão sa ou dele noticia tiverem, Que, por parte do advogado Arão .........,._".---�--�-------
--

.- , _ • .-. , •• �que este subscreve, procede-se aos termos do árrola,IGE'u- Rebello, como procurador da viuva Eugen Currlín, foi dirigida .: :. .: :
.

. to, dOI3 bens dei�-adog por falecimento de Barbara Wanner, a cst.� J.u.iZ.O
a

pe'.iC..

_ã.O.'. d..
o teor seguinte>

....
«Exrno

..
Sr. D.r. Jl!iz fi Dr. Edga r Barreto �l (� Dr. md, Francisco Knebel ;1e tendo o inventariante Hans Wanner, descrito entre ou' de Direito da Comar�. de Blumenau, A Viuvá Eugen . Cu!rlm, tl;. � : ft: MEDICO 00 HOSPITAL MUNICIPAL, :1.)tros herdeiros, o de nome Hans \Varrner, que está ausente por seu procurador. afirma ser credora, pela promissona Junta: A D V O G /l:.D O

:: DELEGADO OE HYGIENE' :.em Jogar incerto e não sabido, cita e chama-o a cornpa- de JoAo TILEMANN da importancia de 2:020$000 (dois con- � RUAi15 DE NOVEMBRO. 37 h; _ CLlNIGA GERAL _ �.-eecer ou fazeI'·se representar no pI'.:lSO de trinta dias, na tos e vinte mil réis), Aconte, porém, Que o devedor, com re- F ·.:5 I:
Consultas no Hospital Mu- g:primeira audíencía que se fizer depois de decorrído o dí- quintada má fé, tem se negado efetuar o pagamento do titulo, I�:

2. ANDAR

:� : nicipal nos dia� uteís das 9:12 �{t.o..
'

praec.para falar aos termos do referido «rrolamento, pelo

.que,
requér a V.. E.

x, se digne ordenar

a. expedição
do mau- s.,

;..
: horasd da9-�Oanhha,. nos- domin-

:�
, K

• . • �� ._................: gos as . 1 oras e nas ou- :sob peda de .revelta; dado executivo contra o devedor, para que, em não pagando

10-1 t: tras horas na sua resídencía :Pàz saber mais. que as audíencias deste Juizo tem continenti, se proceda á penhora em ta�to� ben_s do dev�dor .��.: ::-::::���. {� em Itoupava-Secca, Pode ser ;Jogar aos sabados; ás' dez horas, na sala das audtenoíaa, Quantos b.astem para.
o pagamento do principal, Juros da mora e

t= :� h c�amado. 11 qualquer hora do !�
, -uo Paço da Prefeitura Municipal desta cidade, ou no dia custas, ficando o devedor intimado para todos os termos da: T B R A fi A :� F día e noite. ;{anterior, si aqueles cahírem em feriado. E para que che. ação, sob pena de revelia. (Com um dccumenío) Blumenau; 14:' :� � '••." : •.:;. �:;..-..:;:.:

gue ao conhecírnento de todos, mandou lavrar o presente de Fevereiro de 1933. 14-2·33. (assinado) Arão RebeUo, sobre uma h A O V O G A O O :je outros de igual teor, para serem afixados no Iogar do estampilha etadual do valor de dois mil réis e uma outra fede- gRUA 15 OE NOVEMBRO H .....,.__�...........,...____...,.,..,....."...,.......,......
.' costume e publicados pela imprensa. Dado e passado nes, ral do valor de duzentos réis.» Em. cuja petição foi exarado o f: .

. �{ .� :.ta cidade deBlumenau, aos dez dejulho de mil noveucentos seguinte dtspacho:. «A. Como requer, pago. ,o devido i!nposfo. n 8 � UM E NAU �� �� O R. RA B E �5e trinta e ires, Eu, Frederico Jiilian, que o escrevi á. ma- �I•.14-2-1933. (assinadojA. da. Luz». Cert!flcando o oíicíal de �:.:.:.;.:;.:;��� �: ME D I C O gehína, e subscrevi. Blumenau, ou !o de Julho de 1933. (as ]�shça encarregado <!_a dl!lgencla nã? ter �ldo enc�n!.rado ��sta _--.-- .

_ f: Doenças Internas, molestías ?'sínado} Amadeu Felipe dil Luz. - Estava colocada. e de- cidade o devedor [oão Tílemann, foi da Cilada certidão notifica- t� de creanças, molestías ve- dvida-mente inutilizada. uma estampilha estadoal de dois do o advog�do da Ex!!quent,:_, tendo, o mesmo apresentado u�a t.�.,;O·-:7:�
..···y··�·=:···::-··'t·-=:···-:: ..• ..· ..

···;::-�· g TI.erae.s,
e da pele.

�l
• rníl reis e outra federal de sande e educação de duzen- segunda petição, que e do teor seguinte- «Exmo Sr. Dr. JUIZ � DR. ARA0 REBELLO �: CONSULTORIO: :,{os reis. Está conforme, o original. de Direito da Comarca. de Blumenau, Diz a Viuva Eugen Currlin,

tl; h }: Rua Bom Reiiro no. 8' das 9 :.

Blumensu, em 10 de julho de i933.·. por seu procurador, na ação executiva cambiaria que move con- :
ADVOGÁDO

:�: ás 12 e das 3 á� 6 :O Escrivão: FREDERI(iO KILIAN. tra João Tilemann que não tendo sido encontrado o devedor o : Truvessa -'I de Fevereiro, n 24 :� .L. E
w��=.�=· Qual, evidentemente de má fé, procuróu fugir ã citação (expe- f; I� ���----

E D I 1 À L
óiente de que se tem valido para fraudar o comercio honesto e • - Phone 1·16 -

'{
.

.

...
'

'.

lOmbar da jus!iça) requer a V. Ex. se digne, com fundamento no : :.

'�����=:-:;�::•.�"dispo,to no artigo 1245 do Codigo Judiciario do Estado dt> San-
.:;..:;.:;.:;��:�� i�:

O ..l U n
ta Catarina e deanie da certidão do oficial de jusTIça de não O �,...."......................,,..,,..._,.._.____.... f i. meu. lU. lI-ape

de Bl��.e.-���d.:�a��lia:.•�. :n;:z'c�I���n��.n�irfeJ�.�l:fei?�.r:!�rca/ !�� :n��:����� 2o�st���a;ã�c bda:.�:��e: p��l�arff�oc���r a�ins:l:U!:; W·I���;.·i�··T;��;��·�··d�·C���l��-'ií i� Espe�����! �:�:l n�úl��:;- �iFAZ saber que o presente edital virem,. interessar possa conveílido em penhora, para o pagam('nto do prircipaJ, juros e

�: h�Ií).I'1{\ '

•• ) 11
nc". !'!'z,

;)
.

d d' . li \.I I tias de garganta, u. .)óu (lele nOlicía dYê\i�m, que, por este Juizo, se processa uma ação i custas da ação proposta, depois de citado o
. evedor por e 1- :

,., "
:i �� H ..

ordiJJ.wia de ubocapião, cuja p"tição inicial é do teôr seguinte: 'ais com o prazo da "�í. N. T. pede deferimento. Blufié'\ au. 28 : �) ;':
oUV:r!u:' ; d �

.\
� (lExmo. Se, :),' .Juiz de. Dir'eito da Comarca de Blumena '. de F"ve eiro dt' 1933. ía$sinudo} Alão Rebtllo, sob!',,' uma es- Tabelião do 2. Oficio :) ,. Bill0J0Jj[IU _ Rua i':;lUhy :�
Dii!3ffi ADAo SABEk e ,;uamuiher ROSA: SABEL, lavradores, 'ampilh'l ps'adual do valor de doj� mil réis e mna... "a ,�dl" i;: BLUMENAU H ;1.. , :l>:,esLientes 11.) iuga' d�nDminado ARRf\IAL; distrito fie OAS- mI, de Educação e Saúde, do valor de duzf:n,o:\ el:"

.

r' cuj" }� :(
.._,,_.... "" �,v_,��_ _.. .

,PAR, que vêm p;iani:' V, Ex. interlla. esta ação de usocapião, petição exarou- O despacho selluintf: «J. Como .... qu . BI.
}i S:.lllta Catarina ;<de valor 500$000,' na qual Sj� propõ provar: - Que, ha maí� 28-2·933 (assinado) A. da Luz». Tendo-se pro:t'dido ,orno de-
��:;.:.:.:;..;:.:'�:::.::..::.:;= :-�. �f.J;....��·�

.. ·�.:::.::.�;.. ·:..
·

..;·a:;-n·!�.-
..

