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Pela eommissão que se encontra no Rio foi entregue pessoalmente ao sr. Ministro da Justiça o

recurso do "caso" blumenauense tendo S. Excia.' promettido encaminha-lo no menor
'"

prazo .ao 'Chefe dó Governo Provisorio

--e__-

A transformação da .As
semblea em Camara

Otdinaria
Brincadeiras.

dacção

"

I
Em Julho de" 1553 chegou tifero seu tl'ah�iho de mezes I

ao Brasil, juntamente com a e annos inteiros. '

"1c?mitiv�d,o ,Se�üudo Gover.-1 Mas' pouco a pouco Anchie
na_dor_ Geral puarte da Co.sta, .

ta. que encanecera entre seus
o u'mao. Jo�e de Anchíeta '

amigos selvagens. foi obten-j floarulo se nâc. pode cUUlI)l"ir lun· Dlotho I
(iA prevalecer a Insolita : bem, na sua omnípotencía.le-

-.

que havia �e ser o grande i do o que aspirava. Os íu-! d{' :Cor�a maior eOIll as obl'iga,ções a,MSulnid:u lembrança, devolverei ao meu I galízante, conferir aos seus

'8P.?S�O e tnaumaturgo do
I díos, p�otegidos .:

por
. !eis I )lUlU ln·••gl:':l.mma, então fica-se de JlUDlbo. I partido n cadeira que o

elei-{m
embros poderes que lhes

Brasil.
.... . ;eonsegmdos 'pelos Jesuttas I

,/,\g'lI:t' 1i1lloHe ellf pc(lroa dura t.aut,o bate I
torado libre e consciente de não .toram outorgados pelo

Com o unico fito de trazerltorIial"am·se henestos e. tra- até (IU(� f·o�·.",••• ' Santa Catharma me destinou e-Ieitorado que os escolheu.

a. ?ala.vra..
de D.eys.ao g.en.tio.•.lb?.�

..hadOl.'es...o ..b.·ed.íeu.tes e

..

·

..

·

.:ci-I
(:Q'H�UI. não tem·c.omllciellcia. não �C C'!l- lua segunda constituinte

..

l'e,. O argumento não prova na.

barbaro e sanguinolento An�\ víltsados, e prontos a derra. ta.beh�c(";"- I publtcana» - diz o deputado da: - claudica.

ehleta entregou-se. íntreptda. lmar seu sangue. 13m defesa 1

«,\. Iitl�lItira. teul á,1iO pei.'ila� enrta.!iP. I Ado.lfo Konder.
..,

So,ube1'ana é a C,?nstit?inte
menteia toda a sorte de sll-ida patria ameaçada pêlos' «(:;u.... dh. clue,pa�sa mais se upl·oxisna �. RIO, 1(j - O "DtarlO de No- - SIm - mas no nnperro de

crilici?s.:São suas estas pala�:l Invasores. . I a sepumtnra,».· i ticia» ouviu o deputado CIi-. seu mandato, cuja' delimita-

vras �l'7a.dos. de uma ear�a aS. i,. Sua morte. em 1897, no suL: "'I'udo neste lluuulo teiu reine,Üo. S

(J,lI)Uúl-I.' tha.r.ine.'lse AdOlPh.O.. K.onder, I ção exp

.".

r

.. e.
ss

...
a,

... Ínc.ontrover.ti�.I.!?n8CJ�de;�0Isdalund!1çao d.o, da Capitania de S Vicente I te é q".estã.o fie t,�Ulpo,i I sobre _B. franslo,rm,ação da As·, vel co�nstado d�c�eto de CO�-

(-:oI.leg.H,� �.�p'a�lo, n.,as planí-.•. !. revelou.. ·.a 'prOfunda: arnizad� ,,!!ueul !'!:- lH·tl'_ulti?l.O r� Jlt,eHtor·b", I mseamrableOa.rdvl.'nOa�r8!,talt.ulUE�ea;S·ml·mCSae·-1 voca?l·anOda·das·aeuletol.ÇmOaE'.tSI'cd,aem�.. �."tleO
eles ue Plratlillllga E aqu "lÍt.l'lCIII nao es '.n/er (cC n{�OI·( CJ cuca. fliae-SC". ",.l '" .

_.
.•..•• -. •... ...•• q. ,I i que os' índios lhe tinham, I expressou: I uma vez COncluídos os tra.

;,?tamQs as ve�es; mais ue

I
Numa modesta rede, rodea- E

�lDt� dos nos�os: numa bar- do de selvagens com o sem-, • ,

I' ','
stivemos com o sr,

Adé}l-I
balhos de elaboração da no-

raquínha de camço e barro bl ante tristonho e consterná- S I SI
. "U' . 'b"

. pho Konder. O antigo gover- va Carta de Direitos do PiJ-

coberta de palha, longa 14; ; "

,

" O sa ra O s·r·····. .... mmero ' a,.., nador de Santa Catharína, de- vo brasileiro.

Pés larga la E" t do, Aneuleta moribundo díri- •
. putado e senador federal pc- � Não sei comotranspôr, sem

, " IS o a e�-lgia�llles ainda palavras em-
>

I� V d
1 E t d

.

di'coI.a, a en.ferl�arla•. o dormI-! pregnadas de bondade e do- Getu ln argas b-t
o mesmo :'..8 a o, no perlO o fISCOS ilem vexa:mes, essa

to1'lO,' refeltorlO, eO�lllha, des- t
çura, exaltando-os a cum- U �S"I 1 O •• _ I que an.tecedE'U a ReVOlução de

cer.ca
de arame fiirP.ado. , .

l_li : ;)0, rt>spondendo á consulta If'.lp1'udAnte - porque. per-

pe::a». t h pl'irem fip"lm!�ate o que eHe h I I ,. . I que lhe ,dirigimos, assim se rnitindo a suspeita de abrigar
. �a_ ec ese ,do. n.osso: em vida Inr.8 ensinara. E foi pac a _fi , 1<.. tio «Jornal ílo Bl'aslb> o: exprimiu: .

sob a bandfil'a do interesse

gentl,o fm que dlstHlglllu-se nest'" mi"smo "'mbl'ente df�· fi '

tI'
.

d t 1 D d
v -- U -

f
segum e SIH' ta que Íi'anscre-

'
-.,.. Sem pretenter criticar coletivo, o contrabando de

ü g;ran e apos ? o, e!?,an o, tristeza e sIlição que a alma ve�os abaixo: ... _ ia &ttitude dos coIlegas que jál yantagens pe8soais, viJ'á rou-

����� t: p�trHl, 10�glD�ua,! do grande amigo dos índios su O sr. OSJ\\aJdo Aranh.!l eu-
.

(tGBrtas agremHlçoes �u os, se llJ:.)nif,::staralll favoraveis t Dar á Aõsembleá ConstituilJte

na- m�tt� l�� se lnteI�arlbiU:iOS céosond"necebeuare-Itrevistado pelos jOl'llaeS ca· que d:-Ia faze�l parter:aore.-I todo o prestigio e todo o

b
t>

h _gen�, pe as! compensa. que todos os seUS'

I
.

_ capa.CItaram. amd'i de que e I ,credito, provocando, sem du-
ren as:_das. nossa� florBstás, I sücrificios lhe reservar 'fi 1 'd

�Of r.eglOes. mllOspItas e pes. "_ .,«
•

/.' _."� pr:eclso mel li' um pouco as ,VI a acel'b.aE censm'as á sua

tltentas oude, convivendo I .

Naú ha �ras_liell'O que de_s-l .... /�::7""'\�

�"§�' I
atitudes e as palavras, quan·, ..

coIiduta. raiz e fontp de ag.i-
epm. '.OS :sel.v...ag.eus. !iPP

..1'.en;lde ..

o

.. s. p�Jm. eJ,�?S
..
almos n.ao! (.Ii/.'· \)'��.\'. \'.' ....

do uma� � ouUa� devem virl . l'lações e de protestos.

dendo a. sua língua, s.eilslse t�'nha famI!lUI'ISado �oml . (fi 'j\. \, \ \ lao
dOnllfllO publico. B - para, que na hora al-

cos,turnes, éstudauqo sua Vida, .e nome de Jose.de Anchletal ,'. d"l" '.

rf.\t').\
.

Porque ha certaIS. �e�e�v()l-. '!ta e difícil que atraveE'samos,

3('.'. se.a.s gos

..

t.o.s; seus.

.•.....
&en:.jm�D.:,.lpor�;.,'todO $..

:

..•
CO

..

