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� Syndiccdlsados e nao �. .

' i A �lvlsão de Blumenau �
j; Synd�cal�sados � me», permanecera � a
c, � .. ..... '.' . a Apezar do que já temos trazido ao conhecímen- l?
'4; Sob o tituloque epigrapha que não permittia que 0- g" ainda ,8. 'Censura? � to dos nossos leitores, teem-se reproduzido, nos ultí- �

, estas Iinh is, pu.dícamos, persaríos àeB:umenau tra- :f
.

& mos dias, os boatos de que seriam, em breve tempo, �-é( em nossa eu.cção da uln balhassem em construo- �' .

.
.

.
. .

.

I � effectivamente desmembrados de Blumenau os distri- �"", ma quarta ferr{l, o oírtcto ções naquellas circums- t.
•

O <:heie do Gove.rno PfO-.j'8. cen"ur�
á l_:nprén�a.. .

tos de Hansa, Indayal e Gaspar, para constituírem-se 'I
�, enviado, a 15 do corrente, cripções. 1> vl�orII�. numa. medl?a q.u�. �es�a IOcrn;ll, a

� l,mp ens� I
� em munlcipios autónomos. Z

�: pelo sr. Capitão dos Postos Mais de uma vez succe- � veio de e�c{lntro aos .8n�e�O:S.,esta,.lt;re s e:n o ;::itar, V�J a Esses boatos constituem uma duvida á palavra �
<l. de Santa Catharina ao De- deu que capitalistas de:f

de toda 3.unprtendsa blasll�flI�aidd:dElrumeb�t�, edn��egqu�� al�E 1 do sr. Interverror Federal neste Estado que a em- �
legado de Polícia da capí- Blumeuau contractassern 1:. revogou 'p�r;l, o os os e�

81--, ..
'

:
ao a� ; rIO ._'

t penhou íl;0S repl'esentante� das varias cla.sses s�ciaes a�, tal do Estado. edilicação de casas nas [, tos a «leI. inlarne» que am�r- t01 n8;m t"oderos�s no ��d��. � que. ha auas semauas, estiveram em Floríanopolís, em �
j, De uma maneira cathe- 6��tSori:eCO�u�����r�cto� � ��ç�� �o l:�:;�S�

num perlO-lgi�a l::;�i�en����:o cl���rt���� 4 confe�e����ec�� :�v;��a. estadual, respondendo ao �
<s ���;�;�ce�sseu��iCiOdU���� res desta cidade, os quaes � Dlga-s� �e lmC�? que �s�el art�go.s da «Ieí mfaD?e», mas ,� pedido da commissão. no sentido de não permiltir o 1?
;; que, ha muito, vinha cau- se viram fOr-Ç8_(ios, em vir- � �cJo l'�dlDllU os foros hbr<.sI� ��Ieo�1t�? lado cYgn����aPpr:. V. desmembramento de Blumeuau, declarou que,. antes a

saúdo seríos aborrecim en- tude : das exízencias dos f' rerros .e uma mane a q� I
"

.'

IS q�e a c
....

.

a que tal se désse, seria auscultada. a vontade do povo a-c.

syndicatos aludidos, a dis- t nos en::covalhava, e ql!e ft:Ia j los governos que re,-:elam & dos dístrletos em fóco por meio de um plesbíscíto a-oE tos e transtornos ao com-

pensar os opeaaríos e ar- e- a totali,d..ad.e do� pr.wc !Jl�sivenl:ta f!- !uz do conhecímen
que a Secretaria. do Interior e Justiça ficaria encar- 'i)

�;: mercío e. mesmo aos par
tístas que, aqui, trabalha- � d�m(lCraLI.c0s e, amda, CO?Stl- it� publico os .seus actos que � regada de orzamsar. t:

.;:
ticularesque, por qualquer

varo sob "11as ordens, en" r... tUt a ma�or a.rma servmdOis,ao un� des.doIr� .ou m_:smo � Assim, antes que tal plesbisc.ito se verifique, po- �
motivo, fossem ob.rigados" � d S)t d fi I Ulll crIme se-tlmento' de ;;J )!

.-}t g.aj.ar úp.erarí.os.. do.s_lluni-!t. ao. ..e pI. ls

..

mo

.DS. �?v

...el".
a

....n., .

. ',' -': .'
o

� derão os b�umenauenses ficar descançados que na.da u,
",

a occupar 08 serviços da
mplOs co.m JUrISdlçaO so- [ tes FecelOso� da. �rltl�a e dos VIGgançd que uao �odem s�r � será resolvido sobre o ?esmembram.ento. . . �

�. estiva nos portos cathari-
bre aquellas praias�

_
[ olh 's sagaz�s;da, lmprens�. ,r�laxados e, pOdemo' se!,vlf a O Sr. Interventor e homem serIO e dlgno e nlll- �-<?, neuses. Não era esse, t-'v,dente- t: Vgora, cuhm. por te.na a! !)Rra . os futaros pLItolS na

� guem Dnde duvidar da sua palavra. ;;J

-<f; Os operafios syndicall- mente, ° jntuito da Lei. � armJ rios govel'no!-: fracos elescollla dos homens que re- U,
�

• {!"
zados não permitüam que r. de�h, nestos. Abolida a eS-1 prese ltarãu as aspira(,:ões f!<Ó""Ó�"Ó�'Ó.�,-,,::h6�� �""Ó·0�.""Ó"Ó·"Ó����<"Ó"'Ó

,*' . O trabalhu não é, em ab· � .. '

os serviços de carga e d
(�. cravawra da imprensa surge l)opulàres. �-==-._.,n =, '"""''"''''''....... ....- _

..;: descarga fossem feitos por soluto) previlegio e. nin- � uma nova redempção para a Revogada a "Lei infamp.»; " .."fI· IM" h I1 ��i��mI�d�:e a���s;;: !i�:rts:e�Iat�:.1 :;j�- �. �!��:�;i����*:� :�i:::ll:- :�:;����,:i:eg�;;:!��;H°riã�e:i�:; O :::�;:s I . In · a � co u_na
j E não havia pretexto m? s�ff�f6itã�e�6i:rro:J�: � I vldade das couqUIstas balan-1.Govem.j Prov.lSOl'lO, ou. p.orj. •. 1

I A presentaçan-'.
que pudesse justificar uma pôz, nos devidos. termos, li. ça sempre� '.'

.

I aquen� 4U8 suas vezes fIzer, . precIso saDer I .

.

·i excepçâo� Nem melhores
a questão:

(!' Cahiu por terra a «lei in-l a·lui no Estaeo de Santa Oa- A arte de escrever não étão .

�... conQiçi'ies de preço; nem «Quando, porém, .. 06 r farnel) mas permanece ainda. ihariria. Rio, 18 _- O deputado Me- facil como muitos ima;�inam.
'1j maior rendimento. ue tra-· não sYlldicalizados traba- !» deiros Netto interpellado pe· O escrever vulgar, reàlmen-
1l ba�ho. , lharem em condições �

UMA VAP.IOftA Dfs�onrR""'1A
Ias jernalistas sobre a confe- te, não ê nada dificil, mas,

<4 tl:'VE :JãqOUeera�e Svo€rnl'fal,scaeV�: mais vantajo-saR, os pro· � � '. �l '�,-". . i 'ii . rdenciadde d�ntem comb os ldea- em se tratando de literatura
;, " as.

.

'" u. prietarios das embarca- � � li.' " U ' t� L.
. .

ers as lversas anca as, (*), não são todos os que go-
jj ,eSSB facto. ções podem acceitar es- li. I declarou não se ter aUi tra- sam dess e dom. Basta acres·

�, Outras Cla's�-es sym::iieaH�, tivadores não .,syndicaH- ..1:
".........

tado de eleição do Presiden- centar que, a prosa literaria
'!) z'ádafl, tanto aqui como nos zados, porque o trabalhu � O profes:lOr Antonio B3l' passado já esta\Ta plenamente te da Rep_ublica. I?as. sim 80- é muito mais dificil do que
,,'J demais municípios do Es- é livre e o. Governo, � reto, cathedratico da Escola convicto de que enfflixava bre �aterIa constItl!clOnal. a em verso.

_

E, no entanto,
"{: tado, uuma enonea inter- embora prefê:indo os � &:uperior dE Agricultura, do em minhas mâos o maior se- DIsse o sr. ::J:e'deu'os Netto ne.fi t?dos. sao poetas..•Na

.

� �r(�!ri�!�ã��S i:���l1�:r:Y�� �����ct�f�a����i�oãOd�u�� � �f�inect6U�mrg�i,lh�r.dOM����� ����o�aa:��;;�' a�:á�l�� I i�� c�n;l�rl�1�nue�O����!��� �����l::m�l��an:an�� ��l;��:
<:: p�rarios e, cÜlldiç5e$ fi xercerem o monopolio v. Barreto, ex promotor publico .., IuclOnanl)t} a consulta do De- co, racanheceremos a verda-
,,-,'

quem necessitasse destf\s absoluto do trabalho,>_ � desta comarca, deu. ultima- s� .o.�; aml11��: �� �m O�t11b�oi! partamento dos Correios e de. Não Clontesteis, pois! To-
<§;' ou. de aqueUes serviços Assíin� sim. De outra)!> mente, ao conhecimento pu� ���co�erfau ���:n:o t:r e�! Telegraphos. davia, faço ciente que, com
.�. proHssionaes. forma seria um absurdo li. blico, os pormenores da sua -

;
'. .:' .

�

[' isto não me quer<! dizer «es-<1.. t:. maos a maIOr conqUIsta da . .'

lit t P
...

.. ' Tivemos, assim, por mais que não encontra justifi· r!. descoberta que esta revolu· h"� ..
.

d
.

. Use uma vez e usará sem- crItor» ou era o». OIS, o
-<t, l? C lml{ja no mun o por ne- .

fi
.

d
.

d'
...

<f,. de uma vez, que .conformar- c8.tiva e que poderia dâr !t, ciúnando o mundo scientifico'l cessitar realizar r{_f)VOS estu- �ftlCO m por mlm eseJa _o
: nos com as resoluções do causa, como deu, a mal t:, Trata-se da synthese do O' pre e que esta coluna que hOJe

�) sYlldicato de pedrdros de �ntendidos de consequen- � I amido. ! �o.s. .

campo e eno.rme _

e
«SUPER TINTA INDBLEVEL inicio seja o germen do de-

-3 'Ita'jahye outros municípios �ias desagradaveis .

.,

� Como se sabe
IllImItado. Em puhllcaçao senvolvimenfo da minha cul-

.!J ' esse caso poste:Íor_, trarei a public� a IDistribuidor: tura no ramo !iteraria e que-:"-�"'-"C'''�'V"9f>.V'''..p9P9f'��''i'l'''�''''"iF'T''�R:10W'''l.i'"'-'Õ''9f>''l:f>��:l da synthetização de um pro- descr.!pçao e conse_9uenclas I Roberto Grossenóacher me sirva de base, na .qUal seducto qualquer da natureza, .de mI.
nhas obser.vaçoes, com . I

assentarão mais tardf" os 80-
.'