�·�l·n�.·r·:'...:.. ··;';"(:!>·e:.··;•.::fI�de 30 ano.;, 5em i.ü:T-Tupção, nem opo;,içãó, possu�m, como 'Íyamó;rm' �e p oct>rleu, ao sequestro dos bel � do d.'\'{'dol João ,

. l'
-

Ul.�,seu, 11m terreno �,i'o no luga' donominado Arl'aial� distrito Tileman , pt>lo p'ese te o chama e cita para vir á Plímt' a �u- �.��.�.�� �lie Gaspar, com 150jnts. de frente, com 1300' IIlIS de fundo�, dlenna desleJuiw, que se seguir ao decurso do p azo d� trm· �.� i..... t::= Oliveira
..
l�.confro11tando ao no'·tf.:! com terras de Reynaldo Boetfger, ao ta dias deste edital, vêr·se·lhe .acusar a citação e b(:'m aS';lm o

h. >, A�ax Arfl<;\T21 -. f�' Clinica medica· Operações, -

':::1�sul cOm ditas di;! José Spengler, ao. oeste com terras dos reque- sequestro feito, sequestro que será convertido em pen�ora de- { ,] IV- tiu....�. Doonças da.s senhoras er.entes e a leste con ditas de Mariim Nimpbn de Olivei:ã. pois de preenchidas todas as formalidades legais, e assmar os �:.'.: A ....V .....GAOO �l �.. partosNestes termos, e para que seja declarado o domínio dos suo dias da lei p�ra defeza,' por via de embargo!', sob pena de re" ,
,_ "'" .} OOENÇAS DAS CRIANÇAS E REGI- ')·.'Jlkimtes por. senteU"l' deste·J·ulzo,> a 'qual sirva de titulos pa- velia, fieando, desde logoo, citado, para todos bS demais termos >: :{ t� MEl\! ALIM1::NTAR !}r Y

J' d )'.' RíO DO SUL :<) ! ;:.).·ra transcrkão.no registro de imoveis, nos ". termos do 'artigo e álos da execução, até final sentença. fica ainda o sup Ica o
}: :) : Trata.mento das doenças da. 1550 do CódigQ'Civil, requerem a V. Ex; se digne maridar ci-I' cientifica'io 11� que a� audiencias deste Jui�o são d�das aos sab�- < :.

�: pele e sífilis .

f�� p'essoall1)eme o Dr. ,Promo!or PÚblico da: ·Con1arc.a e I�or dos,. ou n? dia.antenor, quantia a9::t�le cair em f�rlado o� �sÍl- =_:_::���-�-�= �� .'�te�de c1l!lmad�s para fora aredlhus, com o prazo legal. OS mteressad@sdesconheCidOSe1fI-11 ver Im�cd!do. as 10 .horas, no edlflclO da P�efelÍura MUniCIpal,
�i:""''''''''''''''''''

.- -

:.

�:
DlreLor do HOSPl.ltll S,. Roque :)cert03, para. na primeira audiencia após o decurso do pra:;o nesta CIdade. E, para que chegue ao conhecimento de todos,

�." Hatei H.oletz =:} .�: ....•R•.o..d.e••i.o.•••
-

..•••

S
.•

ta

••••••c.a..ta•.n..·.n.a..••• ,��..5)dos editaes,verem se propô r a açãú e assignar
.

o praso dalei ! mandou p�ssar este �ditaJ, que será afixado no logar d.o costu�
t 1

para contestarem, querendo. e para todos. os mais termos da I me e publtcado I?da I"}prensa. Dado e passado ne�ta Cidade de �1. Situado no melhor ;�
.....,._.,_,............- � _4__

<:ausa até final. Para efeitos fiscais, dá-se e presente causa o Blumenau, aOs tnnta dias do mes de Junho de mi' novecentos

itf:::::::: �(_.]n.;:;>�oii®b:d..:c._�go�c.&i.dcafdae. ··::::.;l�i �1·�::::... ·D·..·r··.··v::-re···r·"';�··I··i·i:-a.-·u·�d
..

:,�";"""'\.·T·a· .n
..

d

..

e

..

r.l:--e.Y :.��:::.�.
valor de 500$000. N. T. pede deferimento. B1umenau, 14 de e trinta e freso Eu, Alfredo Campos, escrivão do civel e <:omercio,

�..� .fevereiro de 1933.14"2-33. (assinado) Arão Rebeno, sobre uma O datiJografei. (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre um_a es-

�$tampilha estadual do valor de dois mil réis e uma. outra fe- tampilha estadual do valor de dois mil reis e uma outra lederaI
QUtlI'tos confortaveis e cosi-déi.al 'do valor d� duzentos' réis. "Em cuja petit;ão foi exarado de Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está conforme nha de 1. ordem. - ADVOGADO -

O despacho sr:guí" te: - 'R. Hoje. A, Como reqúerem, pdgo o o original, do que dou fé. Aúsoluta moralidade e ma- � � Causas cíveis e comerciais ;�devido impo·;'o. BI. 22-5-933. (assÍliado) A. da Luz". Em

virtU"(�/':.: t:"ILU",ENx1A'mUo _asss.elC·oA·TARINA �.·:1 H.':. .Travessa 4 de Fevereiro �:,�de dr; q' 'fi, o e"C! ivã' respetivo passou o presente edital, com O Escrivão: ALFREDO CAMPOS.
,Q [V 5 f .5O teÔr do qual cli·lwa e cita a todos Os interessados ausentes,
:;.:.;.:::.:; ��..........:;.:; ....." ...." .. :����.!;incerto� e desco:lhecidos. para. na primeira audiencia deste Jui

zo, após ° decuo.;o do praso de trinta (30) :lias. a contar da
<laia da publicação deste. VE:'rem·se propôr 'a ,âção ordinaria de
usocapião de que fala a petição acima transcrita. e assinar o

praso da lei para contes!ação� sob pena de revelia, na forma da
lei citados, outrosirri, desde logo, para todos os demais termos
e átos do processo, até final sentença. Outrosim, faz saber que
as audiencias deste Juizo se realizam aos sabados ou no dia

.•.• anterio', quando aquele cair em feriado oU estiver impedido, ás
..

dez horas, no edifício da Prefeitura Municipal, nesta cidade. E,
para que chegue. ao .conhecimento de todos, mandou passar
€ste edital, que será afixado. no logar do costume e publicado
pela imprensa. Dado e passado nesta cidade de Blumenau, aos
trinta dias do mez de junho de mil novecentos e trinta e tres.
Eu, Alfredo.Campos, escrivão do civil e comercio, o datilogra
fei•. (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampilha
estadual do valor de dois mil reis e uma outra federal, de Edu
cação e Saude, do valor de duzento reis. Está conforme o origi
Dal, do que dou fé. .'.

O Escrivão� ALFREDO CAMPOS

-Ó: .•..

A CIDADE'_" &!Li

Correio Aereo

Aeropostale

fo ,

Larg�",medn.
Dsbta..m� gril,ar!

o rel'll ed io de Confiança

A mala aerea fecha, na

Agencia (lo Correio
NÃo sómente contra as ebL"l.queeas,
como contra as dô,res de dentes e ouvido,
dôtes rheumati�� et-c., l1.ão ha nada que

lO

se. compare a

ás' sextas-feiras

,:registradas. - á,s ,i0. horas
Simples � áS!I

..

horas
.

.li para:' .

p: .. Alegre" '.

Pelotas
•..!;R.ló Grande;UrugUai, Argenti·

:{�ii.ª Chile,Peru e Bolivia.
.

f!f�",I"CI'c) NOri� . E' c olelhor"<Pai':a'; a:['•• > aos sabbados ;toroc e doenças'dopeito.
; registradas ..

�' ás 10 horas .. Çombate as cQnstipâ&Oe1l�'
·

simples. ;is.11 horas ie:;rr.iaJQE, cOQuélU:<;h�
. .-,' &róltiçhit� e asihma.'para: Sa!)tos�. S. PaUlo.Rio, .' ..",.. .. .

Vitoria, Cara�elas> Baia, O "X�I;9pe Siio João
jJ1aeeió, RecUe, :Nã.�p.J. Africa, prtJteg�·�{,f'?ttifica li" gar.Em'opa e ÁSia ..

' ."

' ..

,

b'
.

g«.:�ta, (is lonchil;ui e 0$

·

'.' Q.mdquer
outvá illrormação, '\

. pulmões:.,.·· 1\1ilhare. de
f�l'n.ecerá O u. A.gente do. curas �lisombrQllàl)!. c\,"
Gt�rl'�il7i. '-----...•.,.,..=�,,==....;.� l

XAROPE
Se JOAO CAFIÀSPIRINA

� -�':�"'.1 .
",.

':.�" <•••

'.'1

-
'1-..,

l�.·...

·

.��;�'

':..t

Imposto sobre Hipotecas
De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta

cidade. torno puhUco, pal':! o conb€cimento de todos os

interessados quc>, durante o corrente mês ctp julho, se

procede, nesta. Coletoria e e-m todas as Agel!í�ias Fiscais
dE' Rendas Estaduais do Municipio, a cobrança do imposto
�ehT'e o Capital empregado em emprestimo sob garantia
hipotecario, relativo ao corrente exercicio;

O referido imposto, relativo ao COI'fente exercício, se

rá nago em du�s prestações, nos meses de julho e outubro,
qUâDd�o Re tratar de importaneia superior a 50$00 (cincoen
ta mil réis). O imposto de qmw1ia igualou interior a cin
coenta mir réis' (50$000). será pfl�O de uma só vez. no mez

de julho corrpnte.

Os contribuintes que àeixatE'IIl de satisfazer o pagli
mento da primtira prestação, dentro do praso acima 013·
terminado, poderão lasel-o nos meses de 31!OStO e setem
bro com as muItas de 10 e 20oío rp.spetivamente.

No mês de outubro, será iniciada a cobrança execu

tiva, do acordo com as leis etn vigor.
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 1 dê

Julho 1933.
.

ELPIDIO LIMA - Escrjvão.

Imposto de bebidas e fumos

De ordem elo sr. Coletor de Rendas Estaduais nesü,

cidade. tÓrno publico, para o conhecimento de todos Oi;

interessados que, durante o corrente IDes de jul�?, s� pr?"
cede nesta .Coletoria e em ,tQqas us Agendas I, lSC.31S U\.'