Il

.•.�.l.de.ra�jo
•..U.,l}ll: .'}�� .1.\1' '.' .J •... ! Itu..

r

..

asque cae�, ll'eSlstlvel. ;c'.l.rrítar a opinião publica. já

.:J:f" . �os, �oube, ,pouco. a pouco�!s�ntv e benemento
..ru�s�lOna-1 ! .•",,:::;/

/ .i! ., me.pti':, no rldJCulo, mesm.o f I J.:
..."l'i.qUieta e descontente?

lnCl!tl�;'ltl.
es

·

...
o

....
s

en.S.l...
namentps, 11'...1.0 ... da�. s.

e

...
'. v.a.s .brasllelra.JS..... .

/
.

.

,/ ,.,.!J 'l./\ ...

· qU'llDdo tem a escudaI-as aR' I Não carreguemos mais tenha

chrIstaos etlral-os das tre-' Por .iSSO nunca serão pou- .... II .• '1 'e�lebl'adas "melhores iuten- !para afogueil'a... .

vas em que vivi11m.
.

. cas as homenagens que o n08-�"""'" .
; 1 / ! çO,es». i : Basta de inquietaçõ9s e de

A �oblça d.o.s.. ,colol)os ..q.uelso P.!1iZ p. r.·estar .

á m.emol'ia
1 l

.

�l 'C\, ii/ I Amda agora p. exemplo, �m t
sat·re súltos.

qUeflam. ..e.s.. cra.VIsa.
r

.. a...
ro

..

re
..

a

l.l.d..e.
ste

.n.o.
880

•. qu.e.'l'id. 1').
apostol

..

O.!
.'
/� �/ ! c,:,n�r.o, e�tad.

ual, cO,m sede.

I ".'.
A PI.eva�ece.r a isolita lem·

(JS gentios, de natnreza 3.1ti- Tutlo o que fizeL'mof.. serál .�fJ .,

• �qUl llO RIO, comUnIca aos I �r8.nça (urna vez con'rertida

vos � rebeld.es e os' maus poU',�.o pal'a pagarmos o que 1: .

Jor'naes ?s termos de teJegm- i esta decisão da Assembléa)
.

1t'atos fizeram resultaI' iu.l'rué- eUe fez pejo Brasil. 1 ·1 mas en'nados, no. Chefe do j i -Qum g�sti) de coerencia. de

.

". I G?verno Pr'?VISOrlO, ao GaLI ! volverei ao meu partido li

I .

'. ..

,t>.., ,I, -, l' Goel-l I\'out,�]�n e á bRncada I \ cadeira q Uf> o eleiterado U-
na ConstllUlúte, apontando! I' vre e consciente de Santa

R I
nomes para sub�tituiçtin de) I

Catarina me destinoo na Se-

...... e.... ··pa.ros.·
.' ocaes·. \l'iocas d��mpntiu. o _boato de cel'to intel ventt.,r demissiuna-! gllnda Constituinte Republi-

! que pe.,j�l·l� demlssao do car- rio.
. DR. ADOLPRO KONDER I

cana.

.

'. .'. ·1 go de JVlImstn·' da FaZenda. São tiradas como estbs: '<i1Crl,l '! Não me agl'adam posicões
Com

as.
dua

.. �.'. S.'
em

....
anas bem.'.I'.um pouco aote .es.ta. necessi� 1'. ��CI.•�..

s�.entOlJ a.i.n...d!l que só.! s.olado amor ao torrão em a. «fOrçada.ext:D�ãO)) do m.an-! contrafeit'as.,)quen,te que tIve,mos as r�B:s dade geral da CIdade: sall'ltt Sl I06se dernmdo pelo que nasceI'3m e para cuja �ato dosconstltmntes no s�n-I .

da cldad� _Qleremam um Cill-I '-'-', ..

·.CheIe do Gov.erno. ,prosperidade têm sempre em" tId.o �é abr�ngeI' tamb�m ,a, _....; _

�8:do maiOr p�r parte da pre-· E� nosso nurn€';ro _P3ssad.o! .

.

.

'.
'. pregado recurso!' infb.tigaveis, . pI!l.melra legJslatura ordIna�lêI·1 i·

IeIt.ura mand ..ndo-3S l!101har p!-IblIcamos uma hgelra not! buscando sempre a Ilorescen : veJo .me, ccm�udo, na eon�lI�-11Amnistia am-
maIS. vezes par'a eVItar o c�a sobre uma carr'oça que I'· .' '- .

_
cia do Brasil, algarismá'1a' gen?Ia, rt� d.lsCol'dar da InI- , :

con�lderave! Ie.vantamen to

..

d

..

� j VIl·.OU. no porto �rrasta::do pa-. O';.oof·llc·t.o em Sao com. a Botanica do Pat�jotls- i úJatl �a..�?o.,r .J.ulg� Ia deearro.! pia
poeIra h�Vldo A certas �Oj ra o Iu.ndo do rlO os c;>,:allos .' I mo»; "tl'aduzem 06 senttmen-l zoada e ate lmpmdente.! ..

f8:S do dla a_s �uas m�cau�-I e qU�S_1 tambem o boheIro,
,

.

. j tos do povo... em sua jJa-; D�sar�azoada-porqu,e sem,

il1Jzada� estao lOtransltavelsJ Es�rvemos no local. FOl Paufo triotica q,spiracão norida pe�' 3.U�:!Iencla
.

e l:onsentImento I Telegrammas do Rio infol'-

aos pe-destres, ao !llenos que 1 no� lDrorm�dtl q�� c_?m este
" . ! lei constelação de roseas e� -I d� mandante rcspoDsavel, a�-I mam que a bancada pauIists,

?BseJem to�ar varlO� �anhos! ultImo 3cCldente Ja sau nuv�'
���__

. I peranças, através da senda I mlte e advoga a prorrogaçao' unanime, apresentou ao pro-

msuP9rta,ms. de

p.()E'lr.a... A.·I as. !)arelhas de cav<:lllo que

}
do porvir, .. »; «Sig.n.iHCati-! �e .um

.

manda.to exprest:o e.: gecto de c.onStituiçãO. a se.

rua lo, mesmo calçada soUre i allt se pe!'deram_
. Varios. populares va e eloquente demonstração; 11Ill:1tado ',por acto e ,vontad�' guinte emenda:

d� m�smo mal e ? commer-I Mas porque esta. rrequencla .'.
.

de amor e sentimentos patrio-' do proprlO man?atarlO. ..
i '-:- Acrescente-se, onde con-

C.lO, vl,:e.- só el;.�8:neJando
..�.

.

... I
de desastr.es no C3es

dO.
nos-

'.
feridos I t.iCOS esp.eI.had.os pela lumina·.1 Aleg�-se, porem, em abono; yier,

.

entre as di8PosiQõe.sO vapltao prefeIto desde que 80 púrto?
'

, . ria de V. "Ex.» da medIda. que, sendo a Cons- I tránsitorias : E' concedida ii

tomou posse, estálorçando ,.yerUicamos o loc�Ie cou A,; 't'l r t f' < Ora,francamente,8obreserltitUinte soberana, pode tam.lamnistia ampla atodDsquan-
um regi.m.e de. ecnno.mias pa. clmmos que devetlarn

se,'!,
'. capla Pdau IdSa OI m�.IS I uma impertinencia ainda o. .

' I tos tenham commeti
..
docrimes'

d fI'" d
. eoll"cados por quem de co

Uffiél. vez. se·e e um SClJO
1 d 't'

.

"d" I'
I
l't'

.

t' t
..c . .J ra., essiLorma., S3 vaI' o « e-

. :-'.' ,

.

'. .... .'. [JJ- conflicto entre o ovo e a
1 a o PI oresco, rlICU O mes· ...! po lIeOS a e a presen e data.

�. fieit» estranhamente encami- peteuCIa,d01S marcos aVIsan- . r;; .....
L
.. "

P mo, qr:e .evoca «esteios». da O" .0 Id A . i P,uagl'apho unicn - Fica:n

nhado pelo ex-prefeito e pre do aos canductul'es a linha. do POQICI3't '.f' .' I h;- «primeiral> como o Cidadão sr.. swa o ro- i reintegrados em seus em se-

d '·D· t
_. L'h"

.

I caes que quando o r' rca ,uar a eIra pe a mau a
P'

�

D Já' h
,., I i'·

sidente
.'

o Ire or�l� .

1 era
.. '. .

_, .

10 1
.

foram distribuídos por toda a IOgo, o « r. acarand» e n a Ira para o ,car,g�8. os U,ncClOuarlOS
de B�l.!menau, derrpt.l.dO. com !-Im ,p'0uco cheIo desapparece cidade ,boletins convidan- outros �emenor relevo•.._' t '. . 11 deuuttIdqs .. rêm<:v��os e

'.