I Em Herval tem, de;3de tempos immemo- grande numero de outras lido baluartes da Sí b Jdoria,
A tinta ideal para canetas

I'
riaes, ?ccupado a attenção syntheses do mais alto valor ,que ainda hoje nem I)S vis-

tinteiro Na freguezia de Herval, dos sabJOs de todo o mundo.
para a sciencia moderna. Appareceu "A Folha" Ilumbro se quer.

SUPER TmTA INDELEVEL do m�nic�pio de Campos No- Na do ouro por exemplo, Basta dizer, que muitas theo· Para finelizar, quero acres-
� L.. .

.' vos, a beIra da Estrada de tanta ge'1te, e gente cult.a, I ." '. ·t t _

em Florlanopolis I centar que é meu pensamen ..
.

F S P I R'" G d tem pensado que mais ue TJaS, mUI as ou ras concer ' !.DistribUidor: .

erro .
.

au o 10 . ran e,
'. .

. ". . ções da propria albominaI. " I to tornar esta «mmha coluna».

Robe1'to Grossenbacher o?orre�, . an�e-hont�m, .

um u� lll�elno de m�mcomlOs cahirão por terl'a. Com a.
_

FlpoIls, 18 :-: �urglO hOJe, [constante, quando possivel,
." .' ,I vlO�entlsslmo lJlCendlO. Claco alh fOI para.r depOIS de ex-

th d '1" '1 a luz da publIClda.de «A Fo- em todas as edições. de Sa
.

J prectios foram reduzidos a periencias prolongadas e iLl- «syn. eset·to. a_mI UO»'11Prov1el lha» semanar-io que obedece
I bado deste 'bi-semanarl'o e-.

C
.

h'
.

D' dI" fruc'Ue .'
,

.

l' sua cons 1 mçao mo ecuar,. - . . . .

Em anOHl, as

.' 'j
CInzas.

.018
e es eram ?I�U- za"'i,o

ras para. a sua rea J-
162, cujas molleculas se a- a o�lentaçao do Jornallsta TI- que a mesma abar.<lue todos

.

. pados por. casas comerClaes v .

cham associadas. A cellul0' to Carvalho. os assuntos, ou seJam: uma
e tres Dor hote:s, a saber: Si a sCil.:\nCÜl moderna nâo cronica da cidade, um fatoN� 'gl'\man�. atrazada, deu- Hotel:Fl'ança, Hotel Central se, as gommas e todlls esses

t h
Bt'-, em Canomhas, um facto e Hotel Oruzeiro.

tem cogitado da synthetisa- productos de apparencia tão que se passa, um rec o de"

-t t
.

t·· ç ão desse precioso mineral, O I t d p lIteratura,
.

etc.
q;l� mUI ° .con l'IS ou a popu- Os prejuizos são calcula· não se tem descuidado de complexa, são, apenas com- nterven or a ara- Sem maIS, aos que me a--la}ao da ,Cidade. �s ftlumn?s dos em algumas centenas (le tental-a com productos de postos que correspondem a

hyba nada tem a dizer companharem, del?de já agra-do CollegIO SeraphICo ue Rw c'Jnto& Ge réis.
.

um diamillio, derivados de d h
Negro foram áquella cidade maior utilidade para a huma- ece pen oradamente.

nEm de abrilhãntar o acto nidade do que o ouro.
exoses e pericoses com as-

Rio, 18 _ Chegou o sr. Gra- * " AHA�VERO
da ·c·,e.'·l·ebrana-.o 'da' ..prl·mp·l·r->! Rua ou travessa? o Professor"An''tonl'o Barre. sociaçàes diversas. Praee-

tuI' B
.

t
. ().- Aqm, llferatura e tomado no

- y - .. . guindo nos estudos, achei a lano rlt o.mterventor da sentido dd arte beleza
missa do' u')vo sacerdote'· Antigamente, a travessa to procurou, a principio, a mais r'lzoavel das interpre- Parahyba que mterpellado pe-

, ..

fi'anciscano Frei .Aurelio; De 4 de Fevereiro era mesmo synthetizaçãrJdQpetroleo. Das -. . los jornalistas negou-se a ia- t-- ....

mora,ram�se alguns dia_s, as� uma travessa que ligava as numerosas expBriencias que t�çoes para as albummas" lar, dizendo que sómente ve-,
::istílldo f:!_B solemnidades' de ruas 15 de novembro e. 7 de foi obrigado afazer llaraf s e dla�tases, et? Sobr.e este

I io tratar de interesses do seu I1\a.t�l e anno novo, represüIr� setembro. Depois, foi feito o i n chegou a conclusões inte- capItulo, contmuo em mteres- Estado junto ao Governo Cen0
taij,àÓ peças theatr:tes e, em· proJongamento até á rua Pa- fe5sa1ites e valiosos aêhadôs sant,:;s observações, p tendo trai. Depois de algumas horas,
Hill, -apI:oveitando, êomo po- raná, Map, nas placas, COil- q!le, por fim, o levaram á a c_�rteza de alcançar ra.pi- de insupportavel calôr, cahiu
dtam 08 seus dhs de ferias. tinuou o nome de travessa 4 descoberta de qu�, em de-, 'camEmte um resultado deiini-

na tarde de ante.hontem,.
Num passeio que realisaram de fevereiro� embora áquela zembro ultimo, deu parte 01- tivõ. Indirectamente sati3flz A Esperança nunca aban forte temporavel sobre esta,
á propriedade do sr. Otto via publica não assente maís ficial á ESClola NacioIÍal de omeudesnjoderea1izara«syn- cidade e seus b-airros. HClU--
.l-\.ohler, alguns seminaristas a designação. . Chimica: a synthetização do t4�se do petroleo», por que donou o homem ve prejuízos _nal-) roças e de-
foram panJ;t,q,r-se em um� l{;.'j .

Não s0ria já tempo de mu- amido.
.

.,' .

a consequencia com a eluci- I mais plantaçoes.
goa ali' eXIstente, . quanao o, dar se as 1J1acas de "traves- Véjamos o aue dIZ o nos- dação ·que traz do principie. Rio, 18 ._:_ Os srs. Oswaldo. Uml:i faisca eletrica atin..
de nome João Baptis.a de'!_sa" para "rua" para que os soillnstre patricio n'uma en- dos compostos organicos em Aranha e Pedro Ernesto man- giu a residencia do Sr. Dr..
Oliveira foi acometido de,su.!forastairos não digam qúe os trevista que concedeu ao «O sua.Jormação nos organismos têm fundad�s esperanças pa- Werguiand. Vallderley,

'

..
pro�.

lÜt.o m

...
al, perecendo afOga.dO'j blumena.uen.Hes não conheçam Globo», do Rio, sobre a sua! vitaesj abre-nos uma porta ra consegUlrpm a volta do motor publico da Comarca"

O facto. causou geral cons- à distinção entre uma tra- preciosa descoberta: I immensuraveI para avantaja- sr. Afranio de Mello Franco causando damnos no telha-
ternação. vessa e uma rua? - Em outubro do anno dasrealisações scientificas)}. para o Ministeri(>; do Exterior. do da parede lateral

Temporaes

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



O dd::!c:':o J0'10 Medeiros Junior, Primeiro Suplente em

exercicio do Jdz de Direito da Comarca de BIumenau, Estado
de Santa Catarins., na forma d�� lei, etc ...
Faz saber aos que o presente editar, virem ou dele lio*:icia tl\le-

486.140 De or;Jem do sr. Ooletor de l�endas Estaduais nesta dda- Tem que!, por e<>le Juizo e cariorio, do e�aivão que este su s-

I de, .torno publico, para o cO:lheciment.o de todos os interessa- creve, procede·se aos termos do in.veniado dos bens deixados

I ':los., qi.!e durante o corrt'�:le mês de janeiro, em todos ?S di�s por falI-cimento de Francisco e ETncstine Ft:chs, e tendo o in·
• Ub,:lS, se arr�cad\'t nesta Coletona e em todas as .Agencias flS- veníariante Germant' fuchs, dese.rito enfre oUtrüs herdeiroR, o

346.000 cais de Rendas ,Esln1uais do lVmrücipio, o primeiro semestre do casal Bert:� fuchs e seu maridO Carlos Zirr, os quaes se ach3!n
.

imposto qe Be�)idns e Fl�mo, relativo ao corrente e�(lcrcido.' aus<.::ntes, em logar incerto e não sabido, ciht e cham?-os tt coru-

100.000 OS SI s. coutl'louÍntes qre debmrem ':le sati::lfazer o paga- pu: ecer, ati fazer representar, no prasa de trinta dias, na pn-
.
..

mento de s,uas contrÓt1is�ô:s dentro du praso a.:::ima dete m.ina- meira audiencia que se fizer, depeds de decorrido o dito pnt"O,

\
do, pú.derão fasel'o nos ;u�ses' de f�vereJrfl e n�.art;O� acrescidos I par.a fa!:lrcll1 aos ter�os do referid<;> in:Jenfarío, SO? pena de re·

.

com as multas de 10 e 20 (. respetlVamente. .

. ,
vella. Faz saber mais que as audlenc1Üs deste JUIZO, tem lagar

..
. Excedido esk praso, seriío extraidas as certwées de aos sabados, ás dez horas, na· sala das audiencins 110' Paco da

4:104.200 qivida-Ativa e re111etid:i� t\ Promo'1ol'iq Publica, HEm de .f!er in i- Prefeitura Municipal desta cidade, ou no día anterior si áque.
Cladá a cobrança executlva de ãcordo com as lels em VlgOr• Jes cahirem em f�riarJo. E para que chegue ao cQohecimf'l1ío

Blumena,L',_ 1 � de .ja�éiro d� 1 ?34. de todos, m�ndou lavrar o preseLl�e e outros d� ig'd teor, P8-
,
O ESCrJ\l30. EL?JDIO LdI,1,... ra serem aflxados no logar de costUme ( pu:)l!cados pela Im

prensa. Dado e pas�arj(l nesta cldHde de Bluil1en�1H,aos 15 deJa
neirQ de 1934. Eu, Frederico Ki!i:m, escriviioque o t'screvi
á maquina e "ubescrevi.'Jlumellau, em 15 de]: neiro de 1cJ34. (llSS)
João. Medeiros Jur.ior. í:.st[lv:' c(,loc�dQ e C:ev"-,llIH'I:te ülUtílizHd"
uma egtampilha estadoal de dois mil reis e outra de sauàe de du
zentos reis. Está contorlTIt:I o ol'l'{mu.l.

BJumenau, em ló de Janeiro 'de 1934.

,
�ia 23 ale)

1933
d)

Orçamentaria

60.000
630.000
712.eoo
455.000
27.000

.180.000
725.600
24,000

Cobrança da divida ativa
Juros de capitais
Auxilies:
a) . Para conservação de estradas

Depósitos

3:272.000
250.600

5:000.000 8:522.600

400.000

.. Restituições:
c) Materiais

.

