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Cidadão hlumenauense; não exites nem um momento em te aiistares. - Torna-te eletor para contribuíres com o teu votei sagrado

foi assassinado o Mi·rO novo embaixador brasilei-

I nistro do Interior dai. ro na BeIgica .

I Polónia I Bruscellas, 15 _.- o sr. Ri-
! 1 naldo de Lima e Silva, novo
.! VARSOVIA,!5 - No mo-] �mbaixadoi' brasileiro, apre- Amonto em que ia entrar em sentou hoje as suas creden-'
. sua habita ção, as 15,30, o sr. j c,aes ao rei Leopoldo III.

·1Píeraski,
. Mini�tro d.? Interior.!'.....:.'da Polonia, fOI alvejado com .,

.

-n !\ I

tres tiros po.r um desconhe-I·.�..

'VlOfJS MORT
.. E. ..

AMERICAN·uS �
?iqo li �

.

ao fugir a�sassinou L DE SOCOR.ROt1-
J Damos á. publíeidade, hoje, E, só assim, avós prévio

Igualmente um polícíal. I í I) a importante declaração de! exame da documentação
O ffiini�tro.. do .íuterior re- \ t

NOVA YORCK, 15 _ Par. voto do íllustre e lnoanea- apre�entada, com pleno co

cebeu dOIS tIl:OS n,a cal?eça· tiram hoje varies aviões nor- vel deputado sr. Adoloho
. n.heclme�to da ca�sa, pode

sendo .conduztdo
. unme.�l.�ta-; t�-america�os que vão levar: K�nder, referente. � aprova-. ria o, Poder Constituinte pro

mente
7
�o 1!'�spItJ: Milítar.] súc?orros e mantiment�s. aos i ça�, pela �onstrt�Illte,. _�o. nll�Cl�r-se, sem de�douro, a

onde 1 eio a �aleCel. , :'llabltante das zonas dizima_,artlgo. I� das DISPúSlçoCO",\r,espelt? da actuaçaoo.do . go;-
1.1.. Ig.nora.�se a.O,da Quem se.1a:.d.'as pelos ultímos furacões I Tra�sItarla�.

_.. .

v erno l�po�to a? paiz pela

t I � aSSHSSlllO e quaes os rno«; ém S. Salvador. .
f EIS a declaracão do voto I revolução víctoríosa,

tívos q
...
ie..o 1

..
evaram.

a prat _11'.··�· Ido d.eputado AdO. !Ph.O Kond.erl Certo, no ac.ervo de realí-
car teu' acto, ':

. I sobre a approvação do art.1 zações saneadoras do movi-
t �:� .111�1'U'lnd�ço"es no Chl'l·e 114 das Disposições Tranito-] monto outubrlsta muita coísa

energicamente I lia .• IH {I
. "rias da Constituição: I haveria a respigar: -1emis-

..... . ..',.. '1 J .

Na sessão de l' do dorren-l soes injustas, perseguições,
a remessa de armas l'· Santiago .

do Çhhe, 15
_ -: I te, justifiquei da tribuna a I providencias apressadas e

. . .

- 9,0m os r:eentes Innundações necessidade de se extrahir i descabidas, graves lesões de

Ava8,bJühto�. 1�. -:- O <;1-0- J!t",�e dlCl:.'mo�on�ra!ll 60 ca- do texto constitucional e ar-! direitas patrlmouíaes, sem la
verno r�solveu �agII energrca sas; estand? llnyedldas t.oda� tigo 11 do substítuivo da 11ar na estranha ínnovação
�ente na �uestao do em�ar'l �r com��nlcaç,o�: telegraphi Commissão - que declara I de estender a retroactívtda
"'0 de armd� para os bellíge. i o.as.e paransadas ...s estradas approvados os actos da Di-I de da lei ae terreno de di
raates do C!1aco. <te ferro.

.

J ctadura e de seus prepostos I reito civil e commercial, em

I nos E3tados :__ reservando-I flagrante attentado á re dos

O ENCONTRO ENTRE MUSSOLI-i��r�cta����bJ!�o?sdi��itoc!�IC\)�Zn�c;;;:�mo os principios

I cluida� elaboração do nove I de direito - que fazem par-

.N I � .H··.)•.T·LE.·R i
Pacto Fundamental da Re I te do pat;-imonio jurídico da

,.
I. L . publica. ' humanidade - foram res-

'; .'. .

".
...

.

"

�, . Assim, determinava taxati-I peitados...I VENEZA. 15 -- Chegou hQutem as 9.50 a essa CIdade, vamente o acto de convoca- Admite-se que uma revo-

de �viãO sr. p:d�Jlt liitleI'. Espe.rava·o no �el'!)dromo? sr. ção dos comicios de maio de lução - feita. fora e contra
I Bemto

MUSSOlln.l,.
e m

..
em

..

bros

.....

d

..

:O

..

Est

..

ado

M�l.?r.... d.O ..

Fa

..sc.lm.?'. 33; assim, preVê

...
e

p.rescre.".e II o.. q. u.a.dr.o
..

legal

.-. .

co.mmBttô,.B j Foram pr'estadas todas &$ h:)[}ra� mlhtares aos VISI- õ Regimento Interno desta excessos na primeira hora
.

Í'l!1tes, que foram COmb?lados, desde . � �I'on· I Casa.
. '. ..

do triumpho..quando dí!ncil
telI'a,. por uma. ,;cs��.��!�!!:ia; ael'ea ltaltau.a.j Resolveu, porém, :.t Consti· I e até impossivel se uemons-'
Acompanha.m. o sr. <..,_dolro H�tleI', o.s 81'S. yon. tuinte (a meu ver; mal e! tra reÍreiar o entbusiasmo

�f{:'U. rat�, .�lmstPo �os NegoCt�s _

Estrangeiros, i anarchicamente)' considerarl dos triumphadores.
o sr. DletrlCh, chele da publlcIdade do Na-, o dispositivo materia consti. Passada. porém, essa. pha
zismo e outras auctol'idades, I tucional. . se escaldante de deliri08 e

A's 17 horas 03 dois estadistaes uropeus' Guardava·me para contra-l de descomedimentos, resta

tiv�raill
..

a primeira I:'ntrevi�ta que durou I riar e rebater a inverOSímil. belecida a c.alma dos eapiri=
maIS de duas horas. Em segulda o Duce con- manobra, quando o assumpto" tos - cumpre revolver a

vidou ao ChanCel1eI'. p.a.ra assist.ir ao eoncer

-I
volvesse ao plena rio, na I média das deliberações amon-

to de gala. que lhe fOl lIil'erecldo. apreciação pela Assembléa toadas, para separar o joio
l Hoje o sr, Adolf Hitler telegraphou ao rei Victor :Ma- de qU8.lquer uma das -.::men- do trigo.
I noel Ilt qu

..

e. re.spop�eU-lhe al�ej1J.ndo que dE;sse encontro ,I das que �dvo��m a supres A Co�stitumte em s_na alta
\ rE'sulte o. mal.s. perlelto

entendimentu entre são do dISPOSitiVO em apre-l sabedoria, .resolveu nao per·
os dois paizes amigos. ! ço. mittir essa operação neces

iHoje de amanhã QS s1's. Hitler e
.

Mussúlmi i Com surpresa minha e de saria, decidindo ainda sobe-

I
as

..

Slstiram a.·. uma para.da
.

militar de 20 mil
.

mui1.os collegH.s entendeu a ranamen.te não permittir pbr�
fascistas. Em seguida visitaram a Exposição \ Mesa que o as:mmpto fora os actos ao exame e ao jut-
,Annual de Arte de Veneza.

. I prejulgado. quando a Cons- ga:nento do Poder Jltdiciario.

! Em. todos os lugares onde appareclaID I titubté se pronunciou a re8- Fechou, assim, todas as

I eram saudados freneticamente pelo povo. I peito da preliminar levanta- sahidas aos espoliados, mu·

I

..

AS l.·m. pr.ensas d.e. Lon. dr.es.• p.ariS. 13

..

Ro·

I da pelo sr. deputado Daniel r�n.?-o-os den�ro de um� . �e-
I ma tecem longos commentarlOS sobre resulfa- de Carvalho. Clsao dracoman8, dehmtIva

I'
dos desse encontro em que se resolverão magnos proble-t Foi. sem duvida, um equi- e irrbcorrivel.

ma.
s

nur.o.. p.
eus

qu.e n.
ão

p.
u ieram ser

tPSOVidO.S
em Genebra.

I
voco da presidencia, pois Uma revolução Jegalizante

O jornal it3.liano "Corriere de la Serra" escreve que uma que á decisão anteriormente - depois de uma revolução

I força enorme se põe ao Jado do fascimo para manter fi proferida se rereria unica e de lacto !

I
paz na.Europa. I

exclusivamente á constitu- Pelas razões expostas, se

I
..

.

.

'. cionall.dade da materia abol'-I á apreciação do plenario

PRIMO C A RNERA i M R dada. fosse presente algumas das
I

.

L L1. �.' ermoz egressou f E dest'arte, por um provi emendas supressivas .do art.

FOl DlfRRoTADO l
I R' oe .'� R h

dencial equivoco, obteve a 11' teda votado pela supres-
.:.J ,

• ,eclte; J;:) -

.

egressüu o· Ditadura um bill de indemni- são do me!!mo. honrando,
Nova York, 14 - Pera!Ite I Je as �4,15 o aVIador r-.·1erm�z dade para todos os seGs mano assim, o mandato que me

uma assisleucia de. 60 mUlque fIzeram urna excursao dos e desmandos, para todos conferiu o eleitorado livre e

pesEoas teve lugar no Mudi· aerea.
á

.. Fern�ndo de.
Noro- os beus

acer.tos
e

desacertos.'I
consciente de Santa

.C'l.t.harison Square Garden o encon-Ilnh�, onde � ALI' France c�ns Se (como era de esperar) na e delendendo tambem a

tro pugilistico f.'ntt'e P�imo trmrá um campo de aterl'lsa
qualquer uma das emendas digni�ade e o prestigio .

da
Carnera e M�� Baer

..
Ate ?! gemo

.
suppressivas do «artigo-es- pl'Oprla. Assemblea ConstItu-

�ono r�lUnd a luta. fOI. equl� J .

.

...

.

.. . candaIo» chegasse ao conhe- lUte, a.gora
.

e para sempre

11I�rada .ma.s no .decr�:no _

o, cimento do plenario contaria comprvmethrlos,
,. •

o

,gigante ItalIano 101 attm�l�o IVoltam.·pa'a a Argentina I com � meu voto. _ favorave�, ADOLPHO KONDER
I na cabeça por um formlll�- .

t I não so pelas razoes aduzI
vel muro de

..

Max Baer, iI Roma 15 _ 0'0 ado ... Mon'das no discurso a (jU'3 aci- As' senhoras
cando com.pletamente ator- t" e t'. dl gt' U·l·U o I ma me referi como ainda
d d N d·

_.

. 1, qu an.o se es mg n·' bloa 0_ o. eClmo pI'lmeUO ... t d"l d fute-!pelos motivos que passo li umanaulZ!
tound. estando Carnera ainja campeona o mpn la

.

e
.