P08-

os u�tl!ll?S acont�CI:nent�s do mtellamen�e. . <" . do o povo a comparecer a
Ate DISSO

_

a «segunda» na(l. ex enor
.

tos e�: �ISPOIubllIdades ou

mUnImplO ...
A medida

.. e. de
.' 1_Ssta. s.era ;:.,Ulllc.a

form
..

a de
u::n comicio .de protesto con I aeerta ama0. . . Que ca Rio 16 _ A secretaria do; comP.u,SIHlam...

nte �posenta-
molde ·a

.m.. er.
e

....

c

....
e.
r

.. a.p... la.uso.8.�I.,...e.v.ltal'em-se .1uturos. cte.sastre.8, t.l.'a. a. c.andld.a.tu.
ra do sr G. e-o

bula h

pala.'cio
d'.) Catete IorneCtu á i.

dns e�1 c.,l}n,:qr.h�UCla
da re-

Não' n'" "'roos'·O SI' Ca·· semelhantes ou em propor- l' V
. ..

I _... voluçao pauhsV' de 32
. os· .".g.. a . ,... - _.',.. d. tu 10

. atUas a presIdenCIal lmpl'enSêl o seguwte commu-I
"".

pitão ,Martins dós Santos, Re· ço_es m�!ores que o e tel'ça-. da Repubiica.
.

.

.

nicado: 1----.-.-- __

serva�og, s<!ment� qUêllquer feIra
ul.lma_

I .

A
.

chp-fatura
•
de Policia. IC . .. .

' (iA pl'Oposito .
de algumas I· .

espeC!.e_.de ent�Dd.lme.u�o .com..
..

PO.ren:,.·· nom.icou :tn tOàOS

...'.�S· •.o.meçou_. .. I notiCl.s8, �Ubl!cad.as 1108 jor-:Affonso XI II ganha
o CaI?J.tao-pref,eIto que e mau- Feriado nacional matutlllos que 'flao perrnlth- "..

.

naes de. hontcm, referentes! .
.

"". •

datarlO_ de um govern? 9ue .

ria tal reunião e Que dispel',
.

ao afastamento do dr. üswal-111 mtlhoes de libras

nos. nao mere?e a �lllmma Teudo sido �ec�etade pelo sa:-ia os rnanifestantes, E' O i�terven�or no Pa- J
do Aranha do alto cargo' de

confialf.ça e.coIl$l?eraç�o. Mas Gov�erno Pr�vlsorlO ferlado claro ,que a; ameaça não. á se ..
'

···d ministro da fazenda, c�m;re- i ,No. Westmi mter Bank. ha-

mesmo est�s uftlm,os appiau- namo1;lal o .dIa 19 de Março, rPI·�dllz1U ..
eHmto e á, hora

r
,

a presa ente
n.0s, declarar que o ,Ill.ustre VIa 'depositado em nOP1C �o

sos pouca mn�encl� tr,azem: segunda-feIra, em ho�en��' m!'LI'cada a praça d(ls Pa- do E.tado tItular daquella pasta !ra bre-.: ex-rei AIIon�o XII� 8 quantIa
Resta saber se nao e pos !!em ao IV Ct:ntenarlQ. ao tnarchas estava repleta de

.

. .

vemente ao extrancreuo,

nOJ'
de 11 milhões de llbl'as ester-

sivel.qtle o carro �agua da Nascitne!ltú de ,Anchieta•.pe- aSí'lÍstentes.
'

O sr, Magalhães Barata, in: desempenho de importaQ.te� Jinas e que era requeria pe-

prefeitura fa�a8ervlço dobra d,'" nos ii Prt'feltul'a que no·
.

A vinda da, policia iniciou lterventnr llo Para', declarQu, missãlJ� sem prejuízo dás su� ��Q croverno da Hespanha, a

do nestes dIas em que H e'l ! f1fiQ'H'!1H S, P"l'a pI 'no conhe� os distul'bios em que ioram.1 numa r�uniiio politica que, i as funcções e sem que a suat�oiadl' na lei de sequestro

n�cula éj�s�pportavel e a p� ! t�:nh'I,�t.) ,!l,e. 'o:! I�., que neste ,lisp.arados num�roso� tiro.S'1 atteriàendo aosin�umeros a�.! permdne�cia tempüT'aria, no lHos bens da corôa hespanho-

em:!; asphlxra a todos deuu v! IId. Il:t." _,uncl<�n:j ra .nenhuma RegIstrou-se serIa reslstenCla, pelos d� S;8US !im1gos, accel'j exterior Importe .em. qualquer' la. .
.

e fora de casa.

I
re!HU'uça.'J !-'ubllca. ·ll mesmo 1 por pHI'te de um grupo depes-! tava a mdrcaçao de Sj3U no- soluça0 de continmdade na I O TrIbunal mglez. entre-

Pensamos, que o !:egi_I,DB�. dev'�I�J,-' t'Ul;,ct'd'!I' com (} Cl.i111 I l:h/(I'i', I:;cün\:!o ltl'idos. varios me I!aríl: futuro presidente 'politica financeira do gúver- tanto, deu ganho de cansa ao

de economIa se afJ(:1.Iluara. ill'.:fUiJ em geral. populares.
.. cúnstnuclOnal do Estado. 'no-" 'ex-sobere.no.

de .re-

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



'Secção lnedatorial
Declaração necassaria

I
! Paulo Hering

Santa Catharlna
Tintas e Vernizes. Materiaes para

turas em geral
pin-

BluDlonau _'"
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Vende lEse
Um excellente terre

ro com bôas aguadas
proprío para arrozass,
milho, batata, feijão e
outros productos agríco
las, por preço de -occa·
sião.

Informações com o Snr .

..I. Ferreira da
Silva
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Havana, transportando uIll' «monstro» cDpiado do cartaz do; Elfrieda; .

Erich Niehs. f. de Joann e,Alma; Ericu Borchardt, f.
film. «King Kong" e no qual symbolízam, coberto de Iegen-jde Rodolfo e Marta: Erwino Oesterrelch, f. de. Bernardo e GU1-
das injuriosas, o celebro coronel Baptista, figura de síngu [lherme; .

Erwín Lehm, f. de Augusto e Berta; Erwin Kleber, Í.
lar relevo nos acontecimento que têm convulsionado aquel- de Jgsef e Maria; Erwin Lueoke, f. de Alberto e Otília; Eawin
Ia: Republica.

.

! Jantz, f. de ato e Maria; EmiJio Tonn, f. de �arlos e Ernilia,
l:rwin Sasse, f. de Ernesto e Margarete; Eiwin Kleppe, c. de

Devil's José e Malia; Ernesto Heídecke, f. de Helmut e Ema; Erich
Klegien, f. de Augusto e Marta; Erich K0enig,�. de Herrnann
e Marta; Erwin Prochnow, f. de Francisco' e Mana; Erich Ben
to, f. de João e Joana; Erwin Dorow. f. de Carlos e Berta; E-

, .., . . .... '. B· ·d·· Sh·· .' ·Y· Iment ·h· . d· ...•.. U I milio Koenig, f. de Rodolfo e Ida; Erich Pfuetzenreuter, f. de
. �spel'amos bo� acolhida por parte de nossos leltor�s;. ornar aw f�l ma m.en e apan a o nas. ma las.(,O José e Berta' Ewald Klabunde f. de Henri ue e Af!ata; Erich'prInCIpalmente as leitoras, u mais este esforço da redaçao'j C�ne?1a: A �ko·R�dl�. vae fIlmar.a sua, peça. «The Devíl SI F. Richter, f. de Leopoldo e justina; Erne;to' Zumach, f. de

-.". ". ..
..,. I Díscíple-, CUJO prlllClP�lpapel fOI confiado a John Barry- Francisco e Berta; Erwin Reinke, f. de Alberto e Augusta; Erich

Um fut_0Jlistoríco de bala I more_A sua direcçã� foi entregue a Worthangton Miner e Hass, f. de t:tenrique e En:tilia.
.

.

-. Geor e Nichols Continua no prox\mo numero.

O automovel emque o Archiduque Ferdinando da AU8-: I g. .

.

iria ioi assassinad{),. em Sarajevo., a 28 de Junhb de 1914, l Edl"tal de "t
-

! e quatro. Eu, Frederico
acaba de ser embarcado para Hollywood, devendo. appare-, Servi('o M.·J.J·tar CI açao. Kilial1, escrivão que o escrevi
cer nu Iilm. «Arter 'I'oníght», da «rko-redlo=-broadway pro- _ � I i e sur.screvo. Blumenau, em 3
gramma» -,- O enredo. do alludido fUm ê poderosamente I

I
i de Janeiro de ] 934. [Assignado)dramatíco e fixa·.o de5ti�o. ,de u.ma espiã, .• cu�a· actividadel EDITAL DE AUSTAMENTO de herdel-ros I Amadeu Felippe de Luz, Juiz

se desenvolve na fronteIra austríaco-russa. AlI�da se ve ') .