Rcbdo. da Delegacia de Policia
.

gasolina
Conservação e construções
Rebdo. da 001etol'ia Estadual, .reíe
rente á construção de um boeiro

Encano
Contribuição deis Distritos

43.000

1:538.bool
10:228.982
�
8:466.413Saldo anterior

RS.....

Orçamentaria
e físcalísação

1:000.000

600.000
.ordndo.

450.000

483.700
300.000

"'......
2:833.7QO

LI.
.

�oo.ooo

40.000

286.000

375.700

187.440

200.000

144.000

339.000

"""'l!i' ' ... 1 ��t;:r.lj)N'i .no•

II I
.

I
íConselho Consultivo n Municipal·

C·I P a··
Os .srs, Membros do Conselho Consultivo Municipal,

. na reuníãe de 10 do corrente, tomaram conhecimento e

.

deliberaram sobre os seguintes assuntos:

.. Oficio Nr. 170 da Prefeitura Municipal, transmitindo
os termos do telegrama datado de 9 do andante, com (.

94.500 qual o sr. dr. Secretario do Interior e Justiça comunieava

lo falecimento do Ilusrre catarínense desembargador José
. Artur Boiteux. O conselheiro João Medeiros Jr. discorreu

31.000 sobre os relevantes e ínolvídaveís serviços prestados ao

Estado pelo digno catarlnense enaltecendo suas qualidades
como hístortador. Por proposta do conselheiro Herrnann

65.000 Sachtleben fez-se consignar em Ata, um voto de pezar pe·
lo desaparecimento do saudoso conterrane.o.

Oficio Nr, 171 da Prefeitura Mun+cípal. passando ao

Conselho um requerimento de moradores de Nova Berlim,
pleiteando a mudança da balsa locallsada próximo á esta

ção de Hansa para local aproximado da estação de Ha
mania. - Deferido por �e tratar d'� necessídade publica.

Oücío Nr. 172 da Prefeitura Municipal} passanco ao

Conselho o projeto de regulamento das escolas mu ricí
pals, - Deferido.

idem â Boehm & Cia. idem idem
Socorros. :puplicos
Pago pela Tesouraria conf. Ilha.

dos pobres
.,

Enterramento de indigentes ,

Pago á G. A. Muller 1 caixão funebre :35.000
idem á Augusto Lubow idem' idem 30.000

6 Dl"spesas PoI. e, JUdiciais
a) Inspetoria de Veículos

Pago ao Tte. Asteroíde C. Arantes
gratificação deste mes

.
100.000

idem Paulo Garbe grattíícacão des-
te mes com aux, do engenh,

· Vencimento dõ carcereiro
Pago a' Ricardo Wagner· ordndo,

deste mes
7 Serviç(rs Gerais

Ilumínação Publica Jardins publicas
Pago a' Matias Fabían ordndo.

deste mes
. .

8 Obras Publicas
a) Vencimentos dos Iuneionariós

'

Pago ao Eng. Gino de Lotto ord.
deste mes

idem a Paulo Garbe ordenado
deste mes

.

100.000
idem à Leopoldo Schram idem idem 600.000
idem á Reínoldo Freígang idem

Novembro e Dezembro .

Conservação e r.onstI'uçÕEis�
Pago á Ricardo Struck oons;

dum boeiro·
.

idem á Carlos Krumenauer turma
de operarias da cidade dezembro 6:589,000
turma de empregados da cidade

dezembro
-urma de carroças da cidade'

dezembro
.

·

Materiais
Pago á Ricardo Struck 1 duz.

pranchõo,:;
idem á Tipngrafia Baungarten 8

copias de planta
idem á Ricardo Zarling mad. pa.

ponte no lugar VI' arnow 163.000
,
idem á Gustavo Metzner mad. PI!. a

balsa no lugar baixo Encano 300.000
Paulo Soheíderriantel roscas em

20 parafusos 10.000
idem á Franz Voltes pregos p. ponte I9.50o

9 Subsídio á Feira Perfi. de Amostras
Pago á Feira Permanente de Amostras
auxilio correspondente a este mes

10 Pessoal· Inativo
Aposentadoria do ex-Tesoureiro

.

·

Leopoldo Hoeschl
Pago a Leopoldo Hoeschl venero.

deste mes

24.700.

300.000 400.000

150.000

750.00Q

Oficio Nr. i73 da Prefeitura Municipal, transmitindo ao

Conselho a pretenção de moradores da Vorstadt que CODS-

150.0001 titue a doação ao Muuíelplo de terreno, para que este se

lobrigue a construir um predio onde deverá funcionar ii

escola que tambem pretendem do Muníeípío.
j Ao mesmo oficio era anexada uma �ista de nomes das
crianças em idade escolar. - Eucamínhe-se ao sr. Inspe-

1 tor Escolar para emitir SêU parecer quanto a localísacão
I
da escola,

Foi lido aos srs, Conselheiros o ondo que a Prefeitura
.

Mun icípal endereçou ao Exrno. Sr. CeI. Intevventor no E:5-
2.230.000 tado, com a intenção de defender a lr tegrldade terrltorlal

de Blurnenau, em face das not.cia. uhímamente propala-

I das, relativas ao desmembramento deste munietpio. Foi o

sr. Prefeito, pelos Srs.�üollselheÍí·os, unantrnemeute apoínco
nesta providencia. Por pr :,pOSia do CUJ;sl·!n('ito João MI·'-
deíros Jr. cousiguou-se em A ta um Vi,to de louvor ao sr.

Prefeito. por tão bem procurar defender os interesses (10
Blumeuau,

780.000

18.000

1:898.000

« lf ..1l"rteraetres

9:899.0001:394.000

Citacão
.!>

Edital de40.000

o Doutor Amadeu Felíppe da LU/�, -Iuiz de Direito d:i
Comarca de Blumsuau, Estaco de Santa Ca.arína, na :1\)1--
ma da lei, etc.... .

I Faz saber aos que o presente edital vírem ou dele

I notícia tive rem qUI?, -por 'este Juizo, e eartorio, do escrrvão
que este subscreve, procede-s e ::lOS termos (10 inventario
dos bens deixados por faleclm��nto de Hulda Neurnann, H

rendo o Inventaríante Otto Ncumsrn, descrtto entre outros
herdéíros, o de Dome Max Nenmuon, cue Sl� HC:j;1 àusf'nt'�
em Iogar não sabido, cita ou chama-o" a comparecer ou

'.l'azel
e

• se renresent. .. 110 Pl''''''O ue 11';·1t., dias 1'" P I'"m"";.,····100000' "1 .._O. cu, ,.�.� • I! ".� .,,� J, ,�·ba
. audíencla que se . fizer depois de decorrido o dito praso,

para Iaíar aos termos do I'dey'iiln .inventario, 8('0 pcua dn

I revelia. Faz saber mais que as autllencías d('stp Juizo

t�m logl�r 80S sabad�s! ás dez �n:as, na sál':' rias audien-

284166' c�as no 1�3Çú d.a PreIl'ltm'a Iv�UHIC!IJi�l ?\��ta Ctj{j�lt), ou no
.

i día antenor SI aqueles cahírem em ferIado.. h Ptlf!'l.. qw�

I chegue ao conbE'ú1uH'nto de todos, m:; odou l,jVral' o pre
I sente e nutri:s >1(; igual teor, p�I':1. SH'C!1l anxaJos no logu!�
I de cosWme e puollcatios pela ImpJ'eI:sa. Dado e pl';ssado
I nesta cidade de BIumenau, aos 4 de j,�,l1eiro de 19B4-. Eu,

25 7 I Fred.eric,? Ki!ian, escrivão que .0 e2er(O'.'.� á m;whína '.' subs-
o. oo! creVl. hl'ln1cnun, em 4de r:nCll'O d0 1�U4. (:'1':;3,) Amnrlea

I Fellpe de Lnz. Estí'vn colocada e devidamente inutilizar!;t
uma estampilha 0S!1.HJOel de uúis mil rei,., e uma li:) sa,j�dl}

I de duzentos 1',:·i5.
El:itá C�ID.l'Gl';l)e o or-jl2inn!.

.

1 B1UlI1GiêlU em ,,1 d,:, j�ilH\il'o d\� 1934.
65.000 130.000

.

•

----�-�� O EBcrivão: FItl��)l�F;_ICO I�lIJIAN24:42l.406 !contas 7:548.689
Rs.

-

3i:970 ..095 i��v:,�1:...�=. !-Io<"''=��''l4.��" ....::<L.''=''���''l=E".::õ..=�,�'"'':;u.::=a:::r�M:.::Itl__

.

Alfredo Kaestner
.

Tesoureiro

30.000

Movimento .de fnndos
Banco N. do Comercio c/disposição 189.900

" "" "c/Ponte
Rio do Sul

" ,,)t J1
26.900

Indaiul
cl Ponte

33.800
Receita Orçamentaria

Restituições:
Pago á Luiz Bünati imnosto de

testada
-

65.000
.. " " " cobrança da,
óivida ativa

Balanço de

Jacob A. 8chm.itt
Prefeito ProvisoI'io

I Coletoria de I�endas Estaduais de Biumenau
.

. . _". .

Imposto de bebidas e fumo

Edita! de citação de herdeiros

Imposto sobre r:novimenio· comercial

o Escrivão: Frederü!o Eilià:n

De urdem do sr. Coletor de Rendas Rsf:iduais nesta cida-

Ide, torno publico, p:lra O conh:cifllet�to �e todos os iuteres,sa
dos, que durante o .coaeute mes de Jal1f'lrO� eu.: tO?OS os OiHS

utels, nesta ColetorIa e em todas 8.8 Agencta!'; flSCt'l.lS de Ren
das Estaduais do MUlticipio, recebe-se as dedara.;ões para o

jancamento do Imposto Sol're Movim'Cnto Comercial.
.•

ficam sUjtltos a upreselitação ,.dc que trata o presente Edi-

tai todos os contribuinteR do imposto·proporcional sobre. as! ....._...............-..,...._""""_��""""'�_.-==-,.............."._

ve�da� mercantis, (DeCrt'iO FeJeral n. 22.Qól de 9-11-1933), e

mais ainda os negociantes e industrinis exportadores para o ex: 11111.;S d" 20:0•.10$000 '1!é 00·:00ü$oOo .6o$oüo

trio: 'do paiz.·
.., mais óe 30:000$'::00 até 40:00 So(>{) f!o�:;OO()

O art. I do Uecrt. m. 35 de 21·12-1933, reduziu de freis pa ltiais de 4(':COO�I)(!r) at� üO:GCúVú�:() 1C(,$OOL.

ra dois por mil, o referido ímposto.e a cuja. taxa integral ficam A ialta de apresent;l,;;ão das dt!(!b':�I;Ü�-:'i. J·.::·�u\c- () ,co.' e. m2;

sujeitas as transações de valor maUlr· de ClnCOen18 conios de sujeitará os SiSo crmtrr:WillÍl'S a Ui11fl, im:lta (;,� 2>:)0):;;000 .,!.

réis (50:QOO$000), ,pagaIldo as vendas até a mesma quantia, pe' 5:000$000, além dq l�iH;.n;neúto tBilo 3 re:,-li:l. 05 i'.',.l:·',Hl;a:;05

Ia seguinte forma: para 'as Uec1alJlçÕeS� pO,J'erfiO Ser úbti(J(;s .J:t,��'tl C:)�r,!·.el'f:!.
· : Até 10:000$000 BJ::'lHJea,Hl, 10 de Jarlf.!ho <:.k 1Çl �:l

mais de 10:000$000 até 20:000$000 O E;::I.�riv."o: '\.L?�f-:O Ll:-.:A

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



De ordem dd' 'ir> Exator das Rendas Estaduais desta Cida
de, torno p ublico.. para conhecíménto dos interessad�s, que,. de
aeôrdo com o Decreto n. 32, de 20 de dezembro p. findo, ficou
abolida a taxa de viação terrestre, creada, pela Lei II. 1.556, de
28 de «utubro de 1926, na arte que inclue sobre vehicuIos mo

"idr,':) a motor e creada. em substituição, a taxa de $100 (cem
reis) por litro' de gazolina consumida, a qual, será acrescida ao

pr..ço de veu.ia da gazolina ao consumidor.
'. .