.Rendos Estaduais' rio MuniciplO, 3 eObfftnça tio lmpnst(�
sobre a venda. de Bebidas

.. �. Fumo, relativo ao se�und(} se·

mestre do corrente exerClClO.
. .

I Os srs, contribuintes que deixai'em ue satIlasür n pa·
. garne.qto deptro do praso acim� .dt>t�.rmjnado•.. pO(���rilO 1';;.
ze-Io DOS meses de agosto t1 setflIllbI.'i), ilCj':.�SC:'lü {,;üBl d,'

multas dt:! 10 e 20 ojo respetivamcnte.
Terminado este' pl'aSÔ, serão' (�x.traídas itS certidll(' �

de Divida AtIva e remetidas á
.

Prmi1otoria. dim dt� se:' ín:
cíadll a ctlbrança executiva, de acordo com a.s leis ePo'

vigor.
Coletoria de Rendai'< Estaduuis i:h:'o Blnmenau,

julho oe 1633.

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



Q}mdro demonstrativo da receita e des!Jeza do Município' de BInmemm,1 Decreto no. 15 (:·ERVIÇO MI LIT R
ft!a�vo 1lO primeiro sem�stre dos exercidos de 1932 e 193.3 !sc�l�"dt�e�:��b�!��!�� llDi'l'A�DE CONVOCAC!O PARA nuw>'I'AlUN'íO

dnerença á ravor de 1 do Municipio de Blumenau,
1933 1932 1110 uso das suas atribuições,

_
Rob�r_to Orcssenqa�h!3r" lm:sldeofe da f junta do �'àllsit·

I .' mente MllHar do' m"!lntClptO de Blumanau, f27. saller aos que
. �ecre�a. . _ lo presente edital .lerem ou dele conhecimento tivérem que nes

! A

.. rt. u.nico
,_ FICa }�lfprlm.1 .. ta d�ta forem inEtala?os os trabalhos desta Junta e. portanto,

I �o o cargo de !l�xl!lai' de convoca a todos 08 Jovens que, nO corrente ano, completam
I Enge�hmro MUnICIpal desta pujá completarem de 18 a 21 anos de idade (e os maiores de

I
p:efe1

..

�U.�J I'eVOga.Ddo
..

-�e .08j17
anos, querendo) e são

.. domic.iH.ad{.JS ..·neste. '.·(.tlstTi.. t.O
a .V,ireo.1-disposições em c.OI}trarlO. Sê alistar até o dia 31 de Outuero do corrente ano, e benl as-

Prefeitura Municipal de BIu sim todos aqueles que. tendo IS anos ou mais, ainda não es-

" menau,
em 15 de Julho de tejam inscritos nos registro militares, como determina o regu-

1933.
", lamento para a execução do serviço militar,

I, Jacob .Alexandr.(;. Schrnitt convoca.
tambtm todos os Interessados a

3PTt'sen.
tarem es-

Jaime Arruda Ramos clarecímentos Ou reclamações a bem de seus direi os, afim de
que a junta possa bem orientada ficar da verdade e dar as in
formações precisas para esclarecer o juizo da junta de revisão
qu tem de apurar este alistamento.

O cidadão Jacob Alexan- Esta [ur ta para o devido conhecimento dos ínteressados,
dre Sehmítt, Prefeito Provi- transcreve os seguintes artigos da lei do sorteio:
sorio do Município de Blu- Art. 50. - Todo brasileiro e obrigado a se alistarv dentro
menau, no uso das suas atrí- dos 4 primeuos mezes, (8 2a, e 10 na 33., do ano cÍ'fil cm que
buições, completar 18 rnos de idade; poder do tsmbem fazê-lo desde II!

Considerando as necessi- idade de 17 aros. Para se alistar - Participa por escrito (Vd.
dades de conservação do pre l�tras A e B do § 20. -10 arl. (5) ou verbalmente á jiwia rlf a

dio desta Prereítura; Iistaarento militar do distrito f m que reside, ou á de qualquer
Conaíderando que os car- outre? da Circunscrição, - SéU Dome, filiação, profissão, resi

torios e demais repartições dencia e data do nascimento,
extranhas á. administração § 10 - A [uuia é obrigada a entregar diretamente ou

muníoípal que nele funcionam r�mett't pelo correio der+ro de 10 dias, a todo aquele que as-

não pagam aluguel; sun proceder, um cer-íficado de alistamento.

! Considerar do ainda que a § 20 - O certificado �6 selá cor cedido aos cidadãos que

I escritura de doação passada expontanearnente se dirigirem ás juntas, cabendo-lhes, ceruro

I pelo Estado, só ínhíbe a Mu- d� �O dias, apresentarem ,h reclamações a que se julgarem com

nicipalidade de cobrar alu- direito.
I guel, do Forurn, Coletoria Es-. O cerlifi�ado, po: em, não serú concedido se m prévia vi ri

I tadual e Agencia de Terras' ficação nos nvros do ffl'i�fro civil ou á vista da certidão de
.

D'ECREfT\A'
'

idade !de inteiro. têoi] e outros documentos que comprove m as
I .

,. alegações de J esidencia.

j Art. 1 - Todos os carto- ,

§ 30 -:- O me.smo, ,certiftcedo de a�!Srat:Hnt� �olun1ado>
I rios e demais repartições que se�a �ofJcedl?o �o tndlV1CUO _que poi trOl1VO. Jlll.gat.o justi (;ldb
l Iunetonem em sala do Edífí- pera Junta ce ansumcn o r ao se terha alistado elos 18 aos

I cio da, Prefeitura Municipal 21 an,!s.
ficarão FuJcH08 ao pagamen-

� .•
§ 40 - Todo aquele que até a .presente data não estiver

11 to de alugueres mOllsaes, exe- âhstado deavrá faze-!o desde que Sfla mnor de 18 êros e me-

tuando-se os de que trata a nOi de 44 anos de Idade.. ..
'.

.

escrítura de doação feita pe- § 20 -dy art. 65 - O allslammj() IDlhlar pCt]e ser felt(>
lu Estado e a Delegacia de sen:t comparecImento. pe�soal n� forma do Art. 50, ou aitlc:a pO}"
Policia. melO de uma ('orr;UnlCa�àO escnta:

Art. II -- Os alugueres dê a) do prúpr}? ah'dado;,
aue trata o Art. I, serão ar- h) a rogo Qf!SH:' com duas testemllnha�;
bitrados diretamente pel(. Pre- ci por tres t'ldadãos qlta�squer;
feito Municipal. .d) por qualquer milil.ar ou reservista de qu�!qtlf:r ca'�gori�1

,

Art. III -_ Hcvogam-se as conv�ndo, sf'mpr� q;ue posswel, apr��en12r a cerl1dão dr lONie"

1 dispo.S,içõ.es em cúntrano.
.

os swaeS

cara!er.1ShCCS,
o cs!ado Cl�Il, <:_ profi� �;Jo, a (C r r iç2ó

�\rt. IV --'- Este decreto en- de saber ou nao ler e �screver do �Idad�o à alIstar. Em qual�
I trará em Vl.'gor no dia 1. dt q.uer destes _ca�..? as f1:.II:.aS dos ,s.mat.anos devem ser feCOnh6'.·I Agosto do {'orrentc ano. tIdas por lat>ehao ou ?hcull do Exerc�t?

.

_

Prekitura Municipal de Blu- A corre�pondencla de que trata es:e paragrafo frm frarlqma
meDau, em t8 de Julho dp.1933. postal,_caso .as c0mlJ!Tiú�ções r.ão dêm .esultado SUIS auíorcs :r�-

Blumnnau, em 14 .,de julho de 1932 damarao á Junta de· revisão.
ALFREDO KAESTNER Jacob Alexandr€; Sckmitt. ATI; 74 - Não suão alhtadcs:
Tpsomeiro municipal ,la:ime A'JTu.da 1.(1m08. a) Os cidadãos .incorporados ao ExercHo Ativo, fÍ ?rlüri-

. ........._ ...- nha de Out':rra, á Polida Militar e Como de Bombeiros dó
1 Capiü:1 Feder21;

-

, I. b) Aqueles que perkncerem ás forças policiaes rfos Estll'·
dos orgaí11zad�:3 nos teimos do Arf. 7. da lei f). 3.216, de 3 de
tianeiro de 1917; ,

.

I c} ,03 n:servi�ias de 1. 2: � 3. cate,!orias. desde qu� apre.

I �ent€I? perante. ,à. Junla,� _

respetlva (:adernela (Art. 16, paragrs;-
io umco, e 91-c) ou cerufJcedo dI" a]iMamt.'nío (§ 1. do Art 50P,.

I A junta ftmdonar<l todos Os dia"- utels no edifidv da Pré
I feitura 1Ínnidpal de Blt:menau ri;!, 12 as 14 \ Of<lS, i'!ncerranc1!'i
"eu:; rrsbalhos no d:a 31 de Outub o. do co 'enle ano. E parll'
connl'C1rnen o de iO;!ú8 m.wda !av '1' o p't::,e;1:e edital, que SI>
fá afixado na plam da Prefeitura MUl'ic ip::l e publicado no jor
nal <:A CidadE;;), por mIm ,f,j,o as'.i 2.'.'0 I:: ,ub:icado pelo SI\

Presidente.