. _ �.. I de Direito. (Es�avam colocadas
furo. hístoríco da bala no velho. carro da"Austrla Imperial. T

•

O cldada.� Roberto Orossenbaeher, pre;,otdent� da_luDta?ú ma estam ilha ·t d ai de

I
alistamento militar de Blumenau; faz saber

_

aos �]daaaos C!as I �Djs mil rEi� e our�� �eupduca.
, ·Cr'.orno .cOI' ·l·.·SSO ·Kl'n.g.. ·Ko·ng?

classes d j 1�13 e 1914, constant�s da relaçav• abaixo transcrita
" O Doutor Amadeu Felippe da I ção e saude no valor de du-�I

que foram alistados para o serviço do Exercito, e, aqueles que L J' d O' it d: C .

I
.

I di '1 I -

d
-

.. uz uiz e irer O a ornar- zenros reis, que foram devida-
.

.

se JU garem COlP Irei os a rec amaçoes, everao procurar a .

d �Bi . E t d d te I n d ) E
.

Sabiam vocês que «King KDng» teve nm fílho ? .. Ah, ijunta de Alistamento, a qual funciona no edifício da Prefeitura �� te C t �menah� s ad oL � rnen e tnu mza as . sta con-

não? .. Pois poderão vel-o no novo rílm de. aventuras ('0I: Municipal desta cidade. das 8 ás 12 horas e das 14 ás 17 ho- tan a. a arma, na rorrna a er, forBilllc o origÍnal... d J :

Iílh d K' K· ·(8· "" K ). 1 ' .'.
d

.

di
. .

E h h' e ,. umenau em i) e anc,ro
l.� e·. o mg

.'
ong»

..

?n 01.,. ·o.ng , no qua. apparecera 0.; ras, to OS os !aS utelS, para que. c egue ao �on. eelmento
....

.

: d 1934. O' Escrivão:fIlhO do fornudavel go.rilla� masem vez de ser fay Wray!de tudo mandou lavrar o presente ed1tal, qne sera afixado na fa� sabe.r aos que o pres.e� I
e

a

he.rUi.na..

, será.Helen M.aC.k.�

.... R.obert
Armstro

..
ng, Frank R.ei-! porta principa.l da pre.feitura e publicado pela impre.nsa. PavIo t� edltaI virem f} dele

n<?tlCI.a I
FREDERICO KrUAN

cher. continuam interpretando os mesmos papeis que ini· .Clementino Lopes, 2' Tte. Delegado da IV Zona S. R. tIVerem q�e, tendo proeedldo a

,ciaram na sensacional prodncçãD ,<King Kong». larrecadaçao dos be'1sdoGEORG
.

OLASS E 1913 GEIS, falecido ne�ta cidade aos

) vinte de Dezembro de 1933,
Erich Krueger, f. de Gustallo e Matilde; Edmund Metzger, f. de I sem deixar herdeiros notoria

I Rl1dolf e Berta; Evaristo Dalpiaz, f. de Luiz e l\Ial'cela; Emrích! mefite conhecidos, convoca a
A eommissão do

.

«:National Board of Review». qne an" Maurisseus, f. de Frederi:o e Domenica; Ettore O. Salvador, I todos que ttverem direito a es,
nnalmente

. esco.lhe DS dez maiores Jilms, conferiu a «Topa- f. de Luiz e Melania; Erkh Fey, f. de Htlinrich e Agoe�: Erwin. ses bells a virem habilitar-se,
ze» e qualifica.tiyo de «o fi

.. elho.r f�lm de. 1933», conSi.deran- W.illrich.! f. de Joan e Mati1�e; E�in Ge�s.ner, f. �e Franz e I no p:azo de noverita diHS., sob
·do «a exceUenma dessa producçao e a memoravel carac- .A.na; Ench Doege. f. de FrItz e v.;ma; EhdlO Matedl, f. de Pc.u- as penas da lei. E, para. que!
terisacão de John Barl'ymore,» que, «sonbe pôr eU! eviden- lino e Tereza; Erwin Mathius, f. Luiz e Maria; Ernesto Cipria'l cheglle a noticia de todos, man-l
'cia, dé

.

maneira notavel, a verdad.eira f.uncção da c.omedia oi, f, de Oiovani e Mt:lania; Ervino Petris, f. de Antun. io e Ema; I dou expedir o presente, que se-
L H f Chega-nos o numerv de Vi-DO pormenorizar das singularidades da natureza humana; Ewa!d Traebert, f. de Hermano e Ema; Eric.. aut, . de Al-l rá afixado no lagar do da I )omestica que é ineoníes--

que fazem da vidi.! o que ella é». bert e Ana; Elich Koepsd; L de Julius e Alma; Ernesto
.

da
I
costume e publicado pela jrn· t • .,->} . f

.

'Ih tCal, f. dI) Pedro e 1I�adalena; Eduardo yogelbacher} .f. de,. An� prensa, na forma ?a lei. Dado tUa. meu e a maraVI a prome

Seis milhões de p.essoas compareceram ao «radio.1 gusto e Rosa; Edwl? Hass, f. de Jose e Ema; Erwm �a?m, f.· e. passado nesta cidade �e BILl· "V'd D m t'
.. ,

__
.

•......
. de Bruno e Ida; Emll Schurt, f. de August e Ana; ErmmiO Se-! menau, aos tres de Jane1ro de'. d �

I a t� es l�a ,nas.;,ou
m.us.ic hal.h> no seu primeiro anniversario Ivegnani, f. de Fiormo e Albina; Edwim Harhs, f. de Alwin e! i:mil novQcenlOS e trint::!

.1S ua�dcetn d-nas eí pa,glnat.s1' ... ..

I
. encerra e LI o quan o eu]

. a umn senhor.:! e ao .sôu lar.
Seis milhões de pessoas esta a cifra dos enthusiastas I -;, } O seu pmgramma ue pu-

que afluíram ao «Radio City Music Hall» em NovaYork,
. bl!cação de assumptos sociaes,

desde qu_e S. L, Rothafel (Roxy), abriu o the.atro ao publi-
.

AVIS tO IAC . FiU BLICO I
não se limita as assurn. tos ,:a.-

co, ha um anuo atraz, na terça feira de 27 de DezembrQ; docas - Ella falia de todo o

.
No mesmo periDdo assistiram. as representações' do I Brasil - estampando em suas

�Rko Center» (antigo «RkD-Roxy»), cerca de 2.0.50.00.0 peS-j Com pomposos reclames têm apparecido ultimamente diversas preparaçCles como infaUiveis na �ra paginas as mais lindas photo-
soas até C) dia 29 de Dezembro, quando completou o seu da "SYPHlLIS". E' necessario nao haver confronto com o Grande Depurativo do Sangue graphias de todos os recantos
primeiro. anno de existencia, aquelle centro de diversões. do nossos querido Pa:iz,

" �.L IX Il� .0 E. N <.> G UE I R.A " Na parte de utilitlades tem
do Pharmaceutico e CJümico João da Silva Silveira em destaque com inr..umerfls pa-.

1 ginas a côres, a secção F,fuifo
em Moda, que é por si só um

figurino de interesse e valor
com modelos inedictos recebidos
directamente de Paris.

Muifos vestidos bordados,
arte de cozinhas, c'msel hos me c

dicos e u{eis etc. etc. Além de

I
toda esta park de interesse e

reqU.iníada eleg<trcia o grande.magazine esta fazendo um in

I teressantissimo concurso, em

I
qUe sen)o d. ístribuidos,. premiasno valor de trinta e cinco con.

',tos
de léis, entn? el1es um alJ"

tomovel. mobiiia de sala de

I j:mtar (;u de q:.:ado, geladein!s
I dos ultimos lHod<'los, appare-

1, lhos de radio e ema infiuid!1de'
de outras coisas uteis e vaho
sas, e ainda fi. offerta de um

um primofcso album de artis-
tas cin�mntographkos, a côres.
que "Vida Domestica» destina

. I a�a brindar todas as pessoás.

I qUe durante os mezes de Abril'
e Ma·o do corrente ano, St�

I i:iscreverem COUlO assignantes,
t n vianda a importancia da àiH!.
assignamra annual (50$000) di·
rectamente, por meio de vale

I postnl, ao seu dire�túr-proprie
k

. tario, sr. Jesus Gonçalves Fi
dalgo, ã rua do Riachuelo, 33
1. andm:, no Rio de janeiro, ou

pagz.ndo direct.) no escriptorio,
com a declaração porém, q L1e
é imprescinàivel, t�e tornarem a

assig-natura, para ter direito a

reeeber O relerido album rine
mafographico.