Compete éÍ<.: Cia., ou Emprezt1s exploradoras do comercio

de gazolina e aos QU<I,3 adequérirem fóra do Estado por conta

propría, o pagamento da taxa acima referida, esse p�gamento
será feito á Tesoursríae Exatorias do Estado, até o dia lO, por
meio de guia, i sen ta de sêlos e será devida sobre gazolina ven

dida no mez anterior.

Jacob Alexandre,Schmit; I As Cías , Ernprezas ex;:,lora.doras do comercie de gazolíns,
, .,

d ilT b ou Sf'IlS. representantes. frar.quearão ao Fisco, toda a vez queJodo Gomes a J.YO. rega fôr solicitado, os seus �ref!stros oficiais de yendas, bel_11 como,!
fornecerão orn exatidão totlos os esclnrecímentos e mfOrmél.-,Resolução nr.lt7 ções que forem pedidos sobr: stoks, consumo, vendas, expedi-

. ções etc., sendo ainda que, todos que comtlrci�re� com g�zo-
O Cidadão Jacob Alexan -i Iina adequerída fora do Estado, por couta propna. ficam ubrtg�-,

dre Schmitt Prefeito Provi- dos a ter um livro de I.f'g's 1"05 de vendas, devidamente rubri-:

sor.io·
do Mu�ieipio de

Blume-rcadO
pelo

.E.xator
Fiscal

...
�OC':l, do qual

c<?llste. especif.icactameu-,I[nau, no llSO das suas atribuí- te a entrada e venda da gtl7.u!ina." .

-

'.
I ções, Qualquer infração será punida com a multa de 2:0.00$000 ;

I RESOLVE' e na reinct.íencia 5:000$000, e, si, a infração se r�f�nr aSa-IExonerar O hspetoI' de ca-!l negação de taxa, além. da. multa ficará o devedor SUjeito ao pa-
. .

h '-u dã L' M k gamento daquela por. inteiro.
O Cidadão Jacob Alexan- mm o,. �l a ao �l�. .as_c e, Ficou tambem abolida a taxa sobre AS bicicletas de uzo ]

dre Schmítt, Prefeito Provi �fdmâ�n gaeIn s�_ stu1?ao (o
particulares. I

·sorl·o do _JiUill'cipio de Blume a ao . l' os. .ran Z para o
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau em 4 de [a-]trecho Fundo FIdler. .

.

,

"

nau, no uso das suas atribuí-
Prefeitura Munici pal de ne.ro de 1934.

: a. Ições,
RESOLVE: Blumenau, em .12 de Janeiro asso E. Lim Escrivão

II
. .. de 1934.

�-
::7-

rn�'
'

Nomear o cidadão Eduardo J b Al â S l 'tt 7��f1J .
-�aco ezan . re cnmi

�.........�__...� .=-=--� ,Vtrícj., para exercer o car João Gomes da Mobrega :;.r� -- I ,

go de fiscal distrital de' Mas-
saranduba, percebendo os

R 1
.

41aQ C I I C f I
v encimentos previstos em eso ..ução Dr. I.&O arnava. arnaVal!Lei.
Prefeitura Municipal de BIu- O cidadão Jacob Alexan-

menau,' em 11 de JaneÍI'o Jre Sc.hmm, Prefeito Provi-
de 1934.

.
.

sorio
.

do .Mul'.icipio de Tau-[
Jacob AlexandTe SchmiU menau, no U30 das suas atri-j

bUições,
.

João
..
Gome.s da 'Nobrega RES(;LVE :

.

.

Nomear o cidadão Adriano

�-l?ilf."ohl�ão no 114 Mosimana. para exercer o· da acreditad:1 C/Jmpanhia Chimica,,,,,13 . � '. car-go de Inspetor Escolar I Rhodia Brasileira.
O chladão Jacob Alexan .. MUI1ic�J.lal, percebendo. a gra·

� Vende a preços baratos

,(.:['e.... SChl1litt, prefeito. P.I'UV.i.
nIfcaçau mensal

eStiPUlada.
'

I Chegou a ir para o �*�*-*��****9t(�*�***�***;:
.sorio do Munieipiu de Blu- i em) o D,;creto "Nr. �O:

I HospitaJ .",,: .FARMAC'A ::Jacnald. no uso das suas atl'i-
. I refeHura l\1ulllC1pal de Roberto Grossenbacher � ..

I ::
buiçõó;, Bluinenau, em 15 de Janeiro

- I s. Catharina (Blumenaú), � ··GRU·ZEIRO· no· 'SU.l �
- R15S0LVE:; deJ','alc9304b' A:exanti�·re Schm'lit �... Rua .15 ele Nov�mbro, 85 ,13 de SetHmbro dj 1915. � U;� -

'. Illmos. Srs. Viuva Silveira « Telefone N. 15 )to
. EX:i!lCri>r.os inspptores de João da GOlllés Nobrega P.-\RA revendedores graades abéltImentos. & Filhos.

" t Rua 15 de Novembro, 32 �
caminh'l, ddailãos Fre H:lrlcu --�--�-------

• '

Rio de Janeiro � Atende rapidamente :l\Ibhr, Rodolpho �\lu.elier, Gus- �-""'����IIII'"'i:. 9 signatario soHrendo p.or!,� Serve com esmero Stwo GOd)el, Walter Przygo- L-art,;'. me �����_L ImUltos. annostde l'hellmatIS-t·:t) SERVIÇO· NOTURNO :!!
(la e Germano BahI', nomeau-

.

�i1I" ii UII
, I mo ulti amen e atacado hor ,.. �

ü.!o. em Sllb6t1tuif>d;O; oscida·' •

d·.
-'
m.

. 1 i{. PERMANENTE· I.
Y

I !'il13�w�·m!� 2:.t•1ar! Coletoria de Rendas Estadua·1S e rlvelmente, sendo levado a@· � .

)touão
.. Jo1:o Vi i'a par l. ü ire iJ�BA� "'.... a I·

.

Hospital onde permaneceu ap- ! �9�.9";;"9õi:rv;"�9'''.9'9õ9�'''
cnn compri.'ellflido, entre a: I BIu'· au proximadamente um mez em f ...............���_......y.,............_..
balsa do Prtybllle e a de i meu .

rigoroso tratamento, infeliz-I fr·················
.... ·····.. ····· .. ·· ....

·T
Nova. B'r,>m3o, indJ:,iv� o I

'E D I T A L
' mente sem resultado p�sitivo" �� Dr Max Amar!:ll ��.•. camÍnnü da FloJ"eSLl1; Rober-I •. Achando-se nesta trIste e-

�:
.

• ... tI =lJ'

li) Kuestucr p.a a o H'c>C ,o I merge'Gcia recorreu ao muito 1 : :.

Saco, Po,;to, Munecos, Tuca-

r
. poderoso e sem rival, para a \.� ADVOGADO ;ninhos, Rio KI"auel (Margens De ordem do sr. Exator das Rendas EstaduaIS desta

I cura de seu mal, o ELIXIR'! 1:: RIO DO SUL :ldireita e esquerda) e Alto Rio Cidade, torno publico para COIih?cimento dos: intel'essad.os, DE. NO�UEIRA.! .. do ?ha�'m.; H
. B .

Krauel (Margens direita e es- que de acordo com o Decre.to n 1, de 4 do corrente, flcalchim. Joao da :::íl1va SIlvelra,!����
querda); Oscar �tein para o XAROPE facultado aos devedores de Impostos, taxas e multas, que restabelecendo"-se de tão a· i ...

.

\.,trecho Gavião, DGna Ema I até 31 de dezem.br.o p. findO,. cúnstituirám
.

«Dividu»; o

pa"ltroz soffrimento.
I CIDADE DE(Margens direita e esquerda), �. JOA

....

O g.am,.mto e� 6 prestações, duraJlte o eorrente ano, bem as- Fo iem VV. SS. dispôr, pa-
.

)Dona Helena e Vargem. � SIm, o pHdao de multas, custas e porcer:tag ms pel'tencen-I ra ü que lhea convier nesta I
"Prefeitura Municipal de Blu- tes ao Estado e selos, aos devadores que. duran.te �s me- cidade. I DLU�4EN·A,Vmen!!u, em 12 de Ja;:teiro

dei E' o melho!. para a zes de JANEIRO corrente e FEVEREIRO futuro, lIqllldareml .ti}} LVJI:
1934.

.

tosse e doenças do peito. seu,; debitos, sendo que, ao contribuinte qu J até no mez

I
Do amigo grato Bis"s-e-m-a-n-a-r-i-o--d-e-a-b-s-o-luta

Jacob Alexandre ,�chmitt. Combate as constIpações, I
de fev0Tciro não iniCiar o

pag.am.
ento das prestações réfe-

Ildefonso Teixeira indE'pendencia
Ji

-

G' ·d "T b resfriados, coqueluche. rente ao. seu deLito, fIcará inibido de inicial-o em abril 8,oao omes a �vO rega quando iniciado'em fevereiro.e até 30 de abril não procu-I Firma réconhecida Director �bronchite e asthma. rar satisfazer o p!1game!lto da, 2!:l. prestação, sp.l'á imedia-
ACHILLES BALSINI

n. 115 O Xarope São João tameute excluido do favor de que lhe faculta (J referido I
protege e fortifica a gar.. decretro, (art· I") sendo, Que nesse caso, extrair-s e-á a

Ib certidão do restante da divida, afim de que a Pro:uotor ia
ganta, QS

.

ronchio.s e os l Plíblicao providencie para a cobrança executiva (art- 11").
pulmõell. Milhares de I Outros esclnrécimentos serão prestados por esta exa-

curas assombrosas I toria, em todos os dias uteis,·· com referencia ao aludido
decreto, a todo COntribuinte que o s::llicitar.