. d'ct
. 4' '. boI, no reler.clOnado Italiano, tlxpor.

ator 1 o o JUIZ .I..ez termmar de 'd'
.

'A e t· A approvação sumaria e

A d
.

O'
.

'd t o encontro declarando Max Cl lU regressar a rg n 1-

ttenta O contra i· VICe·preSI en e··· ,
..

. na. Consta que varios outros irrestricta dos actos da Di- Dia a dia cresce o enthu-

..... •
.

.

.

lj' da Assembléa re-
Baer veu?edor por knoc k-

jogadores tom'1rão a mesma todura importa num gesta de ziasmo feminino pelo voto.

d t M
out techmco. resolução inverosimil renuncia da As- A Mulher blumenauense

O l�reS.i e.".. e en -I ...

nun
..

dou
.

.

sembléa Constitujnte. está mostrando que possúe
A ITAUA E A AllEMANHA. Não se comprehende e nem em alto gráo o espirito de

dieta
I

Rio, 15 '- o 81". Christo.
PARTIGIPARA-O DA GONFE I J ·d···· d·· S t' Oro s.e pode justificar essa atitu- oivilismo e de patríotismo e

.

..

vão BarceHog apresentou sua .

...
... .

- irmanu8 e o an ISS! o dé de submissão incondicio- qu.e anima.a sómente o de-

Havana 15 - Quando se renuncia, por
_

ser contr�rio RENetA NAVAL DE i LONDRES S!IIcrameeto
nal da maioria, maxime em seja de contribuír pa_rq, � te

realizava �m banquete na ba \ � tronslormaçao dli (�('}ns�ltu- fi se sabendo que, segundo de- licidade do seu munzczpW.

se naval de· Aorcona, com a' lUte em Gamara Ordlllilfla. LONDRES, 15 - Os gover. claração do
.

proprio presi· Leitora! Si ainda não te

presença do presidente da
.

.... nos italiano a allemão sci·en- OS 81'S. Irmãos do Santis- dente da Constituinte, o 00- inscrevestes procu1'e fazeI-o.
Republica sr, Mendieta e nu vendo aInda 15 ieridos, só Ia- tificaram á Inglaterra que es- simo Sacramento são convi� verno Discricionario não se quanto antes. mesmo que i�-
merosas �uc.tO

.. r.idad.
e

..

s expl.0- mentan�o-se a

.. fi.0.
rte d

..

e

..

dU

-.lta.-o. diSPo os�o.s _.
a partici'�)aI'e.m. dad.o

..

'S

..

R

..c._.omp.M'.e�er.e
..

m

.

U.1!--
dignou enviar á Secretaria 80 te custe pequenos sac}''t-

diu urna bomba de grande po as pessoas. . das negocmçoes do tratado I ma reUOlao _dommgo, depOIS da Assembléa a relação dos! f'icios, .

der mortifero. O sr. Mendie Ignoram-se ainda os aneto· Naval de Loddres a realizar- ·'da missa das dez, para e1e- actos cuja ratificação lhe pa-/' Procurem o posto elet_!oral
ta ficou ferido no braço, ha·· res do attentado terrorIsta. se em i935. gerem a nova directoria. recia ne-::essaria. installado nesta l'edacçao.

IMMORALIDADE!
A Coastítuínte votando a elegibilidade dos .íute r

ventores e anrovaudo sem conhece los os actos do
Governo ProvisorÍo da Republica ide�tii'icou claramp[l

, te a immoralidade do regímen q ue em má hora for
çou as redéas do governo legal do paíz, Estes actos
não podem ter outros qualificativos senão de pura
mente Imrnoraes,

A :elegi bílínade dos interv-entores significa a

maior renegação aos prmcípíos que se ínereveram nas

bandeiras revolucionarias. Mas .esta negação Dão é
de hoje que a denuncfamos daqül, EH!:! veio sendo
crescentemente vulgarizada nesses quast qu atro annos

de governo descrtcíonario. Não precisamos mesmo for
çar a memoria. Basta que passem os momentos de
convocação do povo ás urnas 'para que (lS enthrouí
zados senhores se esqueçam das Intenções que for
mularam. frente a frente ai) povo, num estase de tal
sa honestidade. Nas elcíções de 3 de Maio e 3 de De.
zembro foi assim. Passado o perigo do julgamento da
opinião publica a tranquillidade e a respectiva certe
sa de .írupuntdade volta aos arraíaes dos ímmoladores
das aspirações popular JS. M LS, tamanho desnlante é
de assustar, Não pode nos at nar com a íud.Ierença
ou paciencia com ql-c o P)Vo deíx i systemaríz.reem
se taes btaaues que o ferem profundamente no que
elle tem de mais sagrado: a sua cons'�iencia. Será
possivel que a REPUBLICA. NOVA tenha Cf'eado no

pfliz uma legião de inconscientes? Será possivel que
o povo que tem o dirtíto lndiscutivel de pronuucial'
se nas urnas pelas 8ila� aspirações e pelos govemos
db suas sympathias deixe-se levar como cordeirf.l
paril um holocausto á maior immoralidade e ás pio':"
res manobras reconhecidamente despistadora.s?

Não pode ser assím. O poder supremo é o 'foto
popular. EUe é a essencia do nosso reglmen. A lib�r
dade de votar:ésoberana queiram ou não queiram
certos magnatas. .

O decreto que convocou a Constituinte diz, tgx
tualmente, q:1e UMA VEZ VOTADA A C(;NSTITurÇAO
TOMADAS AS CONTAS AC,S PODERES DIS0RICIO

. NARIOS. E,ELEITO O PRESIDENTE·LEGAL DA RE
PUBLICA, A CONSTITUINTE: ESTARrA DI5'SOLVIDÂ
AUTOMATICAMENTE E ESCOLHERiA. OS SEUS RE
PRESENTA):iTES.

Foram tomadas as contas aos poderes discricio
narios, conforme· reza o decreto de cDnvocação? Não.
A Assembléa rpsolveu contradamente. ao mandato
que lhe roi autorgado. Approvou eFcandalosamel1te
todos üS actos dos poderes

.

discricionartoE., .E o pior.
Nem consentiu que os mesmos passassem. pelo exa

me do Judiciarlo_ Esta attitude pode ser duplamente
.

interpretada - ou a dictttdura não reconhece a ca

pacidade deste mesmo poder o que seria um
.

absur
do e ainda uma injuria attira;:!,a á integridade do!'! nos
sos juizes, ou os referidos actos não podem ser exa

minados. Assim permanece de pé é3ta seg-unda hypó-'
tlI�se que encontra fundamentos nos desesperados
gritos de consciencia de alguns governamenta_6s mais
sinceros...

E l'inalmente. Será automaticamente dissolvida a

actual Constituinte? Tudo indica que não e mostra
que está sendo preparado o maior �scandal0 de im
moralidade. A Constituinte quer. transformar-se na

ASSEMBLE'Â DOS R8PR&SENTA;:J'TES. A Constituin
te, attentem todos hem quanta. a immoralidade, quer
prorogar por mais quatro annos os poderes que Ibe
foram conferidos condicionalmente nas urnaE. Este
acto attenta. por tal forma a soberania do voto ::J0pu"
lar que os costumes politicos brasileiros terão, irre
mediavelmente e por uma geração o padrão da im
moralidade. O povo que de!egou po"deres aps seus

representantes para um detE'rminado Hm vae assistir

para inteiro escarrieo da sua soberania abusiva me

thamorphose desses representantes (".m delegados de
si mesmos.

A bacl1anal revoclonaria vae terminar
.

assim: o

sr. Cetulio VG.rgas elege-se a si mesmo. .. os inter-
ventores elegem-se a si me"mos os representan-

. te9 do. povo elegem-se a si mesmos- .

Quem mais falta eleger-se? Ninguem, porque ca-

hirá o panno ",sobre esta memoravel tragedia
revolucionaria! . - . -

Achilles BALSINI

para a felicidade de teu Esté{po e de teu querido Município.

I
__........__.....1

declaração de voto do sr,

Adolpho Konder

Aprovação dos actos do Governo Pl'ovisorin

enses

I

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



·�-

.

.

Suceursal em'Blumenau �
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Caixa Postal N. 5
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Paga juros: em conta-corrente, ate t.1·
-�

ao anno
. .

Recebe em «Depusitos Populares'>" desde a

quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando
juros de .

capitalizados .semesíralnreute
Faz todas operações Bancaria»

O�PANf.{4CRI:FINAIlOP.4
CERES LTD.

doiNViLLç. C._r"L {

./

-

"' .

OPTIMA OCC�SIÃO
Vende· se um excel

Iente terreno com a area

de
.'

40 hectares, sendo
.1 estes 30 em matto

virg?1D", (l ... 10, proprlos
para arroza��,e9m agua
em abundanClfi. .

O retérido ".
terreno

está situadO a 1,'kilome
tro da Igreja;;d�:�cru·
'zilhada.

.

'

"

Para mais .in toma. ..
,

ções, J3Ão PRADR'
Encruzilhada

r Infalli;êl eru'" POUC9S
dias somente com

aa, 'âfama.das,-,",,' .. ,. ".

Pilu)ás ,Df.
Relualdo ..

Mâcha.do

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE
2��2.?te�Orn�i!��t! fi
opportunidade para se !'
tornarem riCOS. I fNo dia 23 correrão I

dois' mil contos do SOf

teío de S. João.
Não se esqueçam, são

dois mil contos 1
.

Representantes em Bluraencu :

1

CO ti N NEITZEL

PHONE. 28

."" ..

(M A R C A A O U I A)

v-. \
/ .' '."", ,

'-'.:::,;

t,
I

I

I
I Caixões de defuntos sempre
em stock de todos os tama

nhos a preços módicos.
Serviço de primeira ordem
A tratar Com A. Lubow. Rua
.São Paulo, ao lado de Ricar
! do Labes, ou na Marcenaria
.! Strobel Irmãos,

EM CAS� DE MOR iN

... ,

� _0 me!�o!" par<i a

IX'51:: '2 doenças do peito.
CGmbat� as consupaçôes, �
resfriados, c()<t1.iÁ!i�tlçhel I
bronchite c asthraa,
o Xarope São João

protege e fortifica fi .gar.
ganta, Os bronchios e os

pulmôes, Milhares de
curas aS50mbrosas [

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



, Adoptada ifficialm�Flte no Exercito

o vlpjor ti coyolia só dó gosto
QII'ômdo se ;;e'lre o corpo.bem disposte,
Toma. Undei-berg e facilmente irós
Em viagem, c..rri" ki1ametros· ou mais;
Und",rherg é uma fonte de energío
Dó vido 00" corpo;e ó alma dó alegria

Cidade De Blurnenau

Prefeitura Municipal de. Dlumenau Coletoria. de Rendas Estaduais
Blnmenan

Edital de Coneurrencia Administrativa Imposto sobre l\iovimenfo Comercial
De ordem do sr, Capitão Prefeito, previno a quem inte

ressar possa que se acha aberta li inscrição dos Interes
sãdos à construção das obras abaixo deserímínadas, cuja
eoacurreueía administrativa terá legar no dia 28 de junho .

proxímo vindouro ás +o horas no Gabinete da Prefeitura De ordem do sr, Coletor de Rendas Estaduais

Municipal, onde serão I'ecebid�s e abertas as propostas! cidade, torno publico, para o conheci�entp dos ínteres

que forem apresentadas.
'

r sados, que durante o corrente mes de Junho, em todos ,.' os

Uma ponte sobre o Ribeirão Itoupava na frente do terre-.' dias utets, se arrecada, nesta Coletoria" o segundo trimes
no do sr. .' I

tre do imposto.S?bre Movimento Coraerctal,« relativo ao

Ernesto -Iensen. com um vão de vinte metros' entre I
corrente eXeT'ClClO.