N O T�A.S
CINEMATOGRAPHICAS
Inauguramoe hoje «Notas cÍtieniatographicas». que ap�

parecerá de agora em diante em todas as edições de sab
·bado.

«Topaze» julgado·o melhor film .de 1933

Satyra Politica

Os estudantes de Cuba impro.visaram um nnmero car

navalesco, que é uma audaciosa satyra politica. No meio
.dê grande algazarra percorrem as principaes arterias de

���f"ÓC"óR::1f<0t'<;::j'<'0��"'ó�t":Ó<:'<Jc<::::::1�<:'<J�<:'<JC"<Ó<:'<J<:'<J<:'<J

�...
.

d

� Credito Mutuo Predial .�'
IZ ,o maior e mais �creditado Club de Sorteios do Brasil ii
� Filial em Ftorianopolis: �

� Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 �
f Resultadodo 223' sorteio, realizado no dia 5 de Março de 1934

·.�'·I� Caderneta n. 8.472 L\

� Premio no y'alc:n� de Rs. 5:120$000 �
'P .. Fai. preIJ';Iiada com.mercadorias, moveis e tecidos, no a
� ,valor de cincó�ontos cento e vinte mil reis (5:120$OOO), a ca- a
A

derneta n. 8.41�l partencente ao prestamista João Rodrigues :4.
L\ Moureira,. residente ;·em Lagun3_ L\

'P P ..emias no valo.. ,d.e. Rs•.30$00o � I

� 8.815 " Ivo Covolan .� Catanduvas �.·I·
� 7.200- Francisca Mendes Bezzerra - FIQrianopolis I:
'\) 7..724 - Adelia Sue.ra - Florianopolis .. .

. a II':' .0.586c.. OIegarlo Vi:rissimo dos Anjos - Rio Tavares li)
'P 2.o1Q-Evelin BC1stelmann - Mafra ,.

�.·l10.150': Elvira Leder �. Blumenau d�. 2.181- VaIdQ Leit� RodriguE;s -Itajahy . •...• A
1! 0.018 - Affonso .Marcos Reuter _; Salto tirande L\ I

�.. l,�:fã: � t�hlóc���!�a_d�a��:iia�Itai�hy...
... � I� �..emios no valo.. de ..s� 10$000 a I'P 8.11.8 - My. B:erreta - FlorianolJolis' p. i

1? 4.29Lc Augustinho Nair Duarte - Gravata \;) I
d 0.803-. A,delia BittencourtCnrara - Imaruhy .. t; I

'\)�.
9.552 - Elpidío Jovita dos.Santos -', Sacco Grande ..

'PV·.·'!It 5;785 - Jacira. da Conceição Cardoso . FlorianopoliS
0.596 - Francisco Anselmo Ribeiro - Tubarão

.

10.292 - Ailton Fernandes da Silya - .Roçado a'P 6.134 - Tarcilia Joanna Martins - Trinda.de: Â
1?

.... 2.792 - Alda Ramos Wendhauseh 7 Florianopolis< �

� 9.735 - Anaide e Nestor Cardoso;.; Florianopolis d
� Isenções de paCJamento po.. cincC) s()rteioa a
�.. 4,335 -

. Virgilio Babitonga - Brusque ....�...,.13.131 - Custodia Barreto
.

�
... Biguassú

<!;r 8.143 - Esmeraldina Galiam - Sacc\) de Limões ;11'\) 13,220- Bruno Ludovisck)' - Massaranduba
.

�.I ....� 9.251 - Hypoltina SOáres - Imbituba
�'P 8.800 - Berta Kocheler " Brusque :

..
jl

.

'\) 11.591 � alivia ,Martins de Lima.., Floríanopolis 'U\
((, 6.373 - Vahitor e Dinah Povoaa,E'urtado . ilhota .' ii'� 5.252 � Isabel Florentina de Farias - José Mendes ';)

1? 6.392 - Raul Pacheco _.Florianopolis t

� FIorianopolis. 5 de Março de 1934.. ·

.•..�ii VISTO aI1? ,João P. O. Carvalho C···haves & C· I"a· '\)

r FISCAL DO GOVERNO FEDERAL
.

..
• .�

� Agente em Blumenau
..

�
�

. HereUio Ferreira 'P.

&
RUA BOM RETiRO, N ..� "12

. �
dp,>��f"'Ó�t:'::óÇ;>.;C"<Ó�ç--.'�P>;J�ç",�������<:'<J�<:'<J

John Barrymore será o interprete de "The

Discíple' de Bernard Shaw

o "ELIXIR DE N06UBIRA" tem dezenas de annos de existencia triumphante, apresentando curas,

algumas consideradas ASSOMBROSAS.

o "ELIXIR DE NOGUEIRA" está escudado em seu valor therapelltico; é um grande combatente
da "syphilis" I
O "ELIXIR DE NOGUEIRA" foi lançado ao publico por Ja80 da Silva Silveira que além de scien
tista Em�erito, tinha por norma o BEM DA HUMANIDADE.

EM ANALYSE:-Um producto conio o "ELIXIR DE NOGUEIRA" não teme competidores. pois t�m

o seu attestado na VOZ DO POVO LDentre as innurneras provas que possuimos, damos abaixo o cliché
de alguns illustres medicas que attestam a superióridade do "ELIXIR DE NOGUEIRA".

./

llIusfres medicos que ã."j1IOis de empregar;;m em suas vastas ciinicns o Gtãnde Depurativo do SanguE
( o "ELIXIR DENOGUElRA'\ ;;Í\e5tum O seu pod.er pura combater a syphilis e suas terriveis consequencia!l.

Do-
. -"

mestlca,

Iligand{) (J Rio

I theroy
I

a Ni-

o engenheil'o fl'ances sr.

Leon DescoHiér apresentou
o projecto. de uma grandiosa
fibra de engenha:!'ia pará Ii-

i O"ar a cidade do Rio de Ja-
n

.

neil'o a NItheroy.
! E8ta ponte de mais de tres
I kilometros de extensão, tE'rá
!theatr?S, iJasin'Js e até arra
. nha-ceos.
! O orçamento. desta impor
! tallte obra, cUJa construcçã(�
I já roi soli�itada ao governo
e de quasl meio. milhão de
c: �1tos.

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



I II

I
Concurrencia Publica para o For

. u. ·n I " I p·8 J n.
ecimento de. Género..

s Alimen�i�ios
.

.
.

II e outros ao. Hospital MUnlclpa]
De ordem do sr. Cap. Prefeito elo Município, faço pu

blico que no dia 20 de Marvo corrente, ás 10 horas, neste
gabinete, . serão recebidas e abertas, na presença dos
interessados, propostas para fornecimento, ao Hospital
Municipal, de generos alimentícios ,e outros, constantes
da relação abaixo.

.

.

Os proponentes deverão observar o seguinte:
a) A proposta deverá ser. apresentada em .envelope

fechado e lacrado; nela constando relação nominal dos
generos e respetivos preços unttaríos, Essa proposta, que
será em duas vias, deverá estar com a primeira devida
mente selada. Os

.

preços deverão ser escritos por estenso
e em algarismos, não sendo permitidas emendas, rasuras ou

entrelinhas nas propostas, sem a competente resalva.

b) O proponente que melhores vantagens oferecer,
ficará como fornecedor do referído Hospital durante tres (3)
mezes a contar.da data do respetivo compromisso;

c) A Administração Municipal reserva-se o direito de
anular a presente concurrencia ou excluir dela uma ou

mais propostas, sem que. por isso,. possa caber aos propo
nentes direito a qualquer íudenísação.

'UNIDADE

véneíruentos dos Iuncionanos :

Pgo. a.João G. da Nobrega - ordena.
do deste mes

idrri a Germano Beduschi, ídm idm
.

a Walter Puetter, idm idm
a Paulo Garbe, idm ídm

.,>:,,�,-,_, a Rodolfo Koífke, idm idm
a Leopoldo Schramm, idm idm

.

Material de expediente:
Pgo. a Carl Wahle, cónícrme recibo

3-Instrução Publica.
Professorado e auxílios as escolas:

.

Pgo. aAdriano Mosirnann, conforme recibo
. 4-Higiene e. Assistencia Publica,

.

Remuneração ao medico municipal:
Pgo. a Dr. Afonso Rabe, contermé 'recibo

.

6-Despezas Policiais e Judiciais.
·Inspetoria de veiculos:

Pgo. a Tte, Asteroíde C. Arantes, cont. recibo
Vencimentos do carcereiro:

Pgo. a Manuel Ant. Albino, conforme recibo

,�;;,Movjmento 'da Teson�aria do dia 26 ai Despeza Orçamenfaria
, .. , 28 de FevereIro de 1934 I 1 - Administração e Físcalísacão

Vencimentos dos Iuneionarios 2:983.300
Material, de expediente 279.900
Publicações e telegramas 244.000 3:507.200

. . ...