Coletoria 'de Rendas Estaduais de Blumenau, em 6
de j3.neiro de 1934,

..t , , ........ _w ....�___

CIDADE DE BLUMENAU

EX P 'E D I E N TE Co'�tmiâ de .Rendas Estaduais de . Blumanau

de

EDITAL
da 'Preieiíora Municipal-

......

o >,

Blumenau
no Beckelberg para o cargo
de Inspetor de samínho do
trecho compreendido entre
os-Iotes de Eduardo Retz e
Emilio Gobel,. inclusive o ca

tuinho do Leão.
Prefeitura Municipal de Blu

menau, em 12 de Janeiro de
1934.

'-'''\''1

O crd'à:dão Ja�ob A. Schmitt,
�'!'eleito Províeorto do Muni
, :nio de Blurneuau. no uso
'
.. ,:;s suas. atribuições,

resolve:

Nomear .1). cidad&.9· Reínal
';0 Frt:hgarig,' para 1:Xf-ircer o

cargo dê Ji8c.iil .4istStal de
.,�iIIlbó, pf!['cebelido os venci
Jilent.o:s marcados tom Ler,
Prefeitura Municipal de

.

Blumenau, em 11 de Janeiro
ct 1 1934.

Jacob Alexandre Schmitt
João Gomes da Nobreça

:"�

;,..:,;'

"

r

Resoluçáo n. 113
�.' <.--

.-., -�-'

LAr�çA- PERfUf.AES
F�irt e Vlara

Baile da Roca
.,.

Resolução

de todos com trage matuto.

O cidadão Jacob Alexand1e
Schmitt, Prefeito
Provisor'io do lvIunicipio de
BluII;lemiu� no uso das suas

atZ:ibuiçõés,
Resolve:

• Ex;onerar 0S inflpetore� de
caminho; .

cidadãos
.

EmiUo
Strutz e Alvin Starike, no

meando, em substitiüção.
.

<?s Icidadãos� Christiano Deck,er
para o trecho Ribeirão Paca,
Joã.o Weidmann Junior para
o trecho· Ribeirão dos Tuca-
nos; IPrefeitura Municipal de RIu- .

menau, em 1:; de Janeiro de
1934.

Jacob .Alexandre Schmitt
João Gqmes da Nobrega

c.ss. E. L I M A, Eserivão.

A maior__!!!scoberta I ���E���03d28��8@S8��
PARA k MULHER

CONVITEDo Dr.Sylvino Araujo

f I u X O • S e d a tio a
,
o Regulador Vieira

A mulher não soffrerá
dores

�

CURA COLICAS UTERIHAS EM 2 HORAS

Manifestação dos Matutos

I
o Club N. America convidaos srs. sDcjas e Exmas.

j famílias, para o B A I L E D A R O ç A a realizar,.

se amànhã ds 20,30 horas da IlOite. Pede-se apresentação

Regularisa as

Corta as grandes hemOfl'ha-
. ,gias. Combatê as FloresBran-

.

caso Evita· o Rheumatismo e
..os· tumores na idade

.

critica,
E'

. poderosq calmante e Regu- ..

lador nos Partos, evita ...Cores

O· 'd d· T b 'Al .J Hermorrhagias e. quais nulli-
Cl a âo � aco

.

_eAan- fica os aceidelites de morte
d1'8 SchmJtt, Prefeito Proviso- que são de 1 por cento. Me- Todos que comparecerf'm serão surprehendidos por 1Tio do Municipio de·· Bl.�nu> �'. . t·.i"las de 13 á 15 .aDnOS todas

nau, no uso das suas a;r;Dui " d

...
:l.�.

. .usar..

a

.F.
L

...UX..O.�SEDA-I
um afamado Jazz.

I
' ,'JA qlle se vende em todo

I
A

. -

M tut· Ições, I,.,·
\J Bl, ;;U. Reéeit�da por mais F

COm!SBaO a ma.

resolve: I' ue lo,oóo medic.)s.
.

_ I
Germa p

.

• ,�.m�?fll8�BREEO������'

Resolução

No_uear o cidadão

1'1
�

WMNriiRtSSM. 'A e UI.4'$14&%$.;; ti· H

AlITOruzADA A FO)iCCIO� E FlSCAUZADA PELO GOVERNO YED.ERAL

CAPlfAL: ·2.000:DOO$000 -:- REALIZADO: 800:000$000
Séde social: RUA BUENOS AIRES, 59 _. Telephone: 3-1990

A COMPANHIA INTERNACIONAL DE CAPITALIZA
çÃO emite títulos de capitalização com depositos
mensaes desde 15$000 ou a premio unico.

Subscrever títulos da COMPANHIA INTERNA
CIONAL DE CAPITALIZAÇÃO é a segurança para o

futuro. economizando de maneira atraente, pequenas
quantias.

Porque deveis adquirir títulos da COMPANHIA
INTERNACIONAL DE CAPITALIZAÇÃO? Pelas se-

guintes vantagens que ofierecem:

r- - E' A UNICA COMPANHIA DE CAPITALI
ZAÇÃO NO BRASIL Que reembolsa os seus títulos de
pagamento mensal num prazo de 25 ANNOS SO'
MÉNTE.

2' - E' A UNICA Cm.1PANHIA DE CAPITALIZAÇÃO ltNO
BRASIL cuias mensalidades são pagas durante 20 ANNOS
APENAS.

3' - E' A UNICA COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO NO
BRASIL que amortiza por sorteios mensaes, títulos nu proporção de
1 SOBR1'. 2.l\l7 .

4' - E' A UNICA COMPANHIA DE CAPIT,-\LIZAÇb.o NO
BRASIL que sorteia mensalmente OITO COMBff\J_AÇOES DE
TRES LETRAS PARA DErERMINAR A AMORTIZAÇA.O ANTECI
PADA DOS SEUS TITULOS.

. 5' - E' .ti UNICA COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÂO NO
BRASIL que tem SORTEIOS PROGRESSIVOS, PODP.NDO ATTIN
GIR O VALOR DE REEMBOLSO ANTECIPADO ATE' O DOBRO
DO CAPITAL GARANTIDO e -

.MAIS, DEPOIS DE 15 ANNOS DE VIGOR. os títulos da
COl\IPANH!A INTERNACIONAL OE CAPITALIZAÇÃO,
PARTICIPARAO DA METADE DOS LUCROS DA SOCIEDADE de
accôrdo com as condições geraes do titulo.

'

PROXIMO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO NO Dlá
31 DE JANEIRO DE 1934, A'S 14 1/2 HORAS :NO SA
LÃO NOBRE DO LYCEU DE ARTES E OFFICIOS, A'
AVENIDA RIO BRANCO. 174

PARTICIPARÃO DESSE SORTEIO TODOS OS
TITULOS EM VIGOR NA REFERIDA DATA.

Agentes Gerae§: L5vonius "Co.

Redactores·:
DIVERSOS

Publica-se ás quartas-feiras
e . aos sabbados

Redacção e officinas :

Traves·sa 4 ·de
F e ver e i r o N· 7
Caixa Postal, 61

BLUMENAU
SA,nt3. Catharina

-.-

A s si g nat u r a s

Anno . . . . . 15$000
Semestre. . . . 8$000
Numero·· avulso. $200

I �umero atrazadu $400

Importante,
A direcção da «Cidade de
Blumenau» não assume

I responsabilidade pelas a-

I p1'eciações
em.itt"das em no-

I
tas ou artigos
assignados.

•

Para
procure

annunC10S
esta Jolha

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



C[DADE DE BLUMENAU
. -'_"ê2":"'�=� ._. .....

=-I��_,...._':':.�.:������_�

Annuncios nesta secção: 4 publicaç.ões, aos sabbaclos, até 3
cms. 3$000, de mais de 3 a 6 centímetros 5$000 A mala aerea fecha, na

l -.........-.-.: ' .'-
... - .. Agencia do Correio

I ����.f1�!t�*;!!*!i!!:t:,*��!It.*.**,**�; ��::: ..-:: ......4.:'-::-; ..�;::;.:;7."..'''p Para o Sul
.

I � DR. GEORG RICHTER s: � Dr. VergniaudWanderley �� .

ás sextas-Ielras

'I � Medico diretor do Hos- � :

:1
r�glstradas - ás 10 horas

�. .!f::
- ADVOGADO - : simples - ás 11 horas

w. pítal Sta. Cathartaa lli<: :. P AI P I1"-1 }to : Causas eívels e comerciais: .para. . egr�, e ota�,
l:ii Formado na Allemanha S:}= T 4 d F

. : RIO Grande,Uruguaí, Argenti-
« '. �: ravessa e evereiro : I

na Chile Perú e Bolivia
.4{ e no Brasil lf.i : :,

•

.

� » .:..;.:;.:.:.:;��."V...., Para o Norte

I � Operações. Clíníca Geral·;: ���:;-....�:;:- aos sabbados

I ��'i�(("���q9��;;9�9�.'-!õ!íõ�� �� T B R A fi A· �l .

tr d á 10 hI ?:.:l regrs a as - s oras

ff�D"'�E"'d�=:;:X�t"'''''TI "l�
A o V o G A o O

�ll si�i;:� -S��t!�, hJ.rt:UIO. Rio,
l: r. ga r uarre o :) : RUA 15 DE NOVEMBRO :

I
Vitoria, Caravelas, Baia,

[ g A o V O G A D O B! ; B L U M E NAU ; Maceió, Reci�e, Natal, Africa,
�: RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 :ll.: :. Europa e ASIa.

ç� ;j

I
��;;;;�� I Oualquer outra informação,

(: 2. ANDAR �< i S forne�era o sr, Agente do
:: :5 I) tt Correio.

==�==I·, J, FERREIRA. DA SILVA iii
:; !. � Advogado !I-----r----..----·
fl Mario Tavares da Cunha � j! 1 aoessu ; de Fevereiro, :; ! i Onde esta a felucdade
,. . � ..

fj lvleHo � I! t das senhorasr: :. I i$��...1�i;;��������'*::Hl+$:llk<;
- :� Tabelião do 2. Oficio t� 1 Em possuírem dois jardins

�; BLUl\-lENAU �:. ����.��..-.::-..�� !ligados entre si; o do Amor,

I�: Sant C' t " • ;5 i í: Hatei Holetz :S I deIJ.tr� de casa;.o �as Flores
:;

a a arrna :11 f: :5 no qmntal. O pnmeiro sym-
j �:.;.:.�:;',:":';':''::;��::� i �1 Situado no melhor B bolisa a Felicidade; o segua-
�-I'J-O!��<!:j:.',,'lltr.;'�iW'·::�{!t(:t:)tl�\1:«I<�?:;.���i- . (: ponto da cidade :i do complet.a-a dent!'o do �on-
� . � ) (: f';

torto materialmoralidade, Ido-
� Dr. A lfred doess r g R. SiebeG"t & Cia. � latria pelos filhos, esposo e

E1�� (1v A �) PIE )VfOiFEi � Jl!.VJico do Ilospitnl Sts. Izebel ; Ilt<: Quartos coníortaveís e cosi-

'1:
f

a sande.
1;1 ·:1./ IJ l' ..,., �. nha de 1. ordem.