OS encontros e altnra de dez metros sobre o' nível Os srs. contríbuintes q.u� deixarem <te satisfazer. o

normal da :d.<7Ua·
.

I'
pagamento de suas cóntrlbuíções dentro do praso : acnna

Um boeíro de pedras brutas com arco de tijolos, na estra- determinado, poderão rase-Io nos m.es�s de julho e ag.os-da geralltoupava - Massaranduba na frente do terreno to com as multas de li) e 20 .1' respetívamente. '.
do sr. Frederico Jensen.' I

Terminando este praso, serão extratdas ás certidões,
Os concurrerrtes deverão apresentar anexos á petição de I de Divida. Ativa e ren:e.ti�as á Promotoria Publica da Co- I
inscrição os documentos seguintes: comprobatorlos da Ido- marca, afim de s�r Imc�ada a cobrança. executiva, de I
neidade tecnica; recibo do deposito na Tesouraria da: Pre- acordo eom as Ieís em Vigor.

J

feitura da importancía de duzentos mil reis (20o$oQQj que O pagamento do referido imposto, é feito da seguín-
servirá para garantia da manutenção do preço e das con- to forma:

díções apresentadas, e comprobatoríos que os proponentes I -� .D,,: uma só vês, n� mês de junho pelos contribuin-

nads. devem ás fazendas estadoal e municipal. te� c��o Imposto anual nao exceda de 50$OQC (cincoenta
As propostas serão apresentadas em duplicata, seladas mll I'eIS.)
com selos de dois mil reis (Estadoal) e de educação e 11 _. Em duas prestações semestrais, nosmeses de junho
sande (:- deverão vir em envelopes fechados e lacrados. e �etembro, pelos contribuintes que pagarem anualmente
As copias das plantas, das condições e especílicações se o Imposto superior a 50$000 (cincoenta mil réis) até·

acham á disposição dos interessados na Secção de Obras 1:000$OúO (um conto de réis).
Publicas desta Prefeitura. 11l - Em quatro prestações trimestrais, nos meses. de

março, junho, setembro €: novembro, pelos contribuintes'
que pagarem anualmente o imposto superior a um conto
de réis. .

Prefeitura Coletoria de Rendas Estaduais de Blumcnau, ·2 de
junho de 1934.

Segundo Trimestre

..... Tesouro dO. Esta�D de Santa
Catarina

..-

Elpiâlo Lima

Escrivão

Incendiou-se o vapor
I O· t·"

, I " ;len
.\. Santos, 12 - Acaba de ir
'romper violento

. íncendío
.

a

I bordo. do vapor Wandez
, «Oríent» o .navío Ioi reboca
do e encalhado no baixio
da Bocaína, sendo emprega
dos na extinção do fogo to
dos Os recursos de que dís

.
põe este porto .

PAULO GARBE

Encarregado da Secção de Obras Publicas da
Municipal

Edital !
De ordem do EZr. Capitão; PLIXIR "914,."Prefeito, faço publico, que!

L
.

7

no. corrente mês ise arreca-I Com o seu uso, nota-se em

da' nas tesourarias da séde r poucos dias:

e íntendenclas distritais o r l' - o sangue limpo, de ím-.

imposto doratciíiar..referente I purezas e bem estar geral
'1 ermo de contrato firmado com a Prefeitura Muni'ci

2' - Desappàreclménto de
l v ao exercício corrente, ! espinhas, Eczemas, Erupções,

pal de Blumenau, para colonísação das terras situadas no Findo o mês marcado, o Furunculos, .ooceíras, Ferldas '

Iogar Campínhas, distrito de Massaranduba, municipio de imposto 80 poderá ser rece-J bravas, Bôba, etc.
.

Blumenau, como abaíxo se declara:
.

bido accrescido da multa le-
3· � Desappareclmeuto com

A
.

dl d d 1\01" 1 píeto de RHBUl\lAl'IMO, dõ-
\ 08 qUi�ze . tas o mez e 'f,(alO do ano_ de mt

.

no- gal, Intciando-se no mês de res nos ossos e dôres da.ca I -------.;.;.._,;,.......--- ------------......-

y�centos e trinta e quatro, perante esta secçao do Conten setembro a cobrança execu- beça.
. i

.

CiOSO do Tesouro. do Estado de Santa Oatarlna, em Ftoría- tíva,
..

4' =- Desappareclmento das a""'-:1p.,��9:..>f?:>->p.,ç:..>�<'''�;�Jf;::s>��p';'t:«::3�ç::,.;p.,p.;�J?:>j���
n,opolis, c,ompareceu a Prefe.itura M.unici.pa..1 de BIumerluu., I Tesouraria municipal rl:e·· manifestações syphiliticas e (t

. ..... .
a

t d
.

I P I! t b
.

U f de todos os Ineómmodos de
.

C
'

d·t M t P d· I· ::t

I�presen � a pe? seu l�lel o a aixo asslOa_do, sr, Capi- Blumenau, em 6 de juaho de f 'futralr-sYpllilitíco.
.

... la ··re".· ,O· '. ·U,
.

U·O·....
"

....r·"e. . I' 'a· �
tão Antolll? Martins dos IS autos e por ele 101 dito que ten- 1934. ! 5' _c_ O apparelho, gastro- .. �

do a referida Prefeitura; contratado com G Governo do ALFREDO KAESTNER 'f· intestinal perfeito, p o i s o
.

íl
;J

E.atado, a colonisação d.as terra.s situadns no logar Cam. Tt=>soureiro
«ELLXIa 914» não ataca o es- �

O maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil �
p,.nhas, distdto de Massaranduba, municipio de Blumenau, II

tomago e não contén;liodUreto.· a Filial em Florianopolis: r"

I E" o unico depurativo que "
Í)

vmhu � este Tesouro, para assinar o prE:sente termo de I fem.. attestadGs dos Hospitaes. a. Rua Vil>cond� de Ouro Preto N. 13 r"

contrato de acordo oom as bases enviadas "ela· �ecretaria
---�_.

de especialistas dos :Olhos e" íl' a
de Estado dos Negocias" da, FuzBnd:l, Via�ão, Obras Pu- da Euspepsia Syphilitica. � Resultadodo 229' sorteio, realizado no dia 4 de Junho de 1934

�
biicas e Agricultura, em oficio Nr. 1.641, de 14 do fluente R' �I Ci b d 81

!
I •

� .� ·di'".
_" i,

t :'s' nZ1 a
�,juntas a portaria do sr. Diretor deste Tesouro," Nr. a 10 u e ume- \ �' \..ía· erRe a n.

.

.7 ;t

't.326, de 14 tambem du corrente mez .. CLAUSULA PRI- I . f 14
�

MEIRA: A Prefeitura Murlicipai de ,Blumenau obriga-se. nOt 'IS.-, M�_�--� � Premio no vaJor de" Rs. 5:��()$OOO §
prazo de quatro, anos, a sanCdr as terras 'situadas' n') lorrar I . nau � t a Foi prerrrlada 130m mercadorias, moveis e, tecidos, no (\

Ca,mp.innas distrito

..
de Mass

.. ara.ndubà,
de mGd.o a torn'1l�as J : ,.AC,qILL,·ES BkL.SINI . .. II< valor de Cinco contos �c�nto ev,illte,núJ"l'eis (5:120$000), a ca- 'a<tI \!1propriadás para a ag

• uH
.

d'l CLAU 'UL �.
• iii derneta n. 8.927 ·parteúcente

.

ao prestamista Antenor João

.

';
:.,
., . fiC ura, e a me l-as. ,::) A Chamada·de CaT)ital Ad:' C

.. � íl resi.dente á rua.
.. S.il.va .Ja:rdun· ,. em, "FI"orl·.a""nop·oU·s.

tlEGUNDA: Dentro do praso de seis mez<;ls, à contM da 1: l vocaéla ri�e, CIvil e Com� • (\ ,
,

.

...
'

7J

data. do prt:sente contrato, > a Prefeitl!ra M.unicipal de BIu-
.

São .convidados os srs. acio- l I

merclal ,I •
. "��';'l�s ��

..

�alo", de Rs. 30$00el ,. �

menal:l' o�rlga.se a apresentar á DIretorIa de Terras e mstas a realizarem a segun-!
. �. � 2.716 - Maria: Avlla d;iSilvelra, Florianopolis 4

ColOlllsaJ;ao, em tres vias, o pl'�j.e fi de todps os serviços era
_

e
.

ultima pl:est,ação das�; Enca,ITeg�-se ,de preparar e ai a .9.766 - Paulo Ramos e Neiva de Lima, Irati (t
de saneamento. Aprovado que sE'Ja tal proJeto a terCelfit a"'oes que' subscreveram de.-. pro f!lover, Junto á Camara. de."� I � .1�-:992 - Bert9lina Coelho �'Porto Béllo �

.'

d·" .
'

. .. '.
Y 7 .. Reajustamento Eco_ummco,. � H.878

.

R i oId S li L tr
•

VIa .'. o � mesmo,
.

- devldaIl\ente VIsada, vendo o pagaIilento ser efe� � .com ligações altamente collo- !t j 'il
.

- � R-. p�, Q za, .
ona. .)

�.!r:� devolvIda. á· PrefeltufJ. contratante para exe.- tuado dentro do menor pra-·' cad�, � m.esmo peBsoalmen!e :: �.
. Z:��� = iil!ci�a�� ��f::��i�if��:sd�o������liS aacuçao d,os reS,lJetlvoS tfabalho�. G�4USULA TERCEIRA: :ao possiveI. J na ?aBJta.l Federal, �e MaIO .1 (\ 6.028 - Alzira V;J"ago; G9fIuefros :.� .i' ..

Os servu;o.s, côntratados ..

serao ilscaltsados por e.nO'enheir.o" Blumena" 8 de Junho de. �
em �ant�, os WOc�SISOS ne- ,I 11 7.t21 - '1'OIJãzio Alharal Carvalho, Laguna

d· d I D··
.

" "'T
.

..
. .";.. .. t:>

.