2 - Divida Passiva
Dívída Flutuante .'

.

I ..
.. '

3 - - Instrução Publica

I
Profe-ssorado o aUJ

....

oilíos as escolas 432000
Aplicação do auxilio estadual 282.000

25:765.600 Material escolar
:

.:
.,

42.000
! 4 - Higiene e Assistencia Publica
Remuneração ao Medicu Municipal 500.000
Auxilio ao Hospital Municipal 1:545.900

432.380 Combate as epidemias 280.800
;
Socorros publíeos 31.600

5.750' Enterramento de indigentes -i2.000 2:400.300
--26=-:"'-20-'3:-:.7=-3-0

.

5 - Agricultura e Pecuaria
22:877 .939 Combate as epizotias de gado 58.000

�49:o81.669 iAuxilios diversos 52.000 110.100 , , G E N E R O S

;
.

6 - Despesas policiais e Judiciais
Arroz

Despeza a Df· rlnspetoiia de veículos . 105.000
.Assucar. Urçame arla Vencimentos do carcereiro 150.000
Feijão'.

I Condução de presos
' 13.800 268.800

Farinha de trigo

I
' 8 - Obras Publicas Fubá

. Conservação Q construções 8:829.150 Farinha de mandioca
.

Materiais 9:225.990 18:055.140 Macarrão

1. speza
11 Despezas EV.entuats Batatas inglesa

Despezas imprevistas .,. . 317.800 Banha
,

.

Deposítos
.

Manteiga

., Juros.
de .apolíces CI ponte .Indaíal 275.000 Sal

Aluguel de casa escolar relativo ao Vinagre
ano de ·1931 .

.

, 72.000 347.000 rimenta do reino
: I �Ceboia

2:750.000 Balanço de contas 45:030.956 Canela

I Rs �Ovos
2.400

I Blumenau 28 de Fevereiro de 1934 Queijo
G. Beduchi Alfredo Kaestner Bolacha

.

Guarda -Ilvros Tesoureiro Araruta
Visto:

.

Antonio Martins Santos Maizena
Prefeito . Doce de laranja, de banana,

_ , Todos os livros e documentos relativos aos presentes de goiaba, etc.
.

DOO.OOO

I'
balancetes estão, na Prefeitura Municipal, a dísposlção.de quem MarI?-elada
os queira ezamínar. AVeIa

.

Toucinho
100.000 \ ' Linguiça

Peixe
150.000 ResoInça-o n 132 cal Distrital,. �rof.essores d�s Milho

. • ! escotas mumcrpars de RIO Anil

IDollmenn, Ribeirão Gríese- Fosforo

I O capitão Ant�mio M�I"ti�s bach e Caminho dos C�ç�-l Sabão
Conservações e construções:

.

dos Santos Prefeito Pro"lSOfIO I
dores (Floresta), respetíva- Soda

. Pgo. a Paulo Brneckhelmer, cq.nfor- do Munícípío de Blumenau, mente.·. . .
Azeíte doce nacional

me recibo
'.. . >�, 1:296.900 atribuições, no uso das suas BIPre.feItura MlundlclP�l.ra/ç� Mel de abelha

.idm á AntonioDie.rschuabel, idm idm 105.000 atribuições umenau, em . O e _U Herva mate
.

Idnr á Alois ..

". idm idm. 252.500
'

de. 1934.
. Café

rdm a Guilherme Mueller,.idm i�� 60.000
.

Resolve: Antonio Martins dos Santos

jdm a Reinoldo Pomerening, i(lrnidm 183.400

_Exoner.ar .8.. p.edid.o, o

ci.da-lResolução no, 135idm a Hermann Koch, Idm idm , 60.000 1:957.800 dao Leopoldo Schramm, do. .

Materlaís : cargo de fiscal geral deste
. _ . .

Pgo. a Hermann Koch. conforme re- musicipto.. O Ca�ltao Anto.mo Mar�ms
'cibo 64.600 Prefeitura . Municipal

.

de d.os. Santos,. �r�felto PrOVlSO-

idm a Ernesto Volkmann; Idm idm 73.500 'Blumeriau, em 9 de Março de rIO do MUnIClplO de Blum�- posição. Protocolado sob nr, 489 -

ídm a Estfada F. Sta.Catarina, idmidm 152.400

i
1934.

'

na�, _no uso das suas atrí- Sim, concedo mais trinta A. Blum, licença construção .

.. ídm a Hermann Spíegel, idm idm' 62.000 Antonio Martins dos Santos buíções, dias.
,

'Sim, pagando a respetíva
ídm a João Priern, ídm idm 48;000 Resolve: Protocolado s()b nr. 478 - Ue,ença.
idm a Tiemann & Cia. Ltda. idm:jdm 17.080 I R I·

- 133· Exonera:r a pedido o ci I
. Doralicio Garcia, tran�fe- Protocolado sob nr. 4�0

idm a Rodolfo KilCh, id'm idm:' 75,000
. 'r eso uçao nr.. .

. dadão Ro'dolfo Koffke, do rencia sua fabrica.. � Vitor Hering, licença constru-
idm a Erwin:Schneider, i<}m idm 107.500· .

1
.

..

cargo de Fiscal Lançador doi Faça-se a ... tr�nsrerenClalçao:idm a Carlos HOépck S. A., dupi; n. 58364 574.600
.

,

.. '

'}·o'"
�

A t
.

M t'
.... Mllnicipio de· Blumenau.. desta p

.. a!8. o dIstrIto de G�s- '

.. SIm pagando a rcspetiva
'd B K t I 'b 3 5

.

·1:479.6·S·(J·.·.· ... \J..a,pitao TI O�IO.
ar

..
ms l: d to I aI,ma· rUfiO us er,eun orme reC! o ��o�,o�o�o_.�' ._.-'--_ ___:_:,' dos Santos, PrefeIto .. ProvIso- Prefeitura Municipal de par, o lClan o-se a respeI

f
lcenç .

7:11>9.880"il'.10 do Municipio de' Blume- Blumenau em 13 de Março ao sr. Intendente. ------------

B&lanço de contas 41.941.789 'náu rio uso das suas attj.:- de 1931.
'
.. Protoco}ado sob nr. 179 -

Radio - Patrulha em
49:081.669 ,'l)uições, ... ..' Antonio }Iartins· dos Santos, �:r�r:s. Krumenaer, hcençal São PauloResolve:

. Em vista de nãú ser o pe-

Reso,.·lução n. 136 ticionario empregado do qu�_1 S. Paulo (U. j. B.) - Está
dro, concedo a licença pedI- sendo ultImada nesta capital,

O Capitão Antonio Martins da sem vencimentos, porem. a instalação de um posto ra-

dos Santos, Prefeito· Proviso- Protocolado sob nr. 480 - diotele:phonico emissor e re-

rio do' M:unicipio de Blume� Cia. Malburg, transferencia ce<:ltQr no Gabinete de Inves- .

nau, no uso das suas atribui- de impostos.

I
tigações, para uso exclusivo

ções, consideracdQ a neces- Como requer, p!igando an- da policia. Esse .pos�o des-
sidade de l:;egl1ir á Capital tes a taxa de registro. tina�se a manter lIgaçao en-

do Estado: em objetQ de ser- Protocolado sob nr. 481 - tre a séde da policia e as

viço, Alberto KoHke, licença con- radio - oatrulhas que serão
�esolve: struçãü. em breve creadas na capital

Designar o cidadão João A' Sessão de Obras PubH. e immédiações, bem como pe.
Gomes da NQbrega, $ecreta- cas para os devidos fins. lo interior, garantindo um

rio Geral do Municipio, para Protocolado sob nr. 482 - serviço rapido e eUiciente de

.1'
responder pelo expediente Moradores Riberão Canela, policiamento, com. auxilios

de 1934. da Prefeitura, durante sua creação de escola. de orden.s radiotelephoniGas.
, I' :A.ntonio Martins dos Santos auseuCla... . . Aguard�ID: � instalação .?O

. ,

I PrefeItu.Ia Mumclpal de novo mUDIclplO da Dalbergla,
. IR· .

··.··1
'. ,.;, {'34 1 Blumenau, em 14 de Mal'ço ao �ual foi o distrito de Há-

54:308.800 í eso uçao nr. lde 1934.. mOJua anexado.· Ser i€'o Aereo Trans
I. ,

. .. '.'.. ,,". I Alitonio Martins dos Santos
..
�Pl'otocúl&do so� nr. 483 �

V "!:'
-

O Capitão Antonio Martins . Leo �aczynsky, lIcença con oceanico
. d S t···· P "'··t P

.
. struçao.