•

F lt d t t d t

I
�� -!tf : : i a an o es a, u o se rans-

't O P E R A ç O E s !' I .: Absoluta moralidade e ma- '

.• : forma em sonho e martyrío- Co.rtmua no próximo numero .o_ ".u I .. I

�_,.,=�=""".��,=__.0-_..�� .._�=,,_, .__.-

Caixões de defmÜoK sempre ; t.Iinicn Cerni f I ��
ximo asseio.

;}1 Como _pOiS, garantir a pos-
, _ , ., .... .'. _.. . . em stock d(� todos os tarna. "�O ir;. t BLUMENAU - S. CATARINA : I se de tao preCIOSO LUMEM.
"'f.���fl(} '�;.<[:7f�K."J,;)*''{''':!d.. ·.lh-;';>''';��..�,

I
. ·,�:il';:+�..,'l>".l'!i>�;!l>"'·,��,·"'lí>f,·�<":+3>t+�'lW.t (: : d

-

d BEM?' d d'��.
..

'.. i P

.

. •

� O grande remédio brasileiro, -Eli ; uhos fi. preços modicos.
�r � I �f ,,'t .,�,

[�"';':;:;'��� e. tao gren e . l� o � ..
� Ec.:cn l\armarPJ i 'ÜI' de Nüügüeira.. do pharmaeeutíco Serviço de primeira ordem f;.�C���;;����tgi9-��'Ít.}-l()��I' I reíto em busca de «Mínerví-

D f·f �'I
Q,Ümic'J.!o.loda SHva.Silve�a"AtrãtnI'ComA.Lllbow·.Rl1a�., r: ',< '1 !i"""-· -'n!l�que.éumpreciosoespe-

;�

. /:.fl �.�.l , � '.,ende-:e em todas as Fal'macIas,! S:1o Paulo ao' lado de Rlcar. ®.
o-. O I'VBli. a. e Silva �: I PE.[lA AO SEU FORNECE.nOR

CInco f�lto pelo autor da ata-
.•", Ru« Jj II� . 'OD";'I1'(O. Drogarias e Casas de Clunpanha eI' • ''':! O"!!" mada l\'financora que durante

t:..
'" I F - -' � I Bl,,�,,[l h"'n a ·Sl·'llo-"sSnrtdoepD do Labes, ou

u.
a l\1arc ..�nana 'l.' AdoO�i1rlo

L E V Y
dez annos tem curado innu-

n l.t'elr-rUE nrw :':lJJ p�. c .. II vÁ, (.�� .. v...... UI} \4
1...

� •

�\
.�, _, ...... _ � Süi·America::LJ.s. n'J.su7Jlicas I Strobel Ir'mãos. AhuIlCJ'1 Rio BréJflCO, J() If1."'4 merassenhor�s eVltand? (as

�Lfl;�,,�r!.:�.:�.�;_��"::::4.::�;:'!.:�_.:\�.,�..::.�.!_''"''''�,"'�" �
....""0'

�
...

�...
, .

'.-�-·'7'��I:'-�-····-- � l') .
. �. vezes)operaçoes e sofí'rlmen�

",.• .;;,,,�.c'<··;·;;;:0",,,';;jJIi(it!i:i;;J'ih:.:·Jfi·'· . .,·;;,�'ti,·,;·:"·1.,;'-:"""."",-'•.,;'1;,,;. iil�·:·":i� g,�,,;w,ri;jj!i',:'i�;y�� :;.�. �m���;\..; �!\!: ::>tl/fll(,liu!/ I!! ' tos velhos do utero e ovarl'o.:-, ......-;:.�':'."''''. a.&::.;;.�",.' .!.�' :.\ �:�,p.,�"_'.u;........c;:.�\;�.a"U....1l.:'��·;..t..:;t:"�i ..,: .• ,� �.c�..:.� .....,r�� �____ _ '..>.

� tj:: ,

<lfiS>_�����({l{>�_��i.. '.l! t
possuindo attestados, magnili-

§j'f. �l � $O ,{i'1I. €) P) l11 �] L I CO
.

! � el�men O I
coso Um negociante do alto

'��=�__� 7_'_"

������.�! �
.

���:J�c��a�r :Oi;���Ci:s�
Tr:çlames têm aprarecido·"ultimiimente àiycrsas p.eparações como infalUveis na cura k Doutor Piragibe Araujo ;5 . o n�elhor p�H'�" doces I esperall!;la, curou-se de hemer

..

iL� "S'li'l'Ü;�IS". E' nei.!';;.Bdo nãO haver conrrólnto com o Grande Depurativo do Sangue f= •• ••• d, NÃO FALHA NUNCA
I
rhoidas com 6 frascos! Todos.

;�!t p'llllJca Med1C.o ClrurglCa � I lOS incofil!l0dos causados d. eO E N O G U E· I I�_A " :$. -: - B «regras)� Irregulares, hemor-
d:' Phl.'ll'trE!.ceaticú e 'C;lüuléo João da !:lava Silveira }.: (Partos, MoIestias de Ê� f ",,"=ou .

� rhagias, curam.:.s.e se são cu-

�� Senhoras e Crianças) �� II "SI VAIS;: p.om a Mjnervina.

il....�!;���.��.�.y��P������.... !11 D:�t�:d:i:�mP��e r;1��:1
"__'_'_''__'''_'_'�''''''''''''''''''''''''''''''__'__'I f

Fevereiro
I f::: Clinica geral e :::lI .

Volta será publicada f Especialista para moles- �
&J • fi" 'I E'

I'
.

Substitutos: Dr. Hoess e

j �:.: :.:�IIUO�!aJO o :clamente no xorCltO Dr. Richter. �
tias de garganta, nariz,

ELIXIR "914" Consultorio: Lages, Ros· :

�.:
ouvidos e olhos

:�,. pital I i:.: Blumenau - Rua Piauhy ;.:Com o seu uso, nota-se em i
poucos dias: � 6:.::..:.:.:.����

1· - O sangue limpo, de im-
purezas e bem estar geral.
2' - Desapparecimcnto de

espinhas, Eczemas, Erup·ções,
Furunculos, CoCeiras, F<3ridas
bravas, Bôba, etc.

,
3' - Desappareeimento com

i i pleto de HHEUMATUlO, dôo
res nos 03S0'8 e dôres de ca

l beça.
li j; 4' - Desapparecimeilto das
� I e.� manifestações syphiliticas e

I
�'" de todos os incomillodos de
li fundo syphilitico.

� fi· - O appa.relho, gastro-
7�.1 intestinal perfeito, p o i s o
" «ELIXIR 914» n[i.o ataca. o es-

�
tOill11g0 e não contém iodul'eto,
E' o unico depurativo que

i tem attestados dos Hospitaes,
I de especialistas dos Olhos e
"

da }�uspepsia SypbitiLica.
.����������

t

EM ANALYSE: -::- Um nródllcto como o "ELlXHI DE NOGUEIRA" não teme competidores, pois lerl'
c, seil al�e-�ÜHj(J na VOZ DO. POVO r Dentre as innumeras prnvas qw, possuímos, damos abaixo o cliché
!!ti algulls iiiu'ires medicas que attestam a superioridade do "ELIXIR DE NOGUEIRA".

Pequenos f\nnuncios Correio Aereo
Aeropostale

1
,

\;,
'''�._>

Associação Commercial
Blumenau

de

AssembléCl Geral ordinaria no dia 23 de janeiro de
1934 ás 4 horas no Theatro Frohsinn

1) Relatorio do Thezoureiro
2) Eleição da Directoria
3) Deliberação sobre a proposta

Commercial de Floria lúPO!iS.
4) Diversos assumptos no interesse

Blumenau em 8 de Janeiro de 1934.

da Associaçã o

da Associação.

A DIRETORIA

. D ClIl"

"DraS!! Seguros
--------------�-----------

5 ...000:000$000

Cia II
de

C·�piíal
Deposito no Thesouro 500:000$000

1 9 O 4Fundado em

Seguros contra

FOGO (
NfARITIM:OS
FERROVIARIOS

TRANSPORTES RODOVIARIOS

Automoveis

A r I [) E n. r E 5 (DOp��:J3k\HO
.Responsablllidada· Civil

AGENTE GE�AL: J o ã o o o n ç a I v e s

Rua Felippe Schimidt n. 9 FLORIANOP�LlStSub-agente CtD Blumenau: Alb1!rto Stern �

�at.

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



A ���a"f':�acia
está sob a dÜ'eç�ão {io pbarmaceuttco .Jjoão Me ..

d;eir os, qU(� C(1)�tLmais de ,40 annQs .de pratica
urofissiona!

.

I
'W1UlE TYPOGRAPHIA: I
';01\11' Artigos .reljgiosos· .

·LIVRARIA

. PAPELARIA.' CARL
\.
t

� Manipuiação. €�mer.ada e eserupuloea.
Não se , substítue medicamentos

f Proq:uctqs ,cie .•.alta, qualidade.
."

;! ·,Especial;da,des legitimas.

:f ,�e?i'-c��:fi�e d;,,;r, f"emEi'dio �a!"ato

1 que, . m uítas ,'>; ezes, .é ímttação.

Rua ,1;) de Novembro,' 90 �';Telephon.e, ,17 -.BLUMENAU

.Oíterece as seguintes NOVIDADES:

Claudio Edmundo;' Um .engenheíro hrasileiro na Bussía
Mauricio .de Medeiros, Russía, 6a. edição

.

Antenor Nascente, Num' Patz.Fabuloso
Ivana Rowena, À Confederação dos Mo:tos
Koscíusko. B. Leão; A Visão .du Miseria através .da policia

,(Socialismo, COOP?l'a:tismo)
Augusto Machado, Camínho da Revoluçã,o Operaria

- ,

'e Cainp.oneza
Laíayette Soares de Paula, .São Paulo um ano
.

após a Guerra ". .

J. Gosta Palmeira, A Campanha do Con,selheiro. lCunudes),
Chamísso, O homem.sem sombra.
Custodio de Viv.eiros, As 3 Luas de Mel,
Mario Oapper Alves, Tratamento Sanj3.torlal da

Tuberculose Pulmonar 6.000
-Waldemar Coutts. O Desejo de Matar e o Instíneto Sexual 5.000

Menezes, Psicologia ' . 10.000
Carlos Maximiliano, Hermeneutíca e Aplicação do I)ireito 14.000 '

Artur Castellaní, 'I'elevísão 10.000
Darcy A�ambula ;Racionalização da 'Democracia RODO

Jorge SaIis Goulart, A Formação do Rio Grande do Sul 10.000
. Massimo Bontempelli, Vida e Morte de Mria e de seus, filhos 6.000
Martim Gomes, As Loucuras do. Doutor Mingote' 5,000

; Galvão di:' Queiroz, Caíva. Contos 5.000
P. Werner S: J" A ttespeito ;á Vida Nascítura 1.500

6.000

·'5.000

6.000
5.0.00
5.000 '

5.000
'OBTEM-SE USANDO O

,ELi:x:!a D� NOGU'BIB4
.Ernpregado com real van

tagem nos seguintes casos:

R�\mlilitlsm� ,sm geial f RaebifislIII, Mancftas
6a . pelle. Espiúlias, Ulmas, GllRorrkeas,

D11lhras. Fisfu!as, Slrnu.
'

{ANTE
- �YPI:IlLITJCO

PODEROSO: ANfI-·RHEUMATICO
. ANTI�ESCROPHOLOSO

DEPURATIVO DO SANGUE

_._--- ------

INFLUENCIA DE

AG U � S A. L G ADA.
ll,. I'l'AJAHY

Atendem-se pedidos
nego_dante� .e exportaô9res à_e ,mageiras

,e Cergaes
para qualquer

ponto .do eSTADO
. 'llepresenté;\lltes:5ecç�o flUvial

'Florianopolis . Dionisío Damíani.