1933

155:803$80.0
132:916$oáo
�o4:311 $0.00
5:250$000
7:655$800
8:745$000
17:197$400
288$000
'.942$200
285$000

,

4:n7$215
31:777$300
27:500$000
:2:000$000

-

;;��ustrío e profíssã»
empasto domiciliai."
/ehhmlose placas
i.íceaças dí:..·Pi'8as
:i:molumento
:Ue:l'ição .de pesos e medidas
(:1-ado abatído'
Ctemeção '. de lixo
Fenda do patrimonio
�4uitas por infração
iillIllltas por mõra
Gotrança da divida ativa
Conservação de estradas
Auxilio para o Hosp. Munici.
Apolíces vendid�f1 da caução
de Rs:. 150:000$, em poder
da Caixa Agríeola 8. A.,
120:000$, feito em 31-1-929

Alugueis de casas escolares
-Iuros nos bancos
Deposito de díversaa origens
Doaçãc ao hospítal municipal
Descontos
Outras rendas
Deposito de caução

Total Rs

85:500$000
3:852�ooo
, 200$600
5:750$000
250$000

4:62.5$200
129$400
I[JJ::;_�

698:695$915
570:997$910
127:699$005
.- --,_

DiI6rença á lavor de 1933

DESPESA: 1933

Admínístracão e Ilaealízação
Divida passiva
Instrução publica
Higiel1B e asaístencia publica
AgriCUltura e pecuária
,.Despesas policiais e jud.
'Sêtviç.os gerais
Obras publicas
Auxílios diversos
Pessoal inativo
Eventuais:
despesas imprevistas
para o policiamento
para. o serviço estatistico

c' arquivo
auxilio .do Estado para o

nospital municipal
deposito de

.

diversas ori
gens: para o hosp. muu.

Tófal Rs:

39:659$740
127:607$800 '

24:541$()oo
10:402$660
:3:980$000
2:731$300
25:679$400
380:434$370

500$000
1:704$996

2:844$100
1:307$500

3;120$000

2:000$000

779$100
--�627:291'1lBó5
498:871$404
'128;420�. Diferença á favor de 1932

JACOB A. SCH�nTT
PI'efeito· municipal ·proviaorio

DADE

1932

148:435$000
115, 1\1$00(;
197:048$000
5:45n$ooo
8:200$900
8:650�ooo
14 300

480$000
190$500
370$000
6:322$210

:30:781$000
28:75 $. 00
2:11' .,noo

7:3f3·., ':11;0
17:406$000
, '1:263$000

200$000
545$100

95$000
2:562$100

192$000
700

85$000
2:204$995

,300

85:500$000
222$0000

1:250$000 Decreto n' 16

4:074$000
200$600

5:750$000
250$000

4:625$200
129$400

500$000
íS2:89f3$'TI>õ· 5: 199$095

5:199$(Jfj;:;
127:699$005

diferença. a favor de
1933 19321932

46:078$190
62:579$300
23:556$250
12:869$400
6:580$000
3:091$600

21:460$600
314:344$310

6:418$450
6Ú:028$470

984$750
2:4G6$740
2:6(10$000
8fJo$300

4:218$800
06:01)0$060

•

500$000
568$3321:136$664

3:867$560
1:307$500

1:023$460

3:120$000

2:000$000

498:g71$4Õ4

F
•

10 Frio Frio
Qtlôl frio nada V. s.
Vestindo-se com as Flanelas de cores firmes

Não sentirá mais os rigores do inverno
fomcpleío sortimento .em· teCIdos para a e5tação
FLANELAS em padronagens ,Hdissimas cores

indestrútiveis Mt d�sde
KASHAS completo sortimento
COBERTORES" a

Acolchoados

BIJMENAU
ITAj��··

�..
,

Pedro Cardoso Secietado
Blumen3u, 1 de julho de 1933.

Roberto G'J'ossenbacher P:"esidente

Coletoria de 'ReulIas .Estadnias de
Bhunenau

l_MiW

Imposto sobre o Movimento Comerei tii
EDI.TAL

2$200
9$200

com�çar d� 5$500

Lãs i_ Polovers etc.

Rua l5 '. de
.

Novemb,·o
Praça·· .Vidal Ramos (Edifi�. Olímpio)

De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais destb
cid3de� torno publico para o conhecimento dos in
teressa:108 que, durante o corrente mes, em todos os dias
uteis, nesta Exatoria, e em todae as Agencias Fiscais Es
taduais do Municipio. recebf' se as declarações para lan
çamento do imposto do Movimento Comercial' e Industriai ..
rCfltabt>lecido pelo Decreto D. 10. de 14 de jün!lo ultimo. '

Ficam sujeitos á apresentação da declaração de qur
trata o presente edital, todos os contribuintes dó impost{)
pl'oporcional sobr€' as vendas mercantis, (Decreto Feder�1
nr. nr. 22.061, de 9 de novembro de 1932), e mais os ne

gociantes e industriais exportadol'€s pa.ra o interior di)

paiz.
Juntamente com a dedal'ação, dêvel'ão os 81'S. con

tribuintes apresentar a esta repartição, 08 livros atualmen
te em uso, regisn'o clas vendas á vista, de duplicatas € l)
copiador de faturas, (Decreto FedeI'aI nr. 22.061, ante�
já citado)

.

,

A falta de apresentação. no prazo acima estipulada,
das declarações e dos livros. acima citados, sujeitará os

srs. cOntribuintes ã uma multa de 2:000$000 á 5:000$000
alem do lançamento feito â revelia.

Coletoria de Rendas Estaduais õe Blumenau, em 1- dt�
julho de 1933.

. " "

37,

1;.;.
---,

Estamos< recebendo novas 'remessas para as

,ta 5eç.�l .c0n:t>colossais b,alxás noS preços'
,
(Ass.) E. lIMA - EscrivUo

Para anuncios procure a

"A CIDADE"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BANCO
SU'L DO BRASIL

,
'

,\ ',h' � maL'ca l{,e�ist'aU::1)
Do pharruac "E. A.Gonçalveg Jornviüe . S Catha

tina. Dtj:)lomt"V' Faculdade de Medicina do Rio di'
.Jxnei:',' TTnivel'sidade de Coimbra

, "O ideal. é o grandioso PI;
trímonío [ega do a therapeutí
c,a dermatologiea após a

nõs de acurados estudos. Cu
ra toda a qualidade de Ieri.
das novas e velhas, tanto hu
manas come; de anímaes e

múítaadoenças da pele e da
cabeça: ulceras, Queimadu
ras, Iníeções, Empígens, Sar
nas, Tinha, Avor e 'I'oasuran
te, Ulceras syphíllücaa e ai
gumas cancerosas. Frieras.
Suores dos pés, Sarna, Panos
do rosto etc. Indispensavel
aos futebolistas; e ás damas

para adherír o PÓ de arroz, O'sterilísar a pele. A pharm.
Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que
uem o 914 eonseguiu curar.'

'

Curas maravilhosas, por toda a parte.· Aonde a «Mina,n
lJora}) vae' chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
do mercado,' as CUI'US, a reputação e fi sua procura vão
'augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem será
v rem,',ctio de maior triuD2pho em todo o Brasil. D� Carolina
Palhal'es de Joiu ",-me, curou com uma «só caixinha» uma

ferida de 9 anos.
.

Temos «cent('nas» de curas semelhantes!
Adotada. já em muitas casas de sande e grande eli·

. nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97

�H.lj ijl D;� I � h I o

:
-

: :i .

�I! j, ijt
StirtimeRto

.

compl9to : :

D.; �� f� PARA VIAGEM E ESCRIP'l'ORIOS �j. �

f'
de artefactos de borracha, :1 i ( : o

j Vendas a v:::::�:::::étes,
artí-

il'li car�;;d��iR�t�ç�ess. A·II ���i!1BiiIE��
.f �. ., ri I E F I,oncldauB: "" lU anti ia

: : I das senhoras i A !.,I'andl�Za ua nossa Patrib

�':x:���::;:,,::,:,:,,:,:,""""""""""'"''''''''''''''''''''''''········:·1 depende d,l cultura moral in
.

�_...._,___, !

_________ .--..,._ � '�=.� y---= .teletual cle R'ó'US rilll(JS. li gl'aI!

P" d M'=.
-,���� H.' -�-� �

I,·. �m P08sui�en:. �oi},., jardt TI: deza e feBelela h' '.11:' cada um

r ·0""m,�'" a ,I"na"ncora
" ligados entre SI" '; .......Amo! I deles f!t';H�WIr ,;�. hnct, ou mi;

t-� _�. ., ,[-11,\ 1It. '.
- ,>ê!.�ntI·O de cas(�' I' '-1"8-' r.·l()nl·�CI ! .

�,
""

,,' ....,. ,,,"'" "",",
."

,

,," u,.u ••u
• t', '�.,; ""!8cc,l<\ P.,," .,' ,qu-·' VH'um COlí'

,lu .qUIntal. ? 'prmH�11'0 s,vm·, 10>\ nJh.;," b,·' w com a i«

\)(")lISa,, a Felicidade; n segllD'! tpJjq,' i,; , <' -scola é: mo
", co"mpleta-a dentro do CO'L'11'ah"

,,,
.ru ",-,"c'" JIIRtl'Ç". � teri 1'" 1 ....