-, � cessarws a applwa,çao do De- !t � 7976 Willy T rt l·�h· ....
"

It
' ..: Â

• e�lgna o;pe a� trataria. de ... erras!3 polon�saçao, e qu�l- 1934.
, l"creto2a.533,deReaju�famen.to '''111 '7:379�M�no�iÁni�;;t,QM���iO;aÕ�:'da �

q_:Iei.' InOdlflCàça� do .'�:roJeu, será. feltQ d�pOlS . da. pe�mls A .l)lRETQRIA E�9l:}.Omi.c.Q que �.gula.. as dI.

ti'»
, " . - .,

" a
.8ao da: mesma fhretofla, devendo a proposta de modIfica l .' '.. vIÇ.as:hypo-j:lle.çan!j.s o� d� Pe-' J

t pr,e�ios no valor de Rs. ��$ooo ir
ção Sbr as.sin.ada ·tamlJe..m. pelo. fiscal de.SÍ.gn.ado. CLA:tJSU-' " Casa ·Rua" QII'18z·e 51

. t n�or.Mercautll d�
..

.t:\G
..

RICUL-. ,� 0.843 <Judith Hhlmen Trit,"Joâo Pessoa
. .;}..

"LA QUARIT1A .. A 4- ". d
.

I
. . ..

t"" t" I I' I ". .

II I�
T0RES ou LAVRADO,B.ES. e,�",'i) . �

••
.

.

.

.. �n;. S tierrãS evo uta� e

..x,.1.S.
en

.. ��. no ogar vam-I .. . ..

..' ..�. bem., assim.dâ. paree�i'd8 so�.:1 t:' 3.116 . Maria Rita: dl!. SilVeira, Flodánopolis
Illllh.a� ��'fao, cOnCedIQ.as á.. p.refeltur.a.�.uUlmpal ,de�Biume"

I A luga-s.e. umas .salas. occu;'.: ..

' bre.o assumpto.·.. .··... 1 a
9.249 - André:'W.endhaUsen Junior, Flo.rianopolis ��?�!l na forma do,Decl'�to nr

..34, de 2�. de Dezemb.ro d� "p'adas are·d·or.. nela <tPre:';"� Escriptorios:' "'tÃ 4.6287,.J,�cob:.MHell,�r311:thúru Filho, Itajahy �

'ii3
•.ao preço de dez mil reiS por hetare. competmdo "'á d'".

:
..

.

.. 4'
•

< \ � . .

•

..� I � 10.129 � Ageny Doralice Alves, Trindade

·!tura divid.iI:-as em lotes e colonisal-as na
.

forma do ii
Ial» es.peCla.lm�nte. aproprlct-IS Trav. 4 de F�,,�relro, 7 : I, (\ �:g�l : ���éS�UZiar��Q;'l��ianoPolis 71

�to nr. 57, de S de Outubro de 1931, e no prazo de �s para medICO, advogado) i I
. Rua Bom Retiro, 63. �. ri 0.726 - Anto'mQ I.Ülo ·MattOs, lnial'uhy <:.

nos, a contár da terminação dos serviços. CLAUSULA
ec.. ..

·t�
.

. ,_:, ... .� a 1,89K -' Car�os,],\{artips .. Flo:rianopolis a
Q.tH.Nl'A: A. term�naçã� de tais serviços deverá ser com� Par ���r C��. t �--''''-''''-----'a 18;862 - bl1r.is.tiftnojYol�er,.Rio,dO Sul :a·
mCllda á. DlretOl'I.a' de . Terras t3. Colonisa,ção pelo fiscal R UQIZ. eS�301e er -, ..

a Isenç:ões de p<l9amenfo:por éinco sorteios �.
desigQado aUm de 'quê seja contado o pmzu. o qual Iínd'o

ua Ulllze .

a
.

8;843 ":.0Igà sà�âs Sfiitanys; Lagti�� f::
as terras ná o ,colonisadp.s rf'vedeí'ão ao dominio do Esta·

.

� 7.�8! - A�h!lr Alv�s Qlll.'iq��s, Florianopolis :.t

\:lo. sam qualquer· indemn 'sação á Preieitura . Municipal'::e Antonio Martins dos Sa.utos, para todos os ,efeitos legais,·� 7.<:11<> - VlI'�a,<ralloas;'FlorIanopolis (1,

Blumenau., e .independente ue qUalquer f'ormalidade' judi .:lepoiS' de lido e achado emtudo conforme, para o seu:d 8.47� - J�ão;Rmtr!If.ll,es Mor1!ira"L�guI!a . .
.

a
�iaL CL.A.USUL.A. ,SEXTA:. A Pr

...
ef

..eltu,ra,-"·,Munieipa.l ue B.·.l.u." fi.el cumprimento. Eu, Francisco. Po..

rto Galeti, 3� escrituora- í] 3.(126 .",M�P!,oe�.�8J1�mI!HJ.e SQllZa,:GànnaSVlelrll
.

.

;l)

. _

_
14 5.657 - Arnaldo 4leJÇandfe da. .o,}sta.� ,Lag:una

' l\

nenau, fIca sUJeIta, ,respeIto e medlçao. pagamento,' etc� rIO do Tesúuro do Estado, serVindo nesta secçao do COD:-'� :A:83ã • 'Georgiüa"Gard,oso;' CarYQéira
. a

la:S"::��rras, � todas as taxas e emolumentos, e demais pres,- tenciQ�o, o �scre.yi 'sobre ·esta�pilhas e$tad�ais D,O valor, 7J ,8.3ti�. -,JN�da,aQsa.,;·JQãb'PessÓ'í('
'

da;ncoes l�gals sobre,"terl'as devolutas. CLAUSULA;$ETIMA: 'de ..q,uatro mil reIS, e sela federal da taxa de educação e * "'2.544 � mo,I1qh.!l,��iI!b&'�.Floriruwpolis:
.

Jma ve� pa.golj! o vàlor das terras e demais taxas
.

o" titu saude no valor de Qouzentol$.. reis.� as "��sinatllrfl.s: José Ro. � 0.52& "'Edüarão" LUiz da Costa, .1i�ãO Pessoa
..�.,'i).

o ou titulos, serão expedidos em nome" da, Prefeitura '

.. ;Mu� ena Ferreira Bastos· e AntonjQ .Martins dos Santos. Confere a VISTO Os "Proprietarios t

iicipal de Blmnenau ou ,no ,nome de qu�m esta"determinú;' é�� a copia do origina.1 enviada a estaPr�feit1,lra; ,"?'úIrJ; o � .�FPIS.#J.AOL'!'DP'o,;'�Dov:.loR'N·aO"FvEaD:"E'lRhAOL··. C'ha":'v''e··'·8 ,.:&..
,

.C· ","a.· a
I VIsta dO que e de . .acordo com o ofi,elO nr; 1.641. de

.

14 OfICIO n!'.376 de 4.de lImho deste a�o. da S,e{:H;et8J�� ,de':i!: ... ""...
. ,d

e fluente, da Secretaria de Estado dos Negocios da
.

Fa.- . Est�.do dos Negocios da Fazenda, . Viação, Qbrás P\lbfi<H!,S :Í)
. Ag··ente��nf Biuméháâ 1

enq�, ViaQ�o; Obras: Publicas. e AgricuI tur.a e Portaria'do e' Agricultura.:Secre!aria'da iPrefeitur� Municipal· de Blu�· �.� .. � ...

l'. Drretor do Tesouro; (sob· nl'.' 2.326 de '14 tambem;:do c·or.... me,nau em doze ,de Junho de 1934, . � Hel"cilio Ferreira u.

�n�e mez, �and()u o sr. :dr. José Rocha "Ferreira' Bastos;·
'

JOÃO GOMES DA <!'lOBREGA
. � RUA BOM RETIRO, Nr.12 4"

roelf.rador.·,�8,cal· da, Fazen�a do E�t�d,o, la.vrar o prêsénJ�
. ,'.

.�
. l ..

..
... a

irIlio .de, I}�ntrato';'.que ,assma com· o·, prefeIto sr.· 'OapItao �.ecretario ,&���(O;;!J��Ç;:i.)�[Ãi��Ç:!.;)ps>� �PW�����ft::1P>;1p

"'

Procuradoria fiscal

do ph�:.cbtm,
JOÃO DA SILVA

"
. SILVEIRA

Poderosa Tonlco
e Fortificante
E.mf.lreg.sdo com enm"*
succesec DJl_�u.et:!I

��rát.
. -

_. -.

IwcoN�nrulN"hl

.

P'<8..r'<;â. D O r.e s

Nos r i os 'e B e x j g.. a

(>0 ii t r a a c i d o ,u r i·c o

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I
Instruções Para A Qualificação Eleitoral f Jlélodo de Preparo de Peles de Repiz para o

da:Coletoria
,

I
I

C
. !

omereui

de
de

Rendas Estadu
Blumenau

Eleitorado ttotas coihidas no relato rio Comité
couros e Peles �o, Imperial Ins

tituto de Londres Imposto de Viação Terrestre

•

Pelo presente Edital, convido os srs. abaixo relacio
na,aos, eontrtbuíntes do imposto de Viação Terrestre, vire�l

.

De a?ordo com o decreto n. 24.129, de 10 de abril ul-. Conclusão do numero 69 I
ate o dia _:JO do_ corrente me�, satisf�zer o pagamento do

. timo, que alterou a legislação eleitoral o alistamento, ora I
mesmo, Visto nao o terem Ieíto na epoca devid '1., Termi-

reabe�to, ,se processa, nos seguintes termos: PELES DE COBRAS nando este preso, será iniciada a cobrança executiva de

alistando fará, de proprío punho, oseu :Devem estas peles ser invariavelllle�te abertas pelo ven- acordo com n.s.leis em vigor.
'

Requ
_.

t d Q'..
.

I-f-''';'
; tre e preparadas. eOllf os mesmos cuídados que as prece- Adolfo Venderlích, Alberto Bottner, Alberto C. volkmann, Ae

ell"nnen o e Ucal I u::a.çao
.

I dentes, devendo �amqem ser exportados. Secas. - Para aberto Doege, Alberto Schtnidt, Alberto V. Pam ploua, Ar

Exmo. Sr. r». Juiz �lei�oral (la Comarca de iV�rIedad� fythons e: para as cobras gran�es, as peles se- berto VOl�maI:m, Albl:echt Lehn, Alfredo Beahr, Airredo Vo1-

.F ....: (nome. por Inteiro) brasileiro, (ou naturalízado )rao. eurotauas separadamente. As espectes m�nores. e �mann, Antonio H. Slermann, Arnoldo Beck, Augusto Ha,ag,

brasíleíro) natural do município de Estado de com lm8:1s curtas podem ser embarcadas abertas, em fardos ou iAu��sto Konell, Augusto Krueger, Augusto Ortmaun, Auzus-

a�os d�.ldilde, c8:sado (solteiro ou víuvo) lavrador (ou ou- t
caixotes.

..;.
� to. Zle,lsd�ri,. Bernardo. Lang,.Carlos Behlíng, Carlos Hening,

tr.a -profíssão) residente n, t: (ou outro) distrito deste muní-'! _ Co.bras maiores, taís como pythons, boas Anacondas, � qartos � �helv�, .