Ji:s.t1'e�to - André Maícote.

Palhoça - Germano. Berkenbrock,
,Itajaí - Amadeu Angiolete .

Brusque - Otto Schaetler

Blumenau. - Oscar Rueàiger

.

MATE81AL PARA INSTAllACÕ�S ElEGTRJGAS
GRANDE 8HRTIMENTfJ EM tAMPADAS E lUSTRES

. • -

.

-; -'. ,-o -,
•

- ._ •

TODAS PECAS PARA CONSTRVeCÃQ DE
APPARELHOS PARA RADIO'

.
. ,.' " .

� "
. ,- '';

Carlos Hoepeke 8� A�
. Blumenau

f
, ����.

f
� " - .

,

li� Dr. Freitas Melro �l
I I:

ADVOGADO :l
� Causa� civei�, commercíaes h
! e cnmmaes

;�� Rua Minas Geraes ' ;.
� :

I
.........�.

.
.

�... � ..�.���

Exijam �f; ?elJ··
fornécedon

'I

',1

.para ondas curtas
.-

-1$0

o :-'apparelho
'E :R ,I ,e S :5 'o 'N

• Combinado pa. .ondas curtas ,e longas
Ligação pa, .Píck=up.Alto falante dynamíco

Vendas em jirestações
BLUMENAU

--------

a INJECÇÃO
NANCORA"._

Pharmacia.,
,
S..e:-NJ:rr.Â.S
DO PHARMAGEUTIPO
GOTTLIEB ELLIN:GER
com 40 annos

_

.de prati:
ca na A.llemanlla ,e

no 'Hrasil, ..
�;r.::-:�;'.;'.,.���.�:;::.� .

�. Dr. J. BERGER Í�
� Clínica geral. Espee.; doenças :l� ,

'I
: internas, do metaboltsmo, Se- :

.: : nhoras e oreanças, Venereas. -; [,
I : e peUe.· !l·
, � RUA .$. PAULO. N. 79 - !3I,.UME�AU

. �J i
��������

...����.·iia.....IP......BDmB....1

Torrado dos

.melhores cafés

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



-;�������=���������,;,!!:..�... A commíssão que organísou==��� .mSiSS&Q....�DjilL .. tk

e levou a effeito o natal dos

I ABERTURA no GARNA- pobres, a 24 de dezembro,U .

.

... passado, agradece, PO! nossoI

VAL ITA·JAHYENSE lintermedio� á população _?es- 'Para o conhecimento dos
to (lo sr. VeHa§co com a- !

.

.

ta cidade o concurso vanoso interessados transcrevo, o
b d de Go::r'u ino"en-

-

..
-

..! .

. que prestou a realização de art. 53, do Decreto 22.478, que

I
;Ulea a

:.
•

_

Alegres qlIas.i semwe, o.s
I t:ara sabbado, p�'oxlmo, 27, tão humanitária

.

obra. apro\'8: e IEanda �bnery�r a de-�le fi, suspensao d9 jO."-Sabbados tem sIdos Yt:rd�d81- esta sendo annunciada a aber- Foram os segumtes os con- corsohdaçao dos dlEPOSltlvOS! . I «}l Ordem;;. pelo in
ros marcas ihdest1'uctlv�lH, !1 tum do Carnaval, e� It�Jahy, trínuíntes : Empreza In?<ls-, regulamentares dn O�dem naassignalar momentos. allucí- com um collossal baile � fan- trial Garcia, raercadorlas : dos Advogados do Brasil.; tervent.3r"*goyauQ.nantes na o vida. de mUlt()� ra- tasia, e batalha de confeti, ser- Companhia Malburg, merca-

rt 53 _ �ucorrerá naspazes, de mUItas rapangas, pentinas e Iança-perfl_;lm�s, no dorías e 10$000; Ke:rsanac� A.
d t 379 d CodigoE' um dia emqpe por norma magnifico Salão da S. Guara- & C.a mercadorias; Cafe I penasl
o ar. °er usar O Mello franco

.

t 's I d Pena quem sem os, <:> sr.
!

acontecem
..9tHsas_ m�men 0,: ny.

, . Corôa, café : Banco
.... _TI o

o tit'ulo d� advogado, de \ l' -A P. R. B. 9. de' S. Pau ",
sas, e bSSP; tradícção, po." Haverá esplendor de: mU�I- Brasil, 100$000; vch� & I d, .

i nado ou de solicita- não voltará transmíttíndo o «Jornal da
mais que Tolem as horas, ca, fIores, ornamentações e il- Neitzel, 10 saccos de Iarinha pWVIS o

.

·mpren.l Constituinte», de seu mycro-

.

ezcs na ampu L
.

_

fé .

d
.

S' A r
dor em aDnUDClOS na 1

f

os días os m ""',
-

ummaçao enca. de 5 kílos merca orras ; .'
I m pala- A

.

diz O seu phone ínstallado na secreta-
Iheta do tempo, (JS Sabbados] O inicio das festas será ás Hoeschl íO$Joo; Oompanhia sa, ou em,. �yu so, �o escri

I
asirn

.

ria da' Bancada Paulista. DO
não a perdem., 21 horas em ponto, qua�do en- Hering, '1000$000; Guilher�e! vras. ou OIS j�?I'l,!'. ou eJ� filho e garante Rio de Janeiro, Irradiou, hon-
a Sabbado e precursor de trarão os blocos precedidos da Froeschlin, meias; Malharia ptorío, na resíden IIa,ou or tem, a seguinte deelaracão :

alegriaE'. Desde Segunda- Fanfarra de Clarins da Força de Artefactos Finos S. A., outro qualqu�r loca uPàe RIO, 18 _- ° sr, Virgílio "Estamos autorizados a do.
feira até meio de cada pro- Publica -do Estado. Dabi em mercadorias; Casa Ideal, 6 qualquer o.�tI�o íorma, o

alas de Mello Frllnco. dt'�laraYa clarar que o Dr. Alcantara
ximo Sabbado, a gente moça diante tocarão ininterruptamen- pares de sapatos; RlIein-1 yes��s�dmSloDll s ou �1��adO� homem no Palácio 'I'iraden-

Machado sempre se mauiíes
entreg-'1 corpo e espírito 8.0 te dois «Jazz» de"Blumenau e gantz fazendas; Ricardo ínetí III o� para o.�.ta Ôv s: ou tes que seu pae, o sr. Aff:_a. tou e contínúa a se maniíes
toabolho nos escríptoríos, Brusque um repertorio de Peite; mercadorias; Casas .Iegalmen e hahi t' a o

� des nío de Mello Franco, nao
tar contraçío á qualquar iní-

.:das fabricas e usinas. Mas sambas,'maxixes, fox-trot, ran-l Perna�lbucanas, 20$000; Pon-l �em o p�der. �os d:r��rteir� voltaria, absolutamente ao
ciativa tendente a ínventer a

toda essa gente moça, agua,r- cheiras e marchas carnavales- to Chie, 5$000; Casa Borba, 'I de !J:�i��:: o� que so reíe- ltamaraty para_occupar � pas- ordem natural dos trabalhos
da, palpitante, o ?escanço ao

cas, tudo de 1934.
. I diversos; Otto Abry. 10$DOO;, e 1

t 90 ta das Re.laç1oes LxterHJres,
da Assembléa Nacional Cons-

Sabba10, que- a lIberdade da Haverá, ainda, um ser::-Iç:o Nestor. t)che,.�r�er, 10$000: 1 1'e
o ar . -'-' .

manten�o HH1\)a�[lv�l, a su� I tituinte.
canga do trabalh<?, que l_he de cela e bufett, ma�nehca-I FrederIco KI1mn, 10$000, Blumenau, 19 de Janeiro,1934 resol�çao eoofol�Je e do co

E' esse o peusamento una-
permittil á expandIr-se, brlll- mente orgamzado, serVldo, nas

I Gino de Lotto, 10$000; Car- nheClmento
o publIco. nÍÍne da "Bancada Paulista."

car, daI' vasão ao excesso de 52 mesas res.ervadas.. los Hoepcke S. A., diver.sos; Vergniaud Wa.nderleyvida que possue. por 8 garçons espec.eIalmente· Gustavo Kummerl.oeve, rl�ver- Secret!1rio.0:E;' entre essa gente moça, contraclados. Alem dISSO posto sos' Leder & LIscke. dIVer-
..

'gulosa de di_vertimento, do �e eon!eti, lanças-perfumes e sos; Fabrica de .Ch�colaterisQ de alegrIa, que se pas· SerpentInas. Saturno, I!lercadorIas, Er- Dsam' os acontecimentos que EmfiID tudo magnificamente nesto Steinbach, mercadorias;constituem o drama «SABBA- preparado para o maior suc- Roberto Grossenbacher, mer:Do
o

ALEGRE» o primoroso cesso possivel. cadorias ; Reinert & Ci::!.,film que o «Cinema Busch» O preço das mesas e de mereadorias; Henrique Toen
� o

passará a m a n h ã oa sua 25$000, não ha.vendo entrl_ldas jes, mercado!ias; Carl Wah-téla..
. r avulsas e termlllando a festa lo mercadorIas; Arthur Ha-

.

Como personagens priuCl- \ ás 6 horas da manhã. o� mercadorias; L. Rabe,paes figuram Na??y OarroU, A .comp1Íssão promotora dos m�rcadorias; �'hicmanIl �Gary Crant, I,lllan Bond, festejOs e composta pela. srs. Cia. mercadorIas; Bancu Dr Os�valdo EsninãglaWilliam ColHer Jnor. etc. Com.' Hildebrando SilVeira, Nacional do Commercio,," i�Ainda veremos no mesmo João. Amorim" Nelson Seara 150$000; Carlos KofIkE', mtor-I:programma ,(Um Jornal» e um Heusl, dr. Jose Menescal. do I cadorias; Max Puetter, ll:el'-!({Supplemento Musical». Monte, Á�rno Baue;, . Fran.?lsco 1 cadorias; Mathias Fablan,.
.