- J .-'_' � cr ,

:(Irl,? ma �:rla:.mora iuaae, HlO- ,hygi. .n.: "in. Seja (:'_
latria pelOS filhos, esposo (I i

'

,,"�r'
r

" .0 o ind c

; saúde. lJ "J;';"" : VIda, mas nrtig··
Faltando esta; tudo se trans "j�:\. "rlilf .: l "·;-i.\. �'nis bem; a�-

�K�.·,��';'_�->��··i .•

Iorrna em sonho e martyrío si rn us den tos e o cm f

b" T
�. ·

. po, '1 cabeça e l�'lbelO tau. �!� InRth) y�Í1�nrfJnn;�n
Como pois, garantir a pos- I bem precísam hygiene e a<\- ua � Üi<l;� ,1�U9� U�Ui�tJ

se do tão precioso LUMEI'vI. seio constante.
de tão g�8P�!e BEM? índo di-
reito em busca de «Mínerví- Para isso use a «Petroliua I
na" que é' um precioso espe- Mínancora», que é um tanino

I)cíüco feito pelo autor da ala- espíl-ir; ideal microbicida, es
mada Mínancora que durante tertlízante do couro cabeludo

dez rumos tem curado ínnu- evita a queda dO,R cabelos; I'lrierâssen.l).9rus evitando (as destroe completamente a caso

Ivezesjoperàcões e sotírímén pa::gordul'a e comichão do

pe-I···tos velhos dó utero e ovarío, rlcranco.Algumas semanas de

possuindo attestados, magnüí- uso tornam ,ú cabelo forte, on- iC08. Um negoeiante 00 <dto deado, vigoroso brilhante e pre I
commercio de Joinville. es- to eVit.andO as. casPil.'

S e o

e.,m-.! �
gotando qU8.ai a paciencia e branquecimento IJrematuro,!

esperança, curou-se de hemor sem tiutura. Cada 'rasco le1J

I I.rhoidas com ti frasco;.;;: Todos totl<ts as instruções para t: '1.; I �
os inconúnodos causaJns de o cabelo lustroso �pcco ou ln,

.

«regras» irregulares, hemor- ·nldo Vendl- �;p 'ta Phar, \; I �

rhagias. curam-se se .silo cu.
nanCI)i'H .Joiu vil,': ;..>1:0 eda:-: I

���L<"='

r'�vpi� P,OIll H MinEWvina_ p.harm., iro�a. rias nerfnrn,

I--------�--�---�-.�--_���_fUiS de,,,, , elda.dp.

RAD;O" GO"
Aos bons paes [LEITURA&- PAR,\ A MOCIDADE III c(:)mrnun�ca aos seus ireguezes e amigos que achando-se

�" .'.. 'D·.·�· J
- �.. ..' � completamente exgotada a primeira sel'ie do SUPER-DUPLO

Ha quem {liga mal de um remedio de fama universal, E natur:.tI. que a voc;sa f,ehcI- . eEs�e t?_d�:'T�� .e.mp��. to�o:; cujo 'forrnid3vel colossal 811ccesso, já está no dOnJinio pu-

(ás vezes tão hftbílmerite que o fregn8z nem percehe) só dade depenoa oe vos�os fIl�Os os ��al,�e� ..:i.\ll�OS "1Qu,,,, IJ?Ult: bli<;o apI'\ sentM.&. en bI·(Ove. aos. interes!i:ados a segunda
para vender .outr·o sem valor. cientincG, mas que lhe dá e ddes derende quasl da S,\U- cornrhLc, !)al/� . ,nfr�q�l_clme:. serlf da r:U1- 1. mH1a restam, &vuls(t!-, alguns appal'E'lbos.
maior lucro. E' uma arte de lha caç&.f o seu dinheiro, pre. le; eesta depende, quasi t:x- to da5 r,,\.,'l:.> ,1L!IP'lllaS. e a d",c",-

'

ma-se c{)O\ru ela.. cIasivamente, rle lhe
..

dardes de I
denciada força vi�al .. f�reci",� , Outrosim, communicl:l iglJalmc'nte, que cedendo aos

A Porfiada Minancora não tem igual no mundo. Qu�. 3 em 3mezes, um frasco da me;nte qU'l'1,io 'U1U5 falm faz pedidos de muitos de SI "S fn'guf�zes e desej[llldo estar ao

.:1(1 a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. 56, o. afamada:
.

ll() N nc;n ! I n I' 1,� r, como alcanCe de todos. o .Rl'dlf.J AGO I'eRolveu lançar no mer�

que é bom é'invejado e guerreado, Vend�-8e em toda parte ..

• cOlllp'�nsaçaod� NatL;reza ?r�T;l 1 cada, f.D(es da serie aeir; 2, l' p]'imeira serie do novo e ma-

" r� dn ornhnarrllllZ com Uill' 5Õ vidro :10 Remellio Mi· LOMBRIOUEIR"" MINANCORA hOf�S amarg�se �'ISt':SqS,na 'd.d:l. ravilho&fl iypo SUpri{ DiTlJ, jUNWR rebento lpgitimo da

uU u ? D: ·{P tiU! bULI nancora contra embriaguez. ....

No ha eérual. Unia _

crean.:a '.\. �()n�" _

..
�Ol.S,

.�' _�te. n�'..
..

:'�;'ll.O li serie d('.li,."Mla (' .de C.O.D;;j;"_
..

:c, ãO. �f'filelba.nte ao �negu.alave1r"'ll da, lo i-l,legria e Ietlicidade a milhares dt' !amílüls de 11 mezebs atacada de deRit; I
cl)'n"\<1 ::t13. _ .�l.: c), ��: ,(1Het SUPE.R Dl: � LO. dr lweçi ldi!'. f2zé1fiveI, prop,;rcwD�:t;ld�um

:]ue viV',''tl Ui !laio!' lliséria causada pelo triste vicio .. - f ti . 543 d 1:lS quac:';, na:.ll n.I:,1.'1,'\"J tem!rendH[l(�p' L'X\f3UJ',-' T,;�' ", prompto para c('mpetlT e su

ApiOVadq .oela n N. de S, ,ie S.Paulo em 30-5-915, sob n. 87
rE" {al'dPedr eUt···t verhme,s e

.

aR81IH lJ.npu;r" ,(�!. 4'!'.>.n.'.�'�'i\li:iS', peral' nu!" � nppnnilJOi. I' q aIQueI' marca, spndo algumas
. qua 1 a es es emun l'Iao pOI nlL!lt'l·� 'ln a '

..

,', lJ·' -.... d··
- -

Dãlrse l.1I1) ,$000 a quem. com provas denullCIar os' ;;,. 'd ' I
I

..
::iS I . i-'U. ,1 \

.. ,.1 -' e I de suas p Hl(·ipal :.: f' !'�1I' "I'i:,;icas:
.
'. .

seIs ptS_oas I Olleas em t'loe- 1"0.) "1- d -

1 t, s ,i ... ·'{fI'ar>as I
faISmcddore", 011 corrtraventores, a E. A. Gonçalv.eB. �m

..
Jo�

.fiú.MuniclPio
de

..
S f(imciSC

•.
o , <. :.' .

�< �ll.�.i ','_�b. Y, 'I'ínviUe (Sgata C;itarina) Phal'maciá 'Mitlancora. bnVlam�SE" d S I flh d
.'.

S'· C J J
-l uer no '-I' ClL ,I,) da v.Ida qLHr

•
.

d
. .

.
-

o U I a o r
.
ar 05

,
sobre tudo -;:1 velhice. As

listas de preç(}� ?i quem. as
.

esejar.
Pha:rm·a

...

CI'as ,Neuren;berg, ��ofessor. Caaa viCtimas, gera;me1Iü' inexperi-.

V'·c. I! em. todas &,8 drogarias e frasco e um:! d_se; Toma-se .de entes; fazem uso de l:Ol�<lS de I
--------- ...-----------.......---- uma .vez em .cafe _com le�te.! pouco ou nenhum vaiol ex I

IP./�.P.0.IS.
do efeIto nao

..

preCIsa
i plicarIas por a uem n.a. ,V.ê.f��ade

I
d eta nem purgante.. : ada sabe dt" fuudú "'I'ltm ,;" .;.1
Vende-se .1 4 numeros (1, 21 Vulgarmente chamam-se: j
3 eA), conforme n edade em I OONORRH�AS BLENO'(""
to.dO.s. os negocios .nas' fa'p.mr- 01;'0 CO·R'R

....

IMENTO'.
. r,

.. t�. tu�o n._l0mado. em.movei de luxo e de custo total inferior P.

,

'd ·d·
'.... ,M..�. .l:;:), e.k.. ,'" dOIS contos de reIs.

elas

.. e.st.a.
CI

.ad.e '.
e

.. drOgan-j o leitor.· fôr uma da.H. Vic.titllaSas e na farmacla Mmancora. não a.nde por canllnhos wrtos Queiram VV. SS. prevenir-se encommondando, antecí-
NOTA: Se quizer poupar vos- qu�..