Catarina Reítter, Catarín a Zimerrnann, i�mj

CIPlO. (ou nesta ci?ade ou vilas, á rua F. n.. ) filho legiti _ ! sao .mars procuradas quando. �em de oito a doze �olegada�. 1 40 �omtz. E.filho yeinrich, Ervin Hadlieh, Ervin Schraidt,
mo de F. e de F.,. Juntando a provada sua maioridadere- Seu valor va!Ia entre 1[9 e 2i) sh. tendo sempre influencia 1J1'vm SChnelder,. Evaldo Henckels, Evaldo Lohse, Francis

quer a V. E�a. �Iil'digne julga-lo qualificado para inscrever- a proced�r:cla e desenhos que mostr�m. Peles de �utras co Kunth, Francísco Sc.llvartz. Francisco Velvoeh, Franz

�e como eleitor na Iorma da Lei.
. . cobras, sao procurades quando tenham quatro ou mais po- von Knoblau eh, Frederico Pagel, Frederico Schneper, Ger-

'..' P. deferimento legadas. O valor das, peles de cobra depende dos "dese-, mano Krause, Germano Prochncv, Germano Puhler, Guí-

Data. Assinatura.- nhos" que mostram; das "escamas" (tamanho, chatas e li- lherme Herbst, Guilherme Arndt, Guilherme Butzke 'Gusta-

,

.

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

salientes �JU n�o se continuam lisas depois da pele I V? PUf,soldt,. Han� Echter, Helmuth Bachmann Her::.:rique
..

Em segm_da a assinatura devera constar o seguinte es
. prepa�ada .etc, prefer�m��e as pel.e�, que tem. esc�mas .l!le- Baeh�, ,HenrIque Gutz, �enrlque Labes, Henrique Metzner,

cnro d� propno punho de unIa. das testemunhas: I n?�es), e fm�lmente.· na substancía (toque, isto e, unítor- Henrique Passold, Henrique Schelvorth, Henrique Zimke.

Afu:mamos, sob as pelj,as da lei, que o 'requerente é im1Uê'de da espessura, da pele.). Ida Less�r, Jaco� Mendael, João Reítter, Joaquim B. Silva,
o PToyrw e que por ele foi eeerita e assinada a presente '.

As peles ?-e cotJ,ras pequenas varlB;fi em yalor, de aI: -Iorge Belllls,. José Ba�schau�r .ror., José Sestrem, Leopc)J-

petzçao.
. ..

. guns pence ate 10 �h. Peles de "crocodilos e Jaca.re�". So do _Labes, .LUIS OlegarlO, LUIS Probst, Luis Quillüno, Ma.

Data
.

.

a p�rte correspondente ao ve�tre é que se aproveit� parai c�rl(} D. Silva, �anoel F. C!irdoso,.Malh Bllrger, M8y,en

la. testemunha � F... , advogado (ou outra profissão) couros. As escamas duras e ossess das costas, nao tem & T_almaT_ll, Matias Hass, Max JUh�'lCh, !vlax Kralll�r, l\layr
residente em tal parte. .

valor algum. A parte dt, ventre, face inferior da cabeça, Irmao, MIna Zuge, Nietsch & Hemke, Oscar Passold, o'to
2a. t�stemunha _ F...• idem, idem.

.

I cauda� e n:emJ;>ros, devem ser cuida�osamente d�s�acadas O,; �anke, qto H�nckels, ato sten, Pedro J. Marcolino,
As fl��as das testemunhas devem ser reconhecidas I em. sua maiO!' 1argur�, devendo-se deIxar duas fIleIras de \�elfer & ç�a., �lcardo Schelvorth, Rodoll'o Drevs, deb'i:-:.-

pelo tabehao.. 1 e�scamas de cada. lado da pele. Ao ser a pele tmo Voss, :::iwgrl'led H:1.S3ier, Vítor Dittr'wu, Ernestu K;;ch.

Essa petição é instruída com a nrova: .1 tIrada deve-se cortaI); o mais pl'oximo possivel da metade. Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau l;j de'

a} de.maioridade do alistando;
� ..

I do corpo, de modo assim ser apro:veitada. a totalidade da Juuho de 1934.
'

b) da 9ualidade de nacional, si nascido no estrangeiro I p�le dos membros: ppis que as peles bem tiradas terão O Escrivão: ELPIDIO LII\lIA

o requE're�te. ,a...rc.esm� largura tanto nos membros, con;lO no centro. A

lJeferlda a petição pelo juiz deve o requerente com I parte �erêfente aos r,nembros deve ser tirada em seu maior

p!irecer a c3:rto1'10, munido de tres copias fotograficas, me- i comprlmen,to e cor�a'da exatamente no :neio da grande es·

dmdo aproximadamente de 4 cm. de altura por 3 cm. de lcama do tOI?e domembro...
.

largura, apresentando nítida a imagem de sua cabeca des-:. N� r..!tlrada da: pele deve-se ter o máximo cuidado

coberta. tomada de frente, e fará seu pedido de im3criçãol para .{�.vltur talhos, P?is as peles assim da nUicadas serão

para oque lhe será fornecida uma formula impressa que: claSSifIcadas de "se$'Ul'da", valendo aproximadamente 15 a

assinará.
•

120 por _cento menos.1Toda a carae deve ser removida, sen-
I do entao as peles lay-adas e salgadas. Podem ser em'bar::m-

.
Entregue essa fO�f!lula devidamente preenchida, com 1 �as em s2'cos, fat'do� e, de preI�f'tmcia, em barrica� ..

Nun.

fiBha, os autos de qualIficação e fotografias ao escrivão es- I
"a deverao ser dobradas ao melO; devem ser acondlClOna

se dará ao alistando um recibo.
. I das de J!lodo que as parteE macias de seus lados e dos

Os r�pres.en_talltes da Coligação acompauharão o Pfo.-I m���r�s, !,ejam dobI'a�as pa!'a �entru, enqu�nto a parte

cps�o de lllscflçao, para o que o alistando lhes entref7nrá o! pnuCl pétl utl, pele (barrIga), fIcara bem estendIda.

reCibo que lhe
.

será fornecido pelo escrivão confor�e o I Quando embarcadas em sa.cos ou barricas. dopais de

art. 41 da lei elpitora.l.. �sse recibo deve Bel' entregue ao! dobr�das c�mo aCiilla,<fIcou desc�i,to, de\'tlill ser emoladas

r�presentante. da ColIgaçaú, contendo a assinaturàdo alís- J com .as eSCamas para o lado de Iora e bem apertadas en-

tando, no verso (§ Dnico do art 45 da'Lei). i�re SI. OS sacos devem ser fortes e bem amarradús. Nps OL S' "

_

O �iretorio municipal providenciará, sobre a expedi-l Iardas, a parte rn��cia cios lad{)� �erá dobrada com o c3:1'
J. A SE 1913

çao do tItulo. I nal para o lado de rora. e acondlClOnadRs de modo a del- H::inz HoenÍ'" f. Alfredo e Eise· Henrl·que Ma" k f T ,.)

!xar o corpo bem -t à'd
O" I .. s e, <. eouoro

Prova de Maiorãdade t O f d
j .�b en 1 o.

..
I e Fanny, Herbert Ote, f. Gustavo e Hedwig; Harro H. Grot"�

.
>

S ar OR seHlO em capados, para que aSSIm se evitem I mann, f. Het1y e Valesca· Henrique Haoa f He ,. � q

A prova de maioridade será feita pgr um destes meios.! estragos; nesses fardos as peles nunca deverão ser dobl'a- r de' Hermann Hass f Ricardo e Be�t;- H""�rL:r�r �]rel'�
. a.lf

a) cer�idão de bati�mo, dos nascidos antes de 1889. I das co.!Il as escamas para fórà. E�sas peles valem por seu
I Fr�derico e Elfrida;' Helmut Koffke, 'f. :J.lb:r'to e"Nlad�I;Il��'Ha;

b) reglstro d� naSCImento, nascidos depois de 1889. t compnmento, tomado da cabeça a ponta da cauda, ou pe- twia von Altrock f. Rodolfo e Hiida· Helm,,1 Kru f H" 'i �

.
C) certidão de casamento da qual conste a idade do lIa laI'g��a. p;m p(}lcgad��: \,'utre �:las extremida?�s. _ � Cbatarina; Herm;nn Hueb!, f. Cata;iJ1a HU�9t H�im·ut ��t���

alIstando. Cla::sslfl.Cam-�e de !Segun?8 as peles damIlCaaas, es- f. Richard e Eh:me; Heir.:-ich Hausmann f. Fritz e Mina· !in o

For ui d P . d·d de' rt·d-
,buracadas, mal tIradas, que nao tenham sua largur'(t total, Tierling, f. Rodolfo c Ida· HA'lri ue Fr�nz f Germano' e \ �.,

m as e e 1 os e e I ao I deformadas, insuficientemente salgadas, ou que tenham as Hermann A. L. �íahnke,' f. L�'iz � Helenã. 'Ii�rm:mn Bozza;' i
_ _ _ _

i escamas soltas, sobretudo se são escamas de camada su- Priednch e Gottliedc· H ' BI" k f' K I >. H
' .

Petlçao ao Vlgar 10 IperlOr. LISTA DE FIRMAS QUE NEGOCfAM EM DELES DF E
.

h' _

' er�Lnn :11,. ar e Ana, elmut

I REPTIS NO R
-� L

•

.� mmen.c, i: .Hel mann e Ml:l;;<; Htroert Oruttzmacher, f. Albert

limo. e Re�mo. Sr. Viga::'io da !>aroquia. . . .

.

�

1 S ' E�N� DNlD? F
..
J. Andrews, Ltd. 15121; Mus- e Hedvlg; Heitor G. Salvador, f. Luiz e Melania; Heinz Hoe'1ig.

F fllho de F nascido em e batisado I po e t]',o�t, N,orWICh - �olollla (Sarum) Ltd. � Sahsbul'?! f. Alfred e Else; Hfmrique janing, f. José H. e Maria; H g no,

nessa fre�uesia no ano de precisa para o fim de alis- I Culver�ell, B1'O�CkS & Cla. - 59; Mark Lan�, Londres, RI Sams�m, f. Pedro e Izabe!; HenriquB Senn, f. Luiz e Francisca;\
t�r-se eleItor, e respeitosamente pede R V. Revma. que se! C. L. GIldbsg�me Brothers Ltd. 2,3, Roscne Sm'et, Londres.

I'
Hennque Pontaldi, f. Luiz e Luiza; loacio Wruhlewski, f. Mar

dIgne passar·lhe por certidão, o a8se�to do refe.!'ido batismo.! ��l�' k' � _Ulower, �. H. - Gray Street, Northampton. - tim e Cata:ina; Isi.doro dn_ Costa, f. Paulo t' Ro:.a; .José WOS5.,\JJ·
P. deferImento :

v �on lO, FenCrt�!ch Avenue, Lundres, E. O. 3 - ack, f. Jose e Manana; JOitO N,mes, f. Angelo e Vito,<a; João Mo

(Data e assinatura) : �e�emann & .co. �52!i)4, Weston St�eet, Londres, S. E. J. � eiler, f. Oto e Marta; José A. Nunes, f. João j. e Maria Felicia;

PETiÇ-
- IE' A. Kohns.amm L�d. � 10;11, Chlswell Stree Londl'es'IJo�o Bona, f, Anselmo e Joana; Jo>-\oo L. Fuck, f. Joann eCa-

AO AO ESCRIVAO
j

.!J. C. L. -- Lane Tra�lgco. Ltd, -: 10, Idol Lane, Londres, tarmai Joannes Brehmur, t Herbert e Dora' Jose de Souza T.