Almeida, Vidor Kleme, Gene-' 5$000 ; R. Siebert, 5$000 ;
!sio Lins, João Pery Brandão e

I
Walter Meyer,. diversos;Erico Sche�fer_: .

_, Boehm, 5$000; On?ken &
IA commlSSUO de recepçao, Cia. 5$000; IndustrIa Oura,:pelos s!s: J ..Meire}les Jor. Ma-! 5$000; Paulo Heriu,Q', 5$000;:noel VIena Garçao e j. Mar-) John Freshel, 10$000; Dr.!ques Brandão..

. .
; A::lolpho Konder, 50$000, CO_:I- iO A C R E A commissão de poh�Iamen-; rado Balsini, HlO$OOO: Joao i Residencia: HOTEL HOLETZ

o_

to: pelos snrs. Dr. Arar!lo Go�s Medeiros, 50$000. !Temoso� spbre anossa mesa I Manoel- Britto e Traja]]\) Perel-!
. I Rua ��:uR�1i�� N. 8de t�abalho:s; ° numero 201! ra. "

. I .

.

IdO' sema-nario o,{O ACRE», or-I A commÍssão de ornamenta-', • o. I das 8 ás :0 e das 4 ás 6gão omeial do governo do. ção: pelos snrs� e
..

snrtas. Ar!. COmnanhia InternaCIOnal: ll- .._�__�_Territorio Federal do Acre e

1 Mascarenhas, Ceclha Malbur�, I 1.1

Iquê vem � luz da _:Publicida- Felix Brandão, GUiomar, I�eus!, 'I de Capitalizarão !de na cidade do RIO Branco, 1 João Nobrega, Ge�y Foes, LI-
. . .: Icapital daquell� J?arcPlla da' se Amara,lo Lucr MIranda, Leo-, Rect�flcaçaO ,-:Fedel'açã.o Bra.Sllmra. .. Inor,�eusI e Amt�.H.ochadel. I No annunelO q.!le �ssa acr�.-

I«O Acre»o que nos vI�lta Ju foram adqUIrIdas grande! ditada compunhw 1ez publl-[
-

pela primei�a vez, é u?1.JO!- párte das mesas resetvadas.! car em nossa edícçã? .de 31ilaLbeni leito, com notiClarw Os pretendentes de mesas de- do corrente, no qual 101 da!.abut:danfe, colaborações lite- verão procural-as na «Casa do o r"'sultado [lo sorteio ?erarias çscolhidas,. além d.o Reis». 30 de dezembro do anno flt-,expediente dó governo tel'fl-
do, sahíu, por um lapso detoriaI.

'

.
- D e n t e s L i n d ü s revisão, errada a ultima dasCumprimentando (1. nobre

S combinações sorteadas.collega, «Çidade de B1,ume- Só com a Pasta Essa combinação dev(� Séf Inau-� manda, por seu mter-
P A N N A '1 N L R R· em vez de E H. R co-. medio ao bravü povo acrea-

• mo roi publicado.no, o a'f?:. s3:u�a.ções (10 povo Representante: Feita aSSIm, feita 3 rectirica-
- deste munlclplo e as expres- Cassw de Fonseca ção.sões de sua simpaíhia a�s

I
Rua 15 de Novembro, 26 .!..'::�---�----�--

longínquos �io�elrDs da eivl-. I Experimente_:,

..lização braSIlelf!}. no. extrem� I e nao quererá outra Inorte de,noss� ��,trIa.. ! Diversões SUPER TINTA INDELEVEL

Bailes

I Homenauens postmn&S
:

� �mI�Ó Dl1liJ,i1"uX ANNIVERSARIOS

I g J�tJ[j lhh �iju - Faz annos hoje ° sr.

Hermann Radtke, capitaliS\fl'! FPOLIS, 18 - Na sessão residente nesta cidade.I de hontem do r;oDselho Con- - Hoje decorre lambem aI sultivo do Et;tado por propos- data anniveri'laria do sr. Fr::
ta ao Conselheiro Altumiro Gt'rico Kretzschmar, thesou-

I Guimarães foi lanç2do na reiro do BaIlCu Nacional clt·
acta um voto de pezt!r pelo Commorcio.

! faHecimento I�O Desembarga- - Amüvusaria-se, na pn-
dor José Boiteux. xima te:cça-feil'a, a gentil
Falaram aSl30CiaDd:y-se as Senhorinha Irma Butzkí:'.

homenagens á memuria do prendada filha dü sr.' Lir:Z
conterI'Enffl illllstr-e () conse-l Butzke.lheiro Ale d 'i'; Toientino Bri- I Aos' anniversariantes, I��''to e João Alcantara da Cu: sinceros parabens da «C1D.<\.·
nha. Por proposta deste fOI DE».

..............,""""........� dirigida. uma °n ticaçãü ao Pr�-Domingo ás 8/30,

realizar-II":.-=r'====='''''=_=e:.!rUOilAow::::::::;::W:W;:=====::3'5,::aoo;;;"""":;.,
=....::',..='!,..=======�;:;:-i .l'eito �iUDicipuJ para qUf' seja Vialoantese-á no Salão do America.

- � lüado o nome de J0138 Boe-uma «manifestação dos matu-
., � til .... I. teux 8. �J1la das �'uaR de FIo

CONSUL LOURENZO ,T.tos» um alegre e interessan-
il ACh i IIes �a MS til n I I rianopol1s.

. BERGAMINIte «Haile da Roça>'.! .

_ Passou por esta cid;:dt:'.E' este o inicio da tempo-! Acceita causas

para Curityba, onde resi(},:. (Irada carnavalesca.
Experimente

sr. Lourenzo J. BergaIlilf.\;,Está reinando grande en- Crimes, Civeis e Commerciaes
I não quererá outra consul do Uruguay, que lathusiasmo entre os meios pro-
I TINTA INDELEVEL acompanhado de sua 'fiIhf:.motores, dá «manifestação
I
SUPER

_

senta. Yolanda O. BergtmlllLdos matutos», e uma surp�e·
'n' t 'b 'dsa que está sendo promettrda , I':

l.S J'1

U'l; 01';, .
_ ."

ADÃO MIRA�DA
. ,

PSCr, iptori.o Je Advocacia 1
. '.

com palavras misterIOsas e o
Li I ti

OI"
Rooerto GJ ossehbacher

_ Procedente de Flo:r:alH'-
'

o".,
jazz que t.ocará no. _carnav.a- g I

t
_

o

.

Iesco «BaIle da Roça". Trav 4 de Fevereiro, 7 �RedacçãO)

I
� -, --� polis, encontra-se nes a Ci.

- o

O trage que se pede cOI? I !, datie, a serviço da IIi S,;;samuita insistencia para a nOl- l Rua Bom Retiro, �18

.\ Os rr�!neiros lledem conrrelra "A PATRIA", o sr.tada de alegria é o do mutu-
.. �

Adão Miranda.to. TOdo mundo precisa tro� < 1_·-
=- "._,..... -j snggesH)es sobre ma - Apresent�mos-lbe bç�� y:�_carO o conceito do elegante "'_.,. " -

,

'1
das e deseJamos-lhe rehz eXi-'pelo do caracteristi�ohe �n- I teria Constiit!c!onal to nos negocios .

. tão ter·se-á este maIS uomto

I·lqU.. ·�. aquelie. 4 Rio, 18 - Na reunião d.a: NASCIMENTOO BaIle
banc8da do Partido HepublI-

, .

!

E' o que vae ser.«
E' a

cano �,rlineiro, realisada ontem

I
Com o naSClmentc: de llHilS

da Roç�. vae .esqu�cer-�e do

_ alem da distribuição de ma- um. robusta menma q�e
elegante para ficar bomtoe,

forma depo- lel'ia constitucional aos de- I to�ou o.nome de Myrna, lÜ!
mals .que animado_ e não e a

_. ... I pulado. d. bancada _para eS-1 enflq"eCJ�o, a 16 do COr:�J.lsIto nos tm - tudos resoIveu {'Sta pedIr te, o lar ,do nosso prf:>sauo"

sugg�stões a todos os minei- amigo, sr. Arthur RuedJgeJ'.
teiro s ros illustres, r esident�s nu commer�iante n�sta p�aça,.Rio e a quaesquer partJdüs ou �:IS ditosos paes, <?I�)A

facções politicas osobre o mate· DE faz votos de feliClcta-
fria constitucional: de.

_ 1° Uitimo Naial
Pobres

IMP R EriSA

Distribuidor:
Roberto Grossenbacher

entes Lfndos
Só com a Pasta
PANNAIN

Representanie:
.

C'flssio de Fonseca
Rua 15 ce i\iovembro, 26

Clinica medica. em geral
.

e de Creanças
Vias urinarias-ureíroscopia

interna
Molestias de Senhoras

sem operação
Díafermia-Varizes

Hemorroidas

Use . uma vez e

usará
mais cara

Distribuidor:
Roberto Grossenbacher

o Dr. Adolpho I(c,n*
der na Constituinte

"

Tomou posse, hontem, de
sua cadeira na Assembléa
Nacional Constituinte, pres
tando a respectivo compro-o
misso o Dr. Adolpho Konder
ex-pr�sidente do Estado (,

prestigioso chefe do Partido
Republicano Catharinense.

A bancada pcn.dils�a
écontra a previa �)i� s ..

çao.: do PlI"esidente

da Republica

Tudo está

para que o

tulio Vargas seja
eleito presidente
Constituc�onal

talhado Prefeitura

sr. Oe- Municipal

declaraI" que CaI"eCe�U .:"�í:"

:fuudameuto os boat�H� �h�

exo)�e-;_'a�ão do a�tu�llJ.

PreCeito, Sr. Jaeob Scha

Initt, €lHe eontinú�ll. no

exel·eicio do seu e�H>g�}o

RIO, 18 - Em roda muito
ligada ao Catette, o corres

pondente de um jornal obte
ve a informação de que a

rlecisão mais import�meo do
conci!iabulo do Palucia Tira
deotes não roi divulgada.

ti A Que roi fornecida a. imI prensã. �ontendo as assignl).! turas dos Ministros e 1)1'0013-
res que nella tomaram parte
não e::, tava completa.
A parte principal da

.

acta
e para a qual Re ubteve,

I depois, a assignaLura do �r.
Aliranio de Mello F:1:'anco nao

! foi divulgada, porque nelIa
estava estabelecido que os

p1'oceres assumiam o com

promisso de promover a e

Jeição' do sr. GetnlÍo V:ar.
I gas á !1residencia CODshtu

I cional do Paiz.

Esta' sendo estudad,)
o caso da eleicão u{}

"

Presidente da Rea

publica
Rio, 18 - A «A Noite» es

tampa um editorial a prüpf\
sito da incentivação da

-

f r

dem nos trabalhos da Con�
tituinte e diz que a 8.nü'cipa
ção da eleição do Presideu'_'j
da Republica está senôo eJ:
fectivamente estudada e qu,,
si em vias de solução, h'iven
do entretanto, uma cm rente

prestigiosa que a deseja.

SOCIAES

Andreza Campos da Luz
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