�he . ro�bam (l dinheiro, a padaJnnnte, TIm SUPER-DUPLO ou um SUPEROl.TPLO-.JL
sa saudee VOSflü dinheiro com-

ale,.,na �a v,tda ea saude sexual NIOR ante� y,ueestejam esgotadas as releridas serieti eu,

doença desconllecida o remedio que é amda, um grande bem. construcção.
é;habituai-vosno COf..leçO dequal- I�?ontestavelmente. u_� dosme

quer doençe ao deitar. dar um
dlCamel1tos que poaels usar,

bom suador e de marÍhã ceno I
a INjECÇAO 4:IDEAL" lIMI

uI?·purgante de Lombrigueira I NANCORA".Mmbncora. E o··melhor de t)- I

�;sr���;to: :!�":.�'
• d••jei-I-;�-:�"',,-,.:_;,,:_.*-�-��'*'_._;r-*lle

__

j(_�_...-.-.-.'-'.-_-"-.,-�
Mmt2s diarheas infanUs são m . -

As Tosses, 8ronchi- '*
C lusa·1assô pelos vermes e den- ?iS tes, Constipações e *
t D' . � Cetarrhes pulmonares ?J5
es. ena!!) .. procuraI p vosso ;i. deSêlp�recem c.om Q �medico. � VINHO CHEOSOTADO �
Vende-se na

.

farmada Mi- '�, r . ,00 P,harm, Chim .,�.
i mmcora em JOinville, e em ��.: J:�!s.. JüiU DÁ SiLVA SILV

..

l:
...
iBA

....
i

,.".",. ;:"')"ni'lpjii-; d(�St2 .5Ií·�!' VEflPAOEIRú TONlço�"

'. �:'.;,j; �cs l"t:U:19lõS ':1.:

.

Mainr
.
sortimento

CAPITAL: 4,000:000$000

Séde: RIO DE JANEIRO
Succui sal em BLU�iENAU -- Caixa PostalN. 5

em drogas e �specialidades na
'cíoaaes e 'cxtrlingeiras

Paga juros, em conta-corrente, até 7 %
ao anno

e

M�dicamemos Recebe em «Deposites Populares) desde a

t, uantia de 20$000 até uxooo.oeo, pagando
juros de

60/0
capitalizados semestralmente

tTAJAHY ·LONTRJ'.

Preços baralisshreos

n�gociantes e exportouorcs l71? rnoàeiros

fluviai

Com livraria e papelaria
Tenho o 'Prazer de communícer a minha dístincta

clientela, que na presente data estabeleci junto ao meu

negocio de livraria e papelaria nesta praça, uma ty
pograíía, encontrando-se esta aparelhada para a exe

cução de qualquer serviço como:

Imprft��o-OS � CÔffl� Cartõesde visita,Fatur�s,I � tHhJ li a �. üll1 Papel pnra cartas, Guias

de registro de bebidas, eo ,:elope.s, guias para a-
;

quisiç30 de sellos, rotulo::" progrJlTIas, livros de
.

\'f.'nt12s á vista, desp<lchos buie\ ilF f> demais, ser...

Vlçns tl(!eLtu dos (I arte_

,,� .. ,."".,.�. , ,.�----...

.e..-.::::rISO

��.
,..-,

8 Super-valvli!:l'
Tonalidade perfeita garantida por Z

� }llto fallantes dynamicos •

4 f3!Xflf' dê cIldas controladas por chaves
e i![umiração a diffennfes cores.

Contr'oles de Fading automaticp
Relais reductivo estatica

Procure rclcff'nciaf.; de adaptadores para ondas curtaE,

COllstrucções e concertos de apparelh08 e materiaJ, n:Jvu-
las é peças para Radio na Casa

.

RADIO·
1. Fabrica de appardhos de Radio Hll Sta, CaUWI'iri�i

de Alfredo GossvtleUer
Rua 15, de Novembro i'J. 74

Rt,UMENft_U

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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O CinCo8utsnario das I A tarde 8Sjlortiv3 de quinta-feira Ir" -A-'HOU--isiõRTIVA --!IAudição religiosa
,

.
'

" . I
""""''''',.,,. h", ',' ': 1 Na eg,rOja mah·jz, desta cída-

,

'

"

'",
, -" , ;"

,".'
,_ .

B S P ), Em nosao numero pas- (! de reaHzar-se-<' <di 30 1
Completarnrn.se, a 15 aOI () CO!OglO D:Boscod.eMa-iQ ENCONTRO ENTRE O RA IL E O ERY> Of MAfRA \ sadopublicámosUlllRCar- iiJuiho. r�-' a,. -"a ,c:

, 'v�::<'1!te mez,.l)O�H1UB ..�a �be�. nll.u�t com mais de mil alu-] TERM.INOU COM SIGNifiCATiVA VIiORJA ! ta d� um constante ,.lei- ii uma eiel1�reoàl�3iÇ-fo ��l��i';'�(;'L"}.�I .uo Bras.I1 dos p!ll}le1fO� no,s .
, ,I LOCAL DE 6xl; tor, mteressando-�e nv�- llosa, intitulada "O anno ecre���L1.lE:éna�Wa, vl�do8 de Mon�e- .

n Jmportan_te CülQgl� sa'l .�. . l mente na nova dlret�I'm 11 siastico na musíea arra".
;:1;�00� a 14 .de JUl�O de �,�\J.3:, grado Coração ide ReCl�e, ,

A tarde de quiJità-feira de- pontas, marcados 2 por Tico, � que de_verá Jeger o Olub ' i I O rim a que S� pr�põe essa��t�belecer_a:n s ....

'" I:? Blq�ll,
v..? �a ,�ai_�, Instalado em I

COrl'Cl� bem animada para os Ma:l'io 2 e Sehuermann 2. (no perlOdú 0)3. a 34.. I' audição e em benencío do
':. Y';::1LidQ do g�and._ 1..1�p;� do bd1llU� .�Ie(ilO.�... . esportístas, com Q encuutro Ao club visitante vimos í E uma carta entu�tas. ) cõro da nossa Matriz..d,l.\) dr'

. Jap;ep:o que 101 D. Escola de PrOl.1881On�I8 mo entre o Pery F. C. "de Mafra um bom conjunto de ataque, 1 mada que pare�� �te um j Para essa brílhant a di .... I':'€1:11';) M::l.rnt..
·

de Lacerda, que I
delates como 8.8 de Niterol e

e o Brasil ..' ..... mas .queêagíu nor demais) reflexo da ele1çao de I de motettos h'
e U.1 Ç�(

•

,.'.

,

.
. '1" -hacart S·"< Pi' I'C>

. . ". - t' i· � . I � '" mos para. "r 'Ç()-;,;; instalou em Ull��: r. ,acut<l a.o. au o.. '. ',' A peleja deaenrojou-se no carreado. O unic" ponto do I maio que se .101 .

�:.
e es- ) zes e compnctsões modernas, .

�P)ii{:O longe ,de 1"<1,e1'&"1. no

I
A lmpúr�a�te .e�c�l(i 8gn: gramãdo do Brasil, com uma Perí foi marcado por ocasião I se entusiasmo el.ctlvo es- 1 podem SE'r procurados convi-

. t<;gd!' d.ellOil'hna�o. Rau\tl. Ro] cola de 9a.c'loelf;-- 00 Cam
rezular asststerrcia•.�. .

de um córner por um pro- tá, tambcm, aqui COOOS- í tes D21S casas WaUe e Rl�in€'1
sa, �H)de>deram InICIO �o Co· po em .Minas � a ���ol� A- .

A linha de ataque local, a- prío jogador do Brasil. co, que ol�aremo8 por

)'
",'
_regia d�g�e noru�\ liOl? um grlCola. d� Campma, 1.')80 �. �u pezar de pequenas falhas a O resultad o Iinal foi de t' sobre tudo ISSO com �m

. .._J.os mais lmp()r�a1)i.es etlUCRn-, lo as Irmãs de N. �. AUXIlIa: gíu bem conquistando seis I 6 x 1 a favor do Br '
. I· interesse todo especial .I Resolução no 5'8dados do Bfa�Hl. dora, alem de mmtos. outros ..'

.

_ t· em se tratando do pro- I ,.

Og salesianos· contam no estabelecímentos d�. dívorsos i gresso esportivo dessa O Cidadão Jacob Alexan-
T.!rs.sil.. 51.... fti.ndações

e _?utr8..s gene.ro.s Jirigem sem ESCOlas. A tarde. es."p·ortiva Ilara d0l11in"o ,]. nossa «cidade das fio- j( dre Schmitt, Prefeito Provi-tauts.s"são as das umas (te Normaís. Y res». sorío do )1unicipio de Blnme-N. 'S:' AuxUiadora1 tarnhe_ill Em BlumeD:!:l.u,. ternos tam'
\ P�la nossa parte, apre. 'nau, no uso das S!l8S atribui-':J.1nd:�d8 por D. Bús o. Sao bem, o C01�glO de. Ascurra Brasil x Moreilio Dias sentamos alguns pontos ções resolve:

, ;Jcls, perto de ccm 08 esta- que deseavolve vaflOS moda- que não devem ser es·
hêlecimentos da Congrega� lidade� de educação, ?,,�O Está peleja que sr;ra 1'('u-\meios uma desIorra dos lou- quecidos na Assembléa Exonerar o Tenente Fran-
,"<lo em, nosso pais, alem das agricultura e outro;;. Ofl�I08 : ,,;, 110 campo do Brasil 11'08 perdidos. Geral a se realizar. E' cisco Faustino da Silva do car--{mnortantes missões de Ma· que importam em ImedIata promete ser a parte mais �m.1 .

Ver�m()B o que pb�eremos \ coisa que interessa inti- go de Inspetor de Veiculo.
to "Grosgo, Rio Negro e Por- ·�piiC!lÇãO em to�a aquel!i portante' da türde esS'ortlva dIzer no. nosso pr6Xlmo nu- I mament� ao Diretor de por ter o mesmo sido exone�
to Volho no Ama.zonas, OllQP lmport1mte zona ",(1, COlOUl- de domingo.