TImo. Sr. Escrivão do Registro Civil do Distrito de í�' C
..
3>� W. J. Markle & Co. Gralton Street, Northampton I Ambrosio M. e Julia; Josef Ostrow�ki, f. Jo�ef e Maria; JoséZer

.

F ... '

•.

filho t:le F .... e de F precisa pa.! eptllle Dressers, Ltd·o - 48{50, Bermondsey Str:eet. LO!!-I �iani, f. Alexa.ndre e Tereza; j:lcob Peyerl, f. Joann e Maria; Ju·

TIl ,alIstar-se eleItor, e pede a V. S: que lhe passe por cer-: l��s, -�. E. L. � Ronr... & Forges, � 14, Seet�lllg Lane, I h.o Moser,. f. L1il? .e D?soli:c.a; JuLio Raizer, f. Ernesto e Eufra

ti�a?, O teor do termo do seu naSCimento registrddo nesse;
dr ,s, E. C. 3. � S. O. Row - 48{50, Be.moudesey I ZHtj Jeronlmo Wlllwskl, f. Alexandre e Valeria; Julio Thurow, f

OfICIO no ano de . . ... ; Street, Londres, S. E. L. � .5"c<?pes & Sons Ltd. Mare Street, tRoberto e Maria; José Belarmin, f. José Belarmin;
.

P. deferimento ; Londres, E. 8. - Charles - TaIt & Co. Ltd. Northampton. -I Continua no roximo nunme

(Data e assinatura) ;
Confere coI?, ori&inaJ - (a) Nilza Teixeira Leite - Eõ3cre-

p r� _

OUTROS 1
vente- dactilograi'(l. fI U

.

fIU ,. arm.ar, "Fru .Fru" )á p.
I '. COU o prof. Fernando . M:

���..S\�!�f!!��;� ��:�s�i:!!i��:e pede a V. s.!Jolm Gubed divorciou-se J�::�,oog:r�e�!dr�log�es��
q�e. revendo o termo de seu casamento reaHzado neste dis!

A �impatica revista «Fru I
e (!) sr. Antonio Carlos.

trlto no ano de .... certifiqu(3, de modo a fazer fé .... qual1 LOS ANGELES (U J B) J h G'lb t b d
F;l.'U» que já caminha victo- Todos os aspectos intel"es-

a idade atribuida ao suplicaate naquela ep- ca e p. 't t
,. . . . �. o n I er e aca a e I'iO.samento par3> o seu ter- santes da vida naciodai e

do mesmo ier�o. .

o �·ons all e j obt.er,s�u.quaL'to divorcio. �ua ex-esposa é a conhecida ?y'lr,o anno de exi8�ente�lCía, estrann-eira ahi estão p'erfe.i-
.

.

P. deferimento
; 8;tI"lZ Vu,:gma Bruce. O motivo allegado foi a incompatibi- mIClou nos seus dOIS ulttmosl tamente rocalisados e amp]a-

(Data assinatura) lhdade de g,enios. John Gilbert promette continuar... numeros un:a nova fase .e mente iUustrados.

Na redacção da "Cidade de' Blumenau", á traves-' que verdadeiramente a vew

sa4 de .t:evereironr. 7, defronte ao Hotel Strobel das 9 ás 12 e'Oh B. .el'g'·"'as ex'plodl"ram'
.

. I transforma! em uma das me-! A parte !iteraria .está a
..
éár-

das 1.:t as 1� horas, os .interessados encontrarão pessoas
uzes

. .. .

em i lhores reVistas do �eu gene-! �o de Alel.x� GarCIa, CUJO e!!,,-
que prestarao todas as mformações necessarias.

.

•.

terrl·toriO. II'.'
- Iro, em. tl_?do ° .B�asIl. I ��lo humorIstico e mordaz Ja

l .

.

.•. i a emao I A. Ímçao artlstlCa estábemlflrmar.a.m o seu n.om.e como

I
.

! cuidada e a parte literaria o de uma das pennas mais

Procure a Redacção ga ".Cidade de Blbme- :. . B�RUN, (D. J. �.) -._ As autoridades acabam de pro-! �àO pôde. se� mel�or. Varia-I caricaturistas da a�tualidade.

. .

..

.•
.

!
testar Junto 8:0 represen�al)t.e da Be!gica contra o facto de da, possUl�du escfLtos l�ves,! Alem disso· FRD FRU abre

nau". onde todo o servir.o ser.á feito' . t
.

_ : t�rem eXpIO?ldo em terrltorI� �llem::o trez obuzes VI'ove. �ma b_oa Goze de hum<?rlsmo: as paginas .Ú seus numeros

"!;' gra UI : mentes d� dl�paros d� eXerelCIOS feitos por um regimen- aUa da as novellas pohclaes, 1 á coláboração dos "novo�" e

tamente I to de artilharIa, proxlmo �o ca;p.po de instr�ção de Esem- eemI?re de tanto agrado do I instituio um concurso mm-

:.borg. Pensa-se que o caso trara consequenclas. pubhco e os contos e llove-/ sai de nov.elas com premI' g
I
.'

.. .
las, fazem de «Fru Fru» uma I

. ". ..

' �,
I �mb "'g.

'.'
. b

.'

d verdadeira biblioteca portatil ,em.
dmheu'o que. chegam ate

! L ai o ao em arque e arma.. Na parte politica iniciou I a fazer oer:sa.r que � litera-

1-------------.1 me'Dto '}1"a'
.'

. b·l·· uma se::.-ie de charges, entreltUl'a poder� .ser amda um

.

.
ra as repu Icas as quais destacamos a Gale_lmodo de VIda. .

.

I Sul .Americanas ria dos V�ltos da Actualida-! Os I!umeros .3? .

e 34 -JitL�

1
� . de as pagmas dE> armar, onde

I
maracara:n o mIClO da nova

..1. . '.
'.

.
.

". .

. aparecem as figuras mais phase de F�U FRU têm tido

1 , , �0'YA YORK{D. �. B.) � O preSIdente Roüsewelt em destaque no nosso meio franca eceitação e o p:wxi-
I ) es�l:l. lD:cliIlado a determma_r o embargo �o embarque de politico e literario com rou-l mo, que se auuncia a julaar

I i:���;:::�to para &S �êp�b�Ca? sul amerIcanas em �mas, pagens qu� carater�s�m .

as' pelos que o precederam, �ti-
� ��t�k�:u�-�e Siue seja aSSlgn<:tdo dentro de breves dIas o suasj m�HIJ?las, ac�'7,.tO,(ieS.! mo, está se!ldo esperado com

,2>_0'" ueCvSt)aflO. nesta serle (1(::; G0neCG::3 de!grande anCledade.

peles de Laga-rtos

Contribüintes em Atraso

Serviço l�ilitar
, EDITAL DE ALISTAMENTO

.

o cidadã.n. Roberto Grossenbacher, presidente da junta do
ahstamento mllitar de Blumenau; faz saber aos cid8dãos á:1S
class IS de 1913 e 1914, constantes da relaçftv abaixo transcrHa
qu� foram alistad�s para o serviço do Exercito, e, aqueles que
se Julgarem. COIP dlreltos a reclamações, deverão procurar a

Jun t� .de AlIstamento, a qual funciona no edificio da Prefeitura
MUniCIpal desta cidade, das 8 ás 12 horas e das 14 ás 17 hv·
r.as, todos os dias uteis. E plra que cheg-ue ao conhedmento
ue tudo �a�dou lavrar o preStllte edital,

-

qne será afixado na

porta p:lUclpal da Prefeitura e publicado pela imprensa. Paulo
Clemelltlllo Lopes, 2· Tte. Delegado da IV Zona S. R.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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jiClaudio "Edmundo, Um engenheiro brasileiro na Russia 5$000 'IMaüi'lcio de Medeiros, Russia. fia. edição 5.000
'

;

Antenor Nascente, Num Paiz Fabuloso 5.000
Ivana Rowena, .A Confederação dos MOrtos 6000

I.

Kóscíusko B. Leão, A Visão da Miseria através da Policia
.

,

,

'

. ','

,(Socialismo, Cooperatismo) 6.000
Augusto Machado, Caminho da Revolução Operaria

e Camponeza
Lafayette Soares de Paula, São Paulo um ano

.

..' '. após a Guerra
J. Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos).
Chamísso; O .homem sem sombra.
Custodio de Viveiros, As <3 Luas de Mel.
Mario Oapper' Alves, Tratamento Sanatorial da

Tuberculose Pulmonar 6.000

IWaldemar Coutts, O Desejo de Matar e o Instíncto Sexual 5.000 i
'

.

,

. "

'

Menezes, Psicologia 10.000 ; "4+ttO_������_1l:*�! ���...-::��
Carlos Maximiliano, Hermeneutica e Aplicação do Direito 14.000, .. � '�' 'fArturCastell'llli, Televisão "

10.000 l,1 Dr. Alfred., Hoess .;1' :.:. Dr. Ed,gar Barreto '.�.Darcy Azambuja Racionalização da De�ocracia 8.000 .. !Jorge Salis Goulart, A Formação do Rio Grande do Sul 10.000!: Méõtco do

ROSP,
itel .": lzabe

�',"i 1=' A, D. ,v, O,, G,',A
O O

,

:.!Massímo Bontempelã, Vida e Morte de Adria e de seus filhos 6.000 ! .., •
Martim Gomes, As Loucuras do Doutor Mingote 5.000 I., O PE RA ç O li S

.

S i �. RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 �Gaivão dp Queiroz, Caíva. Contos
'

5.000 I ii �
P. Werner S. J" A. Respeito á Vida Nascitura 1.500 � S Clínica. Geral ,. f � 2� ANDAR ��
� I�����������ll���� .. ,��� ..�#��,

Correio
Ait

Aereo: Aos bons paes

__IoC'���_� . ,_

I n m S."�t�iUE;�, •• !;-.nDA. �.. irHIHiA •••

t"i?l OB I E:-l-SE OSANDO o

EL.I%J:,R .D�:::: NOGUE:llitA
F:�nr(>gi1dt, {"'l/n real van
t4ij:..· 111 !.ll,� St.�g\!!nl{'s casos:

f;�el!m�tlsm� elll geral. ailG!i:tismo. ilhncllas:
áa ps:le., r��,iihi!(, ljjmas. GOilmiléas,

llarHlras, hstu;a3, Sml$,
"

" "t�
," i, ,

ANTI· :';YPHILrnco

.!)�··1I'.s��'iÁf PODEROSO: ,j ANrl· !lHF� '>IAT!CO

�{�g� I ANTI - liSChO;>HULOSO

G!:,_\-;UE� DEPURArrrvo DO SA"GUE

,ITAJAHY SLUME.NAU

negociantes e exportoõorea
e tereêÚ�5"

5ecção Fluulul
LIVRARIA

PAPELARIA 'CARL WAHlE TYPOGRAPHIA

Artigos reügíosos

I f ('Exijam de seLJ
, fornecedor

5.000

6.(WO
5.000
5.000
5.000

maior Dascobarta
-..