1 .os an os,. �r�Jcel o rOVlSO- Requerl·m·entos .A' Seção de Obras Publi�
. 7

1'10 do MUlllCIp10 de Bl�lIl�-. .

.. cas para os fins convenien- Condor-Lufthansa1.034.1 o
nau no uso das suas attlvm

.

D·· h d
-

çõe�, tendo pm vist!! ? des- espac .

a os tesp'rotocolado sob Dr. 484 _

membramento do distrIto de .

Z. • Fechament� das �alas '08-

314.75olHamonia para constituir o.
Protocolado sob m.475 Clara l�mermann, plesença taes terça.-f�lra dIa 20. do

• ••
< d Dal· Schuetzengeselschaft. - Con- engenheIro. corrente, ate as 9 horas daI

bmun�ClPlO autonomo e -

strução de uma cosinha. Ao sr. Eng. para verificar. I manhã nas agencias:erg18,
. Ao sr. Eng. para estudar., protocoladO sob m. 488 -,--

, .

3:984.000 RESOLVE. . Protocolado sob m. 476 -I Silvestre Stralkosvski, licen· Carlos Hoepcke S. A.
Exonerar os cidadãos Wa-IHerbert Mueler, pedindo bai- ça 2 dias.

dislau Costanky, Izidoro Olin- xa de sua bicicleta; .1 Co�ceda�se � l�cença r�- Walter Seirert (Hotel Boa

� ger, Paulo Farreira da Silva, Atenda-se comulllcando a querIda de dOiS dIas, sugel- Vista).
5l:J.916.720 João Francisco de Souza e a Insp. de Veículos.

.

I
tando·se o �eque!'ente ao des-

�� cidadã ,Almida Trisotto, j?S �rotocolado sob �r. 477 - conto prevIst0 no Regulamcn- Na Agencia do Correio até

73:751.796 cargos de Intendente, 1'18- WIly Schertftger, llcença e�- ,to. as 10 horas da manhã.

Orçamentaria
2:958.500

756.000

Depesítos.

42.380
330.000

.

60.000

Saldo anterior

saco de 60 kilos
saco de 60 kilos
MIo
,»

-450.000
500.000
400.000
soo.oco
500.000
600.000

,:»

saco de 45 kilos
�ilo
saco de 50 kilos
kilo

l-Administração, e Físcallsação.

saco de
garrafa
kilo

50 e 60 kílos

»

»
. duzia
kiló
»

»

acopte

kilo
.- :.._. ',� �

»

»

)y

de 60 kilos
»

8-0bras Publicas.
:' -

saco
kilo
Maço
Caixa
lata

kilo
»

Blumenau, em 8 de Março 1934.

JOÃO GOMES DA NOBREGA
Secretario Geral

Blumenan, 28 de Fevereiro de 1934.

Visto
Antonio iJ1artin Santos

Prefeito

30.000
102.950
819.700
81.500

ó.750
309.000

Oiçamen tal'ia
"

15.000
3:969.000

Movimento 'de Fundos
Comercio cl ponte

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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17 de Março de 1934

WETZEL .&

AlIOpancos, �omeopaüc.
Biocbimicos.

Importação directa, por isto

Preços baratissimos

�� .

Serviço nocturno permanente
:;.:.:..�.:.-�:.:.:;.:;,..";.:.:.:..:.:.:.:;���:.:;,.::;:;.:;.�:;.:;.

...:;.�.:;

a H'\ SAUüE: ••• �tn)A LOIllaGA •••

OH lEM-SE USANDO o

EL!XIR DE l'.JOGUElll1:B..A

Rbenm:dislllP em gm I. Rilchitismc, Mancbas
Si pelle. [spinba�. Ulceras, G(Hl0Crhéas.

fiarthrli�! Ftstll!as, Sarnas,

{ANTI.
!'Y1'HILITICO

PODERUSO : A1\ r I • HH FcUl>IATICO
ANTI· ESCIi:OPHULOSO

(; ,'[lP' n�PURATIVO DO SANGUE

i A Pharmacia Central
está sob. a direcção do pharmaceutíeo João Mé
deh- os, que conta maís de 40 annos de pratica

prúlissional

Manipulação esmerada e escrupulosa.
Não se substitue medicamentos

c Pro-Iuctos de alta qualidade.
.

Espeoialrdades legitimas.
Desconfiae :do rernedilfi) bar.;:aiô

que, mllit��>"ezes, é Imttaeãc.

..........WfMi'

II�'������''''''''''''7'':�:''-::-:
C I A. ii P�armacla Onon

I t; Ant. BRANDES

1 i. ROl 15 DE NOV. 68 . TELEPHONE 90
>=_

H
�I
li:.

Maior sortimento
í em drogás e' especialidades r
t; eíoaaes

.

e
.

extrangeiras

II MedioomeMOS
e

i1 Sortimento completo
1 �:.:.

de artefactos de borracl

l Perfumarias, Sabonetes, ar

1;.--- ....... ,

11� Vendas a v!;;j:e !y::�::
I

f!
f�

_. o .' NV I L L E

f.Ynllregauo com real van

tal:'ell, nos se guirucs casos!

& Neitzel

.

fABRICA!
_

DE. TELHAS FRANCEIAS
fJEPRO EUt,..ALIO ANDRIAND

T1]UCAS -:- S. CATARINA
MATERIAL UE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA
. .'

-

INFLGENCIA DE

A.GUA"SALGAD A.

'Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Represemantes:

VELAS. 'mL STEARINA ,', "VELINHAS PARA NATAL
SABÃO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

Rua quinze, 28 Phone.28

fabrica de Gelo
,

Depositarios da:

Cerveja'ria Catharinense e

União Mercantil Brasileira ,5. A,
(Moinho de trigo)

sem operação
Diatermia-Varizes

Hemorroidas •

Residencia : HOTEL HOLETZ

Consultorio :

Rua Bom Retire N. 8

das i) ás 10 e das 4 ás 6

A mala aer.ea fecha,
Agencia do Correic

Pal"a o Sul

ás sextas-feiras

Fiorianopolis . Dionísio Damiani.

Bstreiu: - André Maícote.

I
Palhoça - Germano Berkenbrnejr.
Ilajaí - Amadeu Angiolete.
Brusque -< Otto Schaerler

I..B.l.u.m.e.nga.Um·.-.o.s.c.a.r.R.·.ue.d.iug�e.r �

Cia .. Malburg
TTAJAHY BLUMENAU LONTRA

ARTIGOS DE . iA. ,QUALIDADE

A cura das

Sezões
Infallivel em poucos
dias somente com

as afamadas

Pilnlas Dr.
Re}'naldo
Machado

registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 horas
para: P. Alegre, Pelr

Rio Grande,Uruguaí, Argl
I na Chile, Perú e Bolivía.

Para o Norte

aos sabbados

negociantes e exportadores oe maoeiros
e I'erenee

Representantes em Blumenau :

c O Ll"N NEITZEL

registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 boras

para: Santos, tt Paulo.
Vitoria,

.

Caravelas, E

Maceió, Recife, Natal, Afl
Europa e Asía.

Qualquer outra informa

I
fornecerá Q sr. Agente
Correio..

Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

5ecção fluvial

Representantes 00 mOInHO IN6LEZ

LIVRARIA

PAPELARI.A Artigos relígíososARL WAHlE TYPOGRAPHIA

Rua I;} de Novembro, 90 - Telephone, 17 - BLUl\illNAU

Offerece as seguíntes NOVIDADES:

Clau�� Edmundo
..Um engenheiro brasileiro na Russia

Maurícío de Medeiros; Russia. 6a. edição
Antenoc Nascente, Num Paiz Fabuloso
Ivan� Rowena, A Confederação dos MOrtos
KOSClUSko B. Leão, A Visão da Miseria através da Policia

(Socialismo, Cooperatismo)
Augusto Machado, Caminho da Revolução Operaria

.

e Caínponeza
Lafayette Soares .de Paula, São Paulo um ano

após a GUerra
J. Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro. lCanudos).
Chamisso, O homem sem sombra.
Cus�odio de Viveiros, As 3 Luas de MeL
MarIO Capper Alves, Tratamento Sanatorial da

.Tú[l\jl'culose Pulmonar. .' 6.000
Waldem",.rCoutts" O Desejo de Matar e o Instincto Sexual 5.000
Menezes, Psicologia 10.000
Carla, Maximiliano,.Hermeneutica e Aplicação do Direito 14.000
Artur Castall-ini, Televisão 10.000
Dari>.y Azambuja Raeiorialízação da Democracia

.