.

mero. í RegatBS. rado do cargo de Delegadocontam-se dezenas de po· sação italiana. Serú di�puta:la nessa luta I O «Club Nautico Ame- de Policia e nomear em sua
voações indigenas.

..

Os fostejú8 eficiais a. car- fi taça (,CoÍlf.lulCa'!�h}sRenaux)} ( rica» precisa atender de substituição o Tenente Aste-
, Os salesianos estão ospa- �o de uma grande comls�ão que ficará eÚJ poder deHniti- fluminense x Ipiranga I' uma melhor forma para roide Arantes, atual Delegado
lhados pelo A:na:;;onas,· Pará, lO tej,JI:ada _de notTIPS da maIOI' vo do vencedor. a situação dne; �<ocios re- Especial" do Município, com

Ceará, Se ri'{ÍlHl, Pernambuco, S!glllII?açaO r::�ClI:!I, sob ,08 Mas, não será some_nte es.1 Tmnhem no campo do Flu-

!:
madores. Os cpmpeões a gr�ttifkaçã(l mensal estabe-

Buín, Espi rito Santo. Rio de ausH�clOS. do L;f�l'�eal 1)� .8e- se o motivo pi'!f que pssa lu- mimmse se desenrolará uma de um clnbe nascem prin� lecids no Decrpto no. 11. de
.Janeiro, Distrito l?edera1. São bastlao Leme. serao realIza ta nos promete um sensado- pugna entre aquele club lo cipalmente das aptidões 1

9 de Junho de 1933.
'.

PaULO, Silnta Cata,rina,. ,Minas, '108 na 8elllau�: de 13 a 20l naliRmo .. <? Bràsil já perdeu cai e.o Ipirsngll àe Brusque. ! que se yeriIÍcam nos no- l Prefeitura Municipal de Blu
:nv Gr8nde do Sul,. 1\fato de Ag_osto pr?XlmO" .

'I
do ,MarClho sete vezes e des- Sera. este tambem um COffi- l,

vos remadores de pas- ,menau (õm13 de Julho de 1933.
Gl'OSSO e Goias.

.

AbrIra as tesl:�.s. Jubllare sá Vez hmtará por todos os bate intermunicipal. I seio. Ora, a não ser b!n'- 1 Jacob Alexandre Schmitt
. " -' ., ." um O'tanda DontIllCIal do 8 I co «Yole:·) nenhum outro \
Contam 1::> grnaslOs oIiCIa.

."
Iõ", ,. •

,

., _., -1-----
, ...._- - ......_..... � '( Jaime Anilda Ramos,

l'
"

d,' • p.�tabelecírtHm· CaIueal, em �ltel'Ol, lDuUgu ..._��_� .......__ =-_._ I é faeulta::o ao !:;ocio que �
,.=�__l,sa 0,B, '. B?'

e .� ,.,. " raQ..do, "li parte' recemcmentl:l,! � venceu aquele aprehen- 1
tos pro�1881011als e selS esc0- .contruidll. de SantUa-río de I C,n,pv;tQl" a' t'odo� os' prof1ss;o" dizado. Vemos diversos; SOCIAESlas ,agrlColas,

, ". N. 5. Auxiliadora, '

II'
U'U �..... v li.i! remadores que desejamAlguns. desses

. t;'sta�eleCl- Será tambem ne8se ato f
..

'
'

passar ao esquife sem
í.

VIAJANTES
_:ne.é..?.:.O.8.....

Sã
..
0. el.ucan.danos.n.o.- c

..�.ni'eril1.ü o _paUo, de arce- .l. naes ; independentes ) encontrarem oportunida· ! I. �al;nhs.sl�oS. .. . Lnspo ao sr. D. Emanuel Go- ri !( de para isso. E o que se i Esteve ne3ta cidade, l'cgre-
.' .o 'Golegio Santa. Rosa de llles de üliveil'/i recentemen-I" A conÍiss:lo abaixo, convida, por meio desta, a

)
dá com o esqu;fe estan- li asando a capital o ST. Ceza:l.'

N.lt..el'.o.lt.em ed. uc.ado.. ge..�.aç.ões te.� nome.
ado. p.ara a nova

a.r-.!..
todos os profissionais ínrlepentlent€s para cornpare� (de-Ee, tambem, a outros ! Abolld de importante flrrn�1.

brilha:utissimas quc. hOJe oeu� 'quidioeeôe de Golas. '. cerem á uma reunião que terá lugar sabado, 22 do ! barcos. � de algodão. do mo de Jsneiro.
pam, cargos em todos os l'a·· DUi'ante a

.

sei' nua. have- . eorreIlt�, ás 19,50 boras, no Teatr(\ FrüIlsinn df'sta ci- � E ma!8 que verdadei' l VISITAS
' J;

mOí1 da a'ijvidade� hU;Jlana�; rá iu�çõe'S pOJ�tifiCiaiB �el.os l' !ludo. arim de se tratar da itmdação da' União dos

I,S::.',
ra a lei,' que nada que í

. 0 Liceu GOl'açao de Jesus, arceblsllos e blSpOS salí?SlU- Pro!iBsionaes inciüpendentes. é humano l)ode p-stacio' Tivemos o especial prazer da

é., .0.:
. mm.'OI' Colegiú da Am. e- nos. CtmVidalÍOS. parli, e:;sa I nar. Ao contrario, ho- visita em nO�8a redação <IOf>

rica do Sul. Sua matricula ha ocasião. .. .

I
A Comi'ssão dos

I)
111CnS de hoje dão lugar I senhoNs SitUo Scoz de Ro-

mui.tôs.·�uioa atinge'cerca.d.·B' .. ,'.
Qu

..
aSi. to�os 08

b:1Sfi.OS.,., I
P!"ofissiQnaas Rndependan1:es >",: aos de .amanhã� os �08- � dejo,L{'.;ndroLongü�Martinh(J

2.000 alunos.
.

'a; Bras!l, ade!'lI"am aos festrjOR: tumes tranBmuclam-.se, f('- � I dos Qantos e Allton4o T'>roc1..
.

����_

II
:L B. Está no Ú1Ü.'!'('sse d(� toJus os Profisionuf5 10- '�'Vü]ucionam se. � d(! E�CI'usHhada.

,. n n:

..

I depcndentbs o compáI'ccimeuto fi estl! fl'un1iio. I' ; Enh'dllll!Ú, a organI8a- \
Ida firma i Uma· Sensacional ,í ção llautica do Amcl'Ícu. ,i1---------

Carlos Hoepcke S. A.I
_

Ren
..IJariçãO 1,I--n·::----I'"::-,-1-��·E:�-�-trn'7�,�:7t:::-'1:-f':;,:n;os��1:.i:l!i ������v���ot��(�;1fc��e� l

__m�::istasP 1· N o tUJ:;,U�O� "o. nrC� "- � _ ., dos seu::; remadores. --

. ", _

o d. J. ,egr� rea�arece amau- lU üytUli. 'o'" H,H U' ui) I' t300$O(i(\) pura pEgamento I �
E' esse 11m p·onto ql.'Cn. Ilrma Ca'!.1os HGe?p�e S. ha na tela do Cml?ma, Buscb

. CIos <:'illolumcI1tOl,' e selo da l ;lecebemos o numi�ro 8, dü
A. f 1 Oll! o Dl'lll\le á. I "'1 'R' h 11' t'"

- ... deverá inÍl.'rf'ssar a As- d Aaoato des'"'a ex'" 1 nte:_,' (�(�l'e�e:... �. ln 1 -Çi' no !l.:m,?�o .d,.rD an--! !llY�ar lI" Pede a. InspelllrÜl. Rt�gional! doct!meutaçfLo e da Cru·ta, semhlea Gert,tl do Club
ml S ( o

" i!>'.. '- � •

1- .releltu.r� MU�l�_ '��i u�e i�i � a hlstorIa emo�lOll�nte da do Ministerio do Trabali.w.! Sindical a ser expedida a: <! Nautico A 1llt'I'ica e des- ���'i�:\���f�{.a.l que ':e puolic(.')
lltJ, rr.au ca. B-. ke� , .q RHlnha Draga da l:':iefVl8. ne<:te E�1ado "'<!l'à torm'rmüs c"(la um dos '.:;jllrika105l im'I'" ,( c"'d 'la t.<!�p'lI'arla 'la_' 1'" �'l 't I ,''', .t"'" • ... 1 ,,,..,�, de J'ú os propagandistas\;�),) u. o,

. :-;:S,1> """',, um .LI fi mUI O uxuoso, p"bl;co ri"'" l�luf'r,"'n�Jt. 8'" po"'t"f)Cl'l� C",,<> f\-ie (- "'oeol'u1.1,
'

,
'.'

II �

1 ,; n' ""�'r·'TIJ·á p 1 j
U' 'fj"". ,- qn, c, v • «. _'". "' ... ," " • I

f
das ?h�p�i.f'. p,a!"; a lltU- '(

t
nevlisia de cld'b.oraque a l' )1'1 <_lydV .

e ,;:Iv. e Om Negr. mostra-se sem- lllundou um Deh:',rf' .10 Fleitor do, "O TC'�'üur() :--.jtwiona1 norl _

D'�"P. OI-: �""elOnar"08 dn mes- 'r" t f "I. S'
-, "b"t,. .

a -' -'.' , •
I

rll dlret(!J'ia. iü Clube. i Temos em mão o nume-o 7fl•
G., "" , ,,-,,. J;. � pre uma u 118 a que a.... t,- dos rcoresentunte ii Consti.l weio de Guia f� \)':)101ntetcs- I �:/ :.J

r"l CC>�Sf' l'fi "odo�' of.; lelnpc'" A .