: PARÁ· MULHER

A Farrnacia,Central
está sob a direção do «Farmaceutlco João Medeiros»,
que conta mais de 40 anos de pratica profissional.

FA.RMACIA de CONFIANÇA - AUXILIARES DIPLO
MADOS

Manipulação esmerada e escrupulosa
NÃO SE SUBSTITUE MEDICAMENT OS

ESPECIALIDADES LEGITIMAS
Desconlíae do remedio baratissíme, que muitas vezes,

é Imitação.

Communica á sua distincta Ireguezía desta cidade e

do interior que já poderá fornecer ternos ; ( ouíeccío
nados com a afamada fazenda «TRICOTINA» em azul
marinha e preto, ultima creacão em tecidos' que aca

ba de lançar nomercado. Um terno de «TRICOTINA)}
representa a ultima palavra em moda.

, Sapatas proprios para o Inverno sempre em stock,

A.GENTE: RAUL DEEKE

Trinta- annos de successo
são omelhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para trá
tar e embellezar os eabel
los. Extingue a Caspa, ceé
sa.a quéda dos calnUos,
evitando a calvície. Faz
voltar li côr natural' os

cabellos "br�eos.
dando-lhes . vigor
e mocidade. 'Não
contém saci! de

�...",.,�
prata' e" usa-se

como loção,

_T,,*WFP1EI�'

( .. T Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

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



IFrei Modes-',
_.

[�I ft t: �\l :: :l r i Ceotro espirita ! SOCIAES
I .

I� u i � I i.� \1 j Com a presença do sr. 0,,- II\1\JNIV�\!)S n'n

t-
.

I: t·
I waldo Mello, presidente do l· h LI' AHwS

lllO ' [5 ri ar IVaS1Centro Espirita. "Fé e HU�II-I - No dm.tl'e.s do eorrente íez an-
Iii j dade fio Apostolo", de Fíoría- r nos o sr, �ltorlo Pedrou. residente

Transcor�eu. hontem, a da- ....., 'DOPOUS, que veio em compa-I
em Encr��Ilhada ..

I
ta onomastica de Frei 110- O Amazonas In1rentara O II uhía dos srs Pedro Coelho -=- Festejam }lOle os seus anníver
d tl O htert . ., sarros as segumtes pesaôas:�s lT�O ec ermg, dedl.cado Bom Retlro Antonio Coelho, D. Ida.Mou- .

Srtas. 1 hereza e Olga Láczinski.
t vlgarl.?_ desta parochlU e

_ I ra Coelho Clara Luz SIlva e r' Illhas do sr. Léo Laczinski' a Srta .

I guardl.ao do convenn, dos I Amanhã, no camp� do Bom' genhorillh� Nilsa Mohr, foi Neusa._Olinger, 'lilha. do sr, Leopoldo1 Franctscanos desta cidade. J Retiro, eneontrarse-ão em u- fundado a 2 do corrente nes IOllnge., collector _Iederal em ltou-
Sa d t

.t'! .
,

.

t os teans' '.. ! paya; a si-a. Antonma Lote esposa
.

cer o e VIr uO.SO e de I
ma pereja anns osa ta cidade, o Centro Espirita do sr. Alberto Lobe, residente emlllcançayel operOSld.a�e, !lO I �o Amazonas e do Bom Re Fé, amor e Caridade, ti cuja I Jarag�á.

-

eXe!CIClO d� seu IDllllsterJO,! tiro.. .. diretoria Ik-ou assim consti- I .-:- pIa 18, o SI': Rodol:Io Kegel IesO quee'aqui se vae ler, ho- E, se não é assim, porque Frei Modestmo tem ímnres- j Como Jogos prellminares t 'd" P" "d te: Et I' te]ara o seu ��I1lVersaI·lo.. , 'tí
.

I' h do gover
'

t -
c

.

UI. a. I eSl en e. e vma A todos «CIdade de BlumenauJe, não. � 11m ar IgO, mas

u-I ugiram OS omens . 80 a sua ac �açao como paS-j
teremos os encontros .entre Luz Mohr; vice-presidente, almeja felicidades.

»

ma serie de perguntas nací- no ao cumprimento de um tor dos catol.JCOs. bll!menau- 0.8 segundosquadros e íman Pedro Ztrnmendort; primeiro __

-das, espontaneamente, da surj
dever de que se não eximem enses uma dlre�r,z d�gna de tís do �lumen&uense e do I secretario Rereilio .Zlmmer- Visita

pre:?;a de�epcionantf� com que nunca mandatarios cuja ho- todos os
I �ncomlOs. e que lhe, Bom Retiro.

I malln.; segundo
secretario Pau II PE. VISITADORo povo recebeu a resolução-] nestidade, como no caso de tem atrahído a estima de to- I

.

lo Lopes; thesoureiro Marlados .H4 deputados do gover-I S. S. Exeías. não _;Jode, sequer, dos. I P II H GOL E I T E Alzira Leal' Blbllothecarío Acha-se, desde alguns dias, nesta.

no que, pela força estupida ser suspeita? Em homenagem á data, i U 'Pedro Marti�s' zeladora �'la•.cidade? Reverendo P: S�afin.o Lun-
donumcro, conseguiram der-! Porque não aproveitaram houve na noite de honrem I -. .

�, ther, reitor do ColeglO :seraflCo de
t 55 d t d d I .

I tuníd d T" .' ;' ria Slemann. 'I'aquary, no Rio Grande do Sul. S.t() ar, osn epu l;i os o po- a excepcicna opor um a e no h.eatIo do Colegío Sento]
L D' A sede do Centro foi lns- Revm. veíu, como Visitador Geralvoo aprovando, sem exame, de confundir os cepticos mos Antonio, uma festa que trans-l axante e � urgab-Italada á rua "Velha Grande". da Província F'rancísoana do Sul

todOS os actos do sr. Vargas trando as mãos limpas ao correu num ambiente de sym-j I do �rasil,. visitar o convento local
e seus auxiliares. durante o povo, e á Nação, o Inímagl- pathia, tendo a ela compare-' VO seguro M t "; i

" HOJe, o Ilustre Irancísoano partirá i_lom!O e tenebroso periodo navel acervo de realízacões eído I d' or � ao� anD�1 Ars para S. Amaro, Angelma e outros
�.l' Y 1 grana� numero e aml-

S b d f 't U u &, G COl1\'entos deste Estade, seguindo· discricionario. benemeritas de que se dizem gos e admlrador�8 do home- a ar e conelo! depois, para o Paraná, S. Paulo e
- Coma se éxpIica que os autores e que, em verdade, nageauo. A Paramount parece ter·se I demais Est�dos �mde exi�tem COll-

" 'portadores do famigerado "ningue.:n não viu"? Entre as muitas dp.monstl'a- EM ENVElOPE ,convenci:lo de que os "gan-· ventos e,.reol�enCIaS francIs.canas.
'''espirito revolucionario", que, Porque não respondel'!lm, çi'\es de estl'm'" que F ",,1 I g!'lters" não mais interessam j ÇUlllpllmentd��o aS. Revma., de-

-.
..... 1'-.:01 " •

seJamos-lhe feliCIdades.tão severos e irreductiveis e!ltre outras, as seguintes p€'r- Modestmo recebeu destaca-�. ("rerr:; ')s mesma que, entre
_

St' mostraram na analise doS auntas que andam por ahi a remos uma assigno'�ul'a a uaII E" meus barato de ! nós nunca interessaram. I DR: �;LYSSES CO.STA �. l::steve
t t· d 1 h fb, • b ld' d '

a. n,
J

I C' . ,- , ,em VIsIta a esta CIdade, Ja tendoac os pra !C.a os. pe os c a· o�a na oca ma osa o

po-,
co

_

.

Os�.e�vatore Romano', que o oleo de rieino i .

om essa [m�ntaçao, r�sOl-; regressado a ,J<?inville, o sr. Dr. U-marios reaClOnanos, venham, voo orgao onIeml do E8tado do. : VIda embora a lazer um fIlme, lysses Costa, {lIl;tincto e prestigioso
agora acumpliciados numa

I
CClmo foi aquele "negoci'l Vaticano, que lhe foi ofrere. i GRANULADO i policial. catou no livro de; politico da visinha cidade.

resolução indecorosa, fUl'tar nho" do Morro de Santo An· i cida pela. Irmandade do S. 5.1 I Phillips Oppenheim, '·Gangs., DR. IRYNEU BORNHAUSEN _.

ao povo a faculdade de ana-l tonio, patrimonio publico que., Sacramento e Conferencia l I te 's Glory", () unico conto Visitou a nossa ci�ade o sr. dr. Iry
lisar e de conhecer, através o governo comprou (comprou I de S, Vicente de Paulo. I

E: o melhor I em que não havia nenhum I neu .1�ornhaus.el!- 11�ustre advogad.)
dos seus .legitimos, represen-'? que .l�e já. pertencia! pel� I ('Cidade df' Blmnenau" jun- Sal de FriLItas I e�ulo de "Lar.:_gs .Diamond", I e pulItrco de I.aJah:y.

tes,.a ?I'lgem, a natureza e mSlgmf:canCla de 3;)· mlll ta: a essas demonstrações os 1
e �ez da versao cmematogra I CASA1\\ENTOS

a fmalidade de actos que contos? seus votos de muitas relici· I L b RAUL L�ITE' phlCa oesse conto "O CLUB I
. .

quer e têm () direito de sa-!
- Em ({ue ficamos relativa- dades ao Rvm.o Vio-'uio apre.! a . L 1 DA MmA. NOITB", um filme I

- Rcall�ou-se. no dIa 9 do cor-

b ? t' t- d
.,

.

. b', ! I· t t" rente. em EncruzIlhada, o casamen-er.
.

I
m�� e a ges ao o pnmeI:o sentando-lhe, ao mesmo tem-! if"'JilI O

; ln eressa 1. lsslmo. . to da srta. Calista Demarchi com

Q.u� pensar de,sses homens illlll!stro da �aze.nda e. aSlpo."seus sinceros parabens. � I ,I �ara mterpretes, C.hV.C o sr. Gm!herme DalI ógnolo.
q?e � sombra de um p�eteJl. «COIsas do cafe»? .

1·
r:1ook, um chefe de qua��l- - Celebrar-se-u no dia 23 destedltlo Ideal de renovaça{)

..
e

I
Como consegUl� a D.ltadu.

A f � C
. ! lr.a caIm.o, serello, reH€'ctlClo, mez o .m�trjmoDio da sr!a, Helena

em nome da moral admmls- ra derrubar o mIl reIS da esta' o 0118'U" ,lO Santo AntoniO I como convem; no elemento 1 Ben�otÍl, Illha. do sr. Jacmtho Ben·
trativa e do principio de "vi- casa dos 6 onde encontrou, .' .,' i' �

. ..

.