8.000

JOl';,? :5alis Goulari.,A Formação do Rio Grande do Sul 10.000
'Massyno Bontempelü; Vida e Morte de Adría e de seus filhos .6.000
Mart� Gomes,�AS l:.oupuras do Doutor Mingote ' 5000
Galvão ,dE' .Quell'oz; Oaíva. Contos '" 5.000
P, Werner S . .J".A Respeito á Vida Nascltura l.500

Contas Limitadas'

'JUROS O.E 6°1o·AO Anna

BANCO SUL DO BRASIL.
Rua 15 de. Novembro,. rr. 33

.End. TeI. «SULB�ASIL» --- Caixa Postal, 5

Exijam de �eu

fornecedor

RUA QUINZEt. 28 PHONE. 28

'Irínta annes de sucoesso

são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar eembellezar os cabel
los. Extingue a caspa,' ces
sa a quéda dos cabellos,
evitando a. ealvíeie, Faz
voltar á eôr naturàl os

eabellos brancos,
dando-lhes vigor
e mocidade. Não

,.............,..;"...
contém sses de
prata e usa-se

"___0'l<I
_ como loção.

Vidro ••••••• !

Pelo camla. •••

?lí . Dep,"CasaAlexandte>'
�--"'i� OIl.ldor. 148. Rio

6.000

5.000

6.000
5.000
5.000
5.000

Attenção
Tres

.

terrenos á ven

da, um deles com 75--

80.000 m.2; com casa,

pasto e boa chacara.

Para tratar com o pro

príetarío J O S E' R O

e li A, . Ponta-Aguda,

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



;Co.ngresso Interna-:Aos . n.oSS"os l�itoresIA barra defí clonai", d� Corra- l' DiU . 'i L', '. I'trucçeo .de Es-
.

QuaeRquer noticias refe-! '.aguna 'SLENCIO QUE CONSOL!tradas em j fAntes a .faUeciffipntos, noiva-I ',!_ > (ldos annrversartns, etc. tere-j Parece que dt sra ,VI Z

Nã
.:·:·.•.·•..�.·.•..

··

..

.:

...

·

.. ··.·.�.·.·.\'Lp'.

.

Od•... ·•· ·e·........•..... '. '.! n.f d�F��;�1��:��t����!�:J:!�:1:i�?Ei�:��;;� 1�;t�j:l��g���e���FiA
.

" . i ten.cem 85 Nacões, �ai. r�!ali- mo roubos, desast'j'es e O�-! concluimos lendO? _segQ,inte
...... Iza.r este anno; c�mcHhndo tros factos semelhantes, po-! le!eg!_'amma d? Ml1?l�tro d.a

,

.

.

.

....

com o
.

seu prIm�l[o quarto dem pedir por meio do tele-] Vlaçao ao sr. �ompIllO Pereí-
O pov;o é. muito slmples tmesmo e pelo que me per- de seeulo de eXlstencl�, o pbone ou outro meio rapído ] ra Bento, publicado pelo Coro,

nas suas eXIfansões contra 01 tence. Com os meus seme- VII Congres�o Internaoíonal que immediatamente será, reio do �l!l, de �llguna. l.desle
·

ix.
·

o.'
" :

'.{jo.s.. poderes PUhl
..

i-I
..

l�antes tam.bem,..' deve ser: a8-1
de CO. listrou.eç.ao de. EstI·,adas. destacado para. o local um I «_pomplJlO Pereira �e�to -, ICDS. " 1; snn.» 0. Congresso começara. no dos nossos 'redactores. I ReferenCl� ,vosso OUIClO 16,O Jioplllar vae por ahi .' e (\FaZeD�o ...

esse «Introíto» dia 3 de �etembro em MUnJ_ch,
..

A todos só teremos que i Janeiro, dIUwuldades prose-i
encontra a rua esburacada não desejo faz�l"-lhe ver se- onde terau l';lga.r: .�8 sessoes agradecer por qualquer aUxi-'guimento obras po�to Lagu
ou lIma-lampada de íllurriina- não que a minha queixa dei- d,: ca�acter �lenh\'lCo, e ter- Iío prestado neste sentido, ! na têm sido acrescldas pro-
ção pUblica qur-brade e grit- xa de serde simples com- ,rumara no d1a.19 de S�iem- I prio contrato cele�rado Co-
ta. Í.ínmediatamente com os modldade porque entra em bro em Berlírn, �epols �e

.

" I brasil, quepopulaçao não de-

se.USo b.otões ; Não [Iode! isso .jüg..

o a propría integridade t.er.em ,os con.gressuitt1S Ieíto Notas .pohClaes seja. seja man�lda, Verba p
..
a-

é dt-sleixo das. autoridades do men corpo.»
.

u�a VIagem d,f>_ estudos por .1 ra obras Inclulda orçam�n}oinc'ubidas de zelar pelo bem
.

«Diariamente e por muitas diversas regioes da Alle-
.'

. 11?34. Aca,?o ordenar rescrsao I<lo publico e diz ainda mais vezes, faço o transito pela manb�. .

"

! FOf/Jm. r�c,olhldos ao x�- i ajuste, a1lm,.., possa_m prose-
n

.......•
ã

.....•.
O

.....
8

...a.hemos qUo
anta

..

S cOisas.·1 e.
st

... r.a.
d

..
a... Blumen

..
au.':" .'.A.!to.na..... A.

erre

.. u.ns.t�nc..
la

..
de. o. q:.o...

-

.....•..
dr

.....
e

...
z os mdlvI.duos T �aldem�-l gUI.!.'

obras. �B.U?açoes
..

,'que variam entre a índívídua- Isso não teria nada. de mais' verno AHemao ter t.le�ldl�o ro Mano�l �U1Z e ...uno Feli- Jose Amerteo
lida.de de cada um, se essa via publica não I s- empreheuder li coustrucçãu pe! u prnnerro P?r andar ,em- __� _

Mas nem sempre as auto-l íívesse num estado pra �á

de',
de uJ?l� rede de. e8�radas bT'la.ga�n nas vIas. publIcas.

H' O T I C I A:rid.·.·..a.....d.es.. com.pe.tentes são cUl'
..I.tistima'y.el quanto a s.u..a.

COIt, espeClaIS pal:a,a vlaç
..

ao �u p
.. 1'0.

fel'lndo
pa.lavras que a.

.

.

•padas do desleixo. que. aca;'. servaçao. 9uracos não se po- tomove1. deCIsao qUe COllO moral condemna. � o segllll-!
brunhou o popular.' ..

' ,I dem ('ontra ihais. Eu que não I
cou

_

a Alle�anha entreat: do, tambem alc(,ohsado, por i

ESPORTIVAF. Isso pO!'queas mais dB:slgosto do {(jojchimy» so�.· 0.bri
N
....
aç'l

..

es �u.p v,.ao. na.. vanguar.-.. �.ro�(,car desordens no bar-!vezes ella só vem a ter

8C1-1 gad� � dança lo quasl
. todo.1 da do pIog:esso em resolveI 1 acao,

"meia do 'mal quaJtdo se pas- o dIa Juntamente com o meu o mhgno pIOble�d. _das mo

I . . , '.

s.aram interminaveis dias ou auto.moveL .

As minha,s.· cos-Idernas . cõm�.m��çoelS PO.I'
.

.

Reabs8-se dom
..

IOg\!, ,no ANNIVERSARIOS
...
s
..
e

..
rnanas.. ,

.

I téUas ne.,m sei ma
...
is se. n.el" es. trada. ' contrlbUlra sem. du

. """. .
. " campo da rua d�8 PalmeIras

I
t'

ti t t ··Supe � j t t erntre - Faz annos hole a senhorita VeO unico remedio é fazer manecem no sea .�(habHd, H a Pllra'ãaumell::r ,o We-I' rCOA.lor um eD�on r� 8�1l? (:�o d A ronca Mic!lels, A' lindaegentilan.h
. .
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A vida da gente tem
caprichos mysteriosos,
Iuexplícaveís. Dias ha,
em que estamos exage
radamente expansivos,
eommunteatívos, alegres,
Outros, porém, em que

num centraste tunna
mente impressionante, o

nosso ser só pede re

colhimento, alheiamento
completo de tudo que
transpire. tumulto, de tu
do que spja enthusías
mo, agitação •. vida,
E então, insimesma

dos: procuramos, dentro a,de nós mesmos, no nOK-

so eu, aquillo que nos

seria dítííctl encontrai'
na embriagues dos tur
bilhões íneonscientes -

ti vida .fKterior -- â cal
ma reflexão dos silen
Cios profundos, dos si
silercios que consolam.
fi que animam o sopro
de uma vida deseucan'"
tuda.
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