4
..' l... '.

t ". _. '-�-'_" __
' do mez de Julho dt'Sô'lH mpor-u. • -"" . .b '"

'�
"'. tmnte POf(l:le os Slodwatot:: i EH;"IU OU �,uU D rocunlfJo]', U-

-

" • ,
.

•sua \'OZ e 'lleloGwsa e'elal
' i.

d' ld
.

l'
-

I -I- ��_.'·'O""_�'"'_·""'···_'···.'"··_ =�'-'''-Itante re'\lst,l cultmal que s(,
,.._'

. _

. \' - , 1'f.·cem·orgalw-<ado8 � os I)pe-, o cornu 1ll{ lC:OU a. nspetO-. !' e' � ! edita no Riu d J "" nca�ta mUlto üe,l!.
. Irarios em Construção CiliHü riu em telegra�::!a N. 212, de UI�'I.�r I't'l'írmil i'i!r.!�rinft!1t�

e an,.•fO, lI.e·
Fhzeodo p.apel �e, f!.amha, Trabalhadores em Est va,!1!) de Junho, aoa Presidentes ii l'iJ oh. !J U& lJitil. HiI!! iJ dação Rm� do Cateto, WO.

fes iivai de São �om un a eXlstenCl<i aCIdenta.j deixaram de constituir pro-! daqueles ôiudlcatos. ,..

+ M t"'º,
.

"d�l
.---=------

:18, a. sua. arte !evela se

eX-j curadm: no mo de Janeiro. I' r '. , 11 ,C> '"
nau ler pafiin iH: lU �dS fll�tilí>:11 nn f!1,uL ,U�iliil'l".raodu;tarmment:-. junto ao �\1iniF.qerio do Tra- t

r�us (mo.Jmd1Íos e S'J]OS, 1 filllltalfJ u eJhdJ nUlhWU

V�.�ente de Paulo o Fllm e de r:lca m�ntagem J balho, pme Hl�� de direito, e I v8.l'bm ('ntre 142$ c 150$
..

Berl-irn, 19 (via aerea) gn-ll!�il"aii \.I
.

e o argumell�o e daqueles que! não remeteram a importan-! pari] cad:! Sidicato. lnfomlar;óes ofic-iais tTans- fbulI! Il.Iagradam mUlto. ,I .

.

' ..
.

. miUdas á imprensa dizem.:
A '.'R.K.O.-'- Pathé" rOde(.l1lll_�"'_-

- ---

,(As noticias procedentes de \ Na séde do Clu.b NallticoTéte uina grande assisten- Pola de um esplenrtido "cosr'
..

..

.

.

, .

V'lena de que a f'a'milia de f Arnel�ica seráp-rom.ovido umflda 6 festivai· de. q!.!arta-feira em que aparece como nguras �

B
Hitler tcm sangue judeu são nha pela Pia .Jiissão das Pi-

passatia reatislldo no teatro principais RolalldYouoge H.H.

·a n inteÍ'ra:Juente falRas. Os ge- lhas de 1l1al'iCt um festi'vaf
doCulegio Sauto Antonio. em Wa.rner-

"
. nealof}istas s11.issos demrms- "Pr6 Creanças Pobres".

comemoração ao primeiro. "Um belo mm que assig!l:i' traram cabalmente que os Constará de barraquinhascentenario da, fundàção da l��á um grande acontecimen- antepassados "O atual dita- de café, doce::-', bebidas, roda
exempiar' Sociedade de São to para os incontaveis ' ,

AMANHÃ - Dominho, ás 5 e ás 8.30 horas - AMANHÃ dor da ALemanha são, SCln da fortuna, etc .

Vicente. de Paulo.. c�adores de Pola Negii. Mais um pro,g-ra,�na extraordinario! excepção, de famiUas campo· O Juz «Ahi Hein pJ) toea-
Dividido em duas partes, o dO .'�"_����= ..�� .... nias da Baix... Aust'l"ia eca- rá para uma an'irn.ada do-

pro�f:a1n:8. constou de intere.s- Reumatismo Articular 1. PARAMOUN'r - .JORNAL tolicos rorrW1WS». mingueira.atintes, numeros, como uma

I
'

..

' ,

-

comedia 'tl uma opereta pelos "Eu J. Seviriàllo Gedeão De- 2. LOURA DE ENCOMENDA - estupenda comedia
amadores do ,coleglo e, ain� Umo, empregado publico, es- , em 2 partes

'

da cant<?d�'" 'p.0B_sia eh C�mt.uicE�' tdando sorreü!lsdm'O horrtiiy�llmente I 3.
destacant o;se-a senllorl a. - e" reuma o arL cu ar,. o

lisa!>eth G:oertz e. fi memna qual atacou-me de maneIrR. :::E=' O 1 e.. J........-:r e g J: i
Marília de Oliveira e Silva que fiquei acamado muitos

que sm�rehenderaTnos com dias, porém. a conselho de um

«Dindinha Lata>?, na 'intensa amigo que me visitou entrei
poesIa 'que manifestou. em tão no uso do Elixir de Nogueira�
!louca idade. .', do competentissimQ Farma·
�

Outra parte imporb$,t,e do ceuti.co Sr. João da Silva Sil-
13stival,loi a. Assemb1éit:ge'; veira e com.4 yj_ddros que to-

, tal ;da Sociedade,' com ai;J-êi+, roei de tão pod�roso;reI1iedio
�_é>,tur�'pelo presidente sr. if�ª9' ,�cho-me hole, ,r!idicalI!1t'�te
i;\ l\iedeiros de um completo 're+ c.!lrado de tao rmm Dlolesüa.
"'latDrlo. sobre todos os aconr �()va Cruz, 11, de Agosto de
Je,�jJneD.tos; que interessarairi.'19�3.

... .. .. ,.:.
vivamenté a sua vida, desde "f�to Grande do �orte), ....

a,.tU-Udação, nesta cidade. .. J�.s.eViriano Gedeão Del!ino.
,O st�; José F. da. Silva, leu «Firica reconhecida.)

,

sig!lÜiç�t.ivo discurso com in. o gI;ilidf,} :remedio btasi:i�iro, �'Elf
tel'essâ.Ilt�s" e cOpíOSOE meti- xiI' d� �hugil�ira. do pha�Dia.ée�tloo

, yos. ,do 'dia que se eomemo- e QUIDlle-Oi� ..!:Qão da Silva., Silveira,
:rava; ,; "

_

...,
vende-se em., t'ódás. as Farmacias,

,

A
..

b"r"I·
..
l·h'a'.nto·u·.':,'o·,·.,',te<>ti'··"a"l--., ,a·.:ex.�. Drogatias é CI1�as''de CaIlipanha e

.� • Sertões do Braail,. bém assim nas
.

.celente{)rquestta 'do .Colegi:l?, RepublicasSÍll�Am:el'icanas .
.

;.;

,.=r :.::'

Sociedade de São Vicente de. Paulo
Balancete da Receita e Despesa, durante o periodo

de 19 de Julho de 1931 a 19 de Julho de 193.).
RECEITA:

depois de muito tem

primeiro mm sonóro
',' 'i' 1:0Vp' rece no seu

Mar,tir I Coletas
nas sessões de 19-�-31 a 19-7·?,2

,. .. . " ,,19-,·32 3 19-7-,.•3
Donativos e subscritores de 19·7-32 a

19-7-3�
Donativos e subscritores de 19-7-22 a

19-7-33
.

5B9$3uo
311$Boo 901$600

1:428$.000
,

--.-"_
. :',"

.. Á historia autentica da Rainha.Draga, cujo amor
fez correreauM?is fi, F()go na vida de uma nação.

.

O Dever impunha á Rainha uma vida de Marli-
rio e Renuncia � e o amor abria-lhe a perspetiva en-

cantada de ldilíos e sensações,
..

A voz d!3 Pola Negri nas mait1 lindas canções.
.

···.··EN"8A··DIS.A' tarde: 2$500 - 1$500 e 600 rs.
.•... I. II I N noite: 2$800 - 2$500 e crea,uças 1$500

2:7o�$7oo 4:131$30(} 5:032.$900

DE S P E S A,:

Socorros em generos alimenticios de
.

19-7-31 a 19-7-32 1:752$100
Idem, de 19-7-32 a lD-7-33 2;721$Goo 4:473$600
Diversos de 19·7-31 a 19-7-32 172$300
Idem, de 19-7-32 a UH-33 128$000 300$300 4:173$900,
Saldo que passa para o exercido seguinte: . 2511$000

OBSERVAÇÕES - Nos donativos, cOllst.ies no presente balan.
cete, está incluid� o produto das sess�e�; de Cinema, oferoo!das por tres
vezes, pelo sr . .:t:r1ed BU8eb, em benefIdlO dos pobres socorridos pela
DOBsa conferenCia. .

Estão tambem incluídas as impol'tancias oferecidas pelos Escotei-
ros de Blumeuau, e pela exma, sra. D. EIsa Melto. .

.

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