\ aJverso {) detective, George! doUl, �()mel'?lante en: ��meranos,
ver as claras", desencadea- t

ao zéro ou poueo mais, c em • I HaIt, desdobrando-se em pro-l
com o . r. Remaldo lJalplaz.

ram uma rbvolução que cus- que se acha? I digios de engenho e de ar� I FERIAS GIMNASIAES
tou eentenas de vidas e IDi� Onde apU?o� os 400 mil

con-I
Foi levada a eUeito com

1 por duas engraçadissimas co-' guci.a para dt'sf:'l�el' uma C3-! Procedent�s de FIorianopolis ehclhares de contos,' e agora, tos da emlssao de papel moe- g!'êlTIde Eolemnirlade a festa -medi s, reprt'sentadas !lnr a marllha de �aJteltores. con·! gn�am a Blumenau, quinta· feira a
senhores do p(der, tudo 1a-: da?

. .. , I esc.olar .promovida pelo Col-'lumnos, e que arrancaram gos- tra a qual fracassara a me�' I1�Jlte �,s es��dantes bJurnenauenses
; zem para ('euItar seus.actos,�. Onde aprendeu a orgamsa- I leglO Santo Antonio "'m bo- j tos�s e continuas gargalhadas Ihor gente de Scotland Vard,: SIegfried \\c1hle, Artlmr R�be. Per-.

.

-

d d
. I -, � b 1 Bd �.. I " u

,

•

e ....presta cio OS i disp a
I cy Borba e Al'Umr BaJsllll que a·amor açan o a. �mpren�a ç�o"ües�es l� U osos. eJ1- i mf'n8gem ao �eu glorioso ,: Ao escr.evermos estas no- I"""": � n, en.l'; . i qui Veem gozar as ferias' gimna,

.. ,,8 con.�havando.Iels 1.gnobeJs,
cIts CUjaS Cl:í'ra� al.lDh!'ldas. 'I

pátrono sto. Antonio. I tas nilo POdemOEl. deix{!r de veIS C(ill:,l�en:os romantICo Isiaes de junho.
asq:uelrosa8 e repugnantes? cobrem extensao apenas Com a presença dos pa elogiar P.. dH'ec'ção do acatado e hUmorl�tICO ao arg�mento, I
SI, em nome do povo_: s�� c0Il!putave� pela metragem drinhos, auctoridades e com o f centro de ensino pela linda, duas .�ctrlzes de valo!. - Re-I f'ALtECIMENTOS

berano, se .mos�ra.ramo 1ao.1'1- da lllcapat:Idade que as ge-I nov� .S8JãO, inaugurado nes I. te.sta proI?oreiúnada a todos !Ile� \i m�?D, a I?equena qu� I Na. capitu.l da RepU.blic.-" falleceu,
goJ'osos com o� .vencIdos dp. rou?

.' te dIa, repleto de assistentes, quant(,s tiveram o prazer de .le, a RaL a vacylar um mo
: n,0 �Ia I! do corrente, o Reverend�outubro,. determmando con,- Onde os 3 milhões de eon. t9ve início as oito hor<!s a, aS3istil-a. ,mento no CU1'1?pIHuent? de seu I Frei Clmsologo Kampmann que !Ol �tra eles severíssimas sindi� t 't ? R �. 1 reaJizaçã d b

<

'"

. I éever, e Allsou SkJpworth,: dur'ante (lOze annos IlDJlOS Provm- ,
- f;t';- ..

' os gas os por ano. LJ, lIDa -

.

. o o em orgamza- 1 um'l duqueza apatacada qu-'! elal elos Padres Franciscanos.?3.nC,las, e< as, nao raro,_ p�rlmente _ não falando em do programa. I �

" _ � I O cxtil1cto era um dos mais nU-
IDlmIgos pessohes dos smdl- banha e �ambio ne 1"0 que 1 lo o a' 1 ri Dr OQlInllOdo lUr.n I

tudo terIa ev1tado se nao fo.s-, toriz:ldos e queridos membros da
cados, porque razão. fogem I f;;<lO negoC'iOs'particurares que C l'!· po� dO ymn� dUO .

i.,. Joõll li IW ou-! se a sua. �eploravel mama í sua ordem_, á qual prestou assigna-
eles ao ,julgamento des-"'o,. ." I

o !?",lO, can a o por o �s ri I � II 1.. � de se eXIbIr por toda a par- lados s�rvlços .

se 'mesmo' povo s(i)beraoQ, j e8t;;apam a alçad� do Gover- os alumnos: o sr: J, Ferrfl- I utU' fr�J na l�UNJenra 1 te com as suas lin!1as joias.1 ,for lDterrn�dJO do �e':rr,o. tiuar-
.

I t· d ". � I no
- onde qu. eJ em chegar I ra pronuncIou brllbante djs- J 9

i Um mm em que sobram'
d1u.O �o Com en!o lo�al, dpresentu-numa slmp es ,�orna a uB

os homeDs da revoluç;;"o em I A .!! • • í.. ! mos a Ordem h'unCIscana as nos-
contas que seria 'procedida, j t

"

d· t·" t' 'I'
curl'1o.. o termma� 101 demo, i AssumIU o cargo de Pro-! os motIvos de Interesse, pos- I sas condolencias.

aliás� pelOS proprios amigos :sa erl�tJin�a�mpJ:s��a��s aá: rad.amente aplaudIdo, sendo motor Publico desta Cm"Çar- i tos em realce por "cast" �e I Na capitnl federal, onde residia,
que constituem a maioria da r �. -

_ tA I
I mUlto cumpflmentado pelos �a, o sr. dr. O�mundo \iii an-! escul, como melhor se nuo

I
felleceu no dia 2 do corrente, o Dr,

Assembléa, e sob ....e documen- eXpOl:llçOcS, em .qu-:. e-yar prese�tes. . Çierley da Nobrega que. para I poderia encontrar. Alexandr.e Stockl�!' Pinto de Mene
tos iornecido� uplos p:-opl'iüS

nas pernas o 8JgmI1C!ltIvo Ouvlr��:se ainda variados j;sta Iora removido da Comar; Tereôos ail)da DO mesmo I zes, .medlco e P,OlJt�co de -V�,Ior, teu
·

t d"
� ! ado't'no dos selos de consu- e explenUidos nume�[}s de ca de Ara"'utlCTuá 1 prOOTamma UM JORNAL e �o .sldo um dos deputados a Cons-

m eressa os.

t
mo? .' \ "

-

A ",.
••

.... (

• .! tItumte de 18fJl, como represl'ntélnte
Dever-se-á or ventura ad·'

.

.'
mUSIca executad?s peja 01' Cumpr]melltan�o. <? d�l:'tlDC- ,OS Desenbos AnImados :'lV1111a i de lV;ina� Ge�aes, sua terra natal.

mltil' que os h')mens dd ac-' Porque não respondeu a chestra dó Colegw, e nume 1-0 membro do MInlSTerlO Pu-: encantada" que o CIQema I
Sua _ac,ua9ao naquelJa !;.rrand� as·

t 1· G
.

t
.

.

,
.

1· ,'Ditadura á .tvdas essas per� roso:,; cantos escolares. b.Jico, almejamos-.ihe todas aS Busch exibe nrnanhã -_ Do-, semblea 101 urna das maIS �sslgna·na. overno en:am o J� ga- ". , 1\.
' Finalizou a OpL' ç t" ,\! l' 'd d'

.

_ 2 ,- I Jadas, correspondendo genumumml-
mento dos, propnos amIgos? gl�nta;, mandando a .-.:ssem- . Llilla .l6S <:l, :l.e leI- a l s. rulllgO em sessoes. I te aos postUlados por e!le pregado?

Dey.erá O pOVO pensar quel..blea.
aos repsesentan.tes do Ina propagan�a.. republ.lCal:H: .fOl

a soneaação dos actos da povo, a· relaçao documentada
I
tambern um ft,núroso &boJ!<;lOlJIsta.-

.
. e

.

..

'

..
- ,. • d d···: -. ..., I DOR Tendo aballd0111lelo a polItIca, desDJCtadura eqUIvale a COntIS � ,to 08 os JSeus.acLos, t:omo, . ' .. -

I de annos, por não ter sido esia a

Bão reboante da ralencia eolU- alIas, era o aeselo. de alguns CABEÇA

I .
I rejJublica com que sonhara, reco·

Pleta. a.bfl.o.luta. e irr

..
f'.media- ministro.s? I GRiDE n Ilheu:se.3 vidll;. p_riva03.e

á sua hu-

I .�.., I
- '.e' ,. Porque llã0 fez isso? Por r-

md�
lll,lmtarJa prohi>sao.ve ue uma r�vo uçao leIta. .

'"

.

, O Hnudo, que contava a edade a-
para sanear aousos e expur-i temor ou po� de.sp��so a e�se I RESFDIADOS D,t::f{TE,'(' rv"/I"n�

I v3l1çuda de 74 allDOS era casadO-'-,,�
gb.l'. crimes e imoralidades da! p�)Vo. que a lIlstItUlU na Ilu' n

k.. I.,j VVVIt;V,J 1 com.a ,nota-vel €S�l'Íptora e c(lllfe- .

::;ub1ica administração? sao da verdade e na espe- I rCllClsta .pa .. AJbe�tma Bert1:a, filha
·

D···' .. .... r ranç::t de m eIb ores dias" Por CO liCSA?
.

.

do cons� lheIro LU1ayette.
'-

. evera, 0_ povo pe.usar que.<:
-

.

n
C'

•

_.
.

c �

I
A' sua desolada l'êlmilia 3S nOEsas

a Pxp061çao desses actos,.
1

.•.
' so ou. por. aqUII ... , llcae cer .h

7
.A effusivas condoI, '.lcias.

;pela deshonestidade, pelo tos, spnh01es do Goverl!u, S: .... }.S

desacerto ou p-ela cl'iminali-' que eRs�, po�qu�, essa m- fiuar
., I I 1

d

•...•.a.d..
e

.• ,. f,l.'."U.
e

..

·

pOd.essem cnc!?rrar, t�rrg_g.aç.ao" V18J.ara .todOS
'

�sl'
. .• aIna I \ I

t

equivaleria, num conlronto rmc�es. da grande PatrIa I Crianças aquiticas
:ÇO� o passado, por uma g10 Brasí}el1'a, levando, na de- I
i'ific�$ão e Ullpt apoteose aos cepça� que en:cerra, o ana-

_
I Magras - Fracas?

J,lolJ1ens do regímen deposto? terna, lITecorrlvel do povo. �Jão deprime I
coração .: I

Não produz azia' I
I

ISuper fortificante
! Vitaminoso e rruJito

Isaboroso
t tau, RAUL LITEE
l RIO

A absolvida
..

i.Especial para "Cidade de Blumenau'

Por PEREIRA NETO

brasileiro

Modo deusa...

TONICO
lf\jFAr�TiL

E' um produto

I
I
ILab. RAUL LEITEi
J . i

I' EJ:C .. , l'

1 á 2 comprimidos de
DORMALGIN elimi.

eZ''''t

"

..

I
Ofarca Registrada)

o ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira

Andreza Campos da Luz
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