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fi' � �� Ui 1 O <Q� e � � ti n a !.,'•...m o Re-gulndol' Vieira
.

� � i 11 A tnülhêr, não sofI;erá
,

"." ,{ cores

\:(l! �i mA L;;U��S mf.l;I�S ErA 2 �mm

I�.·ctl� I f� R':gc1a�js:;-a?
-

: li! Corta as gran<l�:, hemorrna
i � gins. Combate -as Flores 13r<lO
i I cus. Evita o Rl_lpumatismo c

realiza � ,� oa tmnorros na Idade crítloa.
I m E' podeyoso calmante e H'iêgU- .�
I �

}<,dol' . .N 03 Partes. evita dores �
: � �em()1'fllag:as e quasí nulti- �','.í � Ilea os aecídentes de. morre,

1 \� que são d,� J P�l' cento .. Me·
i

m umas de !,) a l;) annos .to.dar, �
I � d.E.'Y'L'Jl1 usar. fi F.LUXO·S!?D \TI� f,l

i;3 NA, que se vende CD, torto �
i fl o Brasil, Receitada ror 10.000 S
1 � ITI",t!ÍGJS. FLUXO·8EDA'!.T�A '.l
! �..

' eneontra-se em toda a parte. ;� '"
j� �

I������
i �':;'�_@,��J'=''''��",�,,_

o doutor AIriª�eô .Fellpe da Luz, jui.z de
..

direito da

comarca de Blu:m�nalh Estado de Santa Catarin,a; na
.

for-

ma da lei, etq;::�-:�'r ..
.

.' ,.;.,
-.

-

Faz saber<8,O� que o presente edital com o praso de Idez dias viré,iij.�.jnteressar possa, ou 51.e1e noticia, tlverem
que no dia.;;:dezef�t� S17) do corrente, me,s de Julho. ás,
onze hora� ,i1o edlãcío da. Prefeitura Muntclpal, onde. Iun-]
clonam ,�$'fauâienGjàs desta Juizo, o porteiro dos audíto-]
rios, vuJfí';rlem suas_vezes fizer,. tr�rá a pnhlíco pregão de l
venda e:'.1l'Tremataçao, e quem mais der e maior lanço 01-1
ft'.recéê�:ti.Ié.ín da avaliação, os seguintes bens: Um terreno;
sito rtô:)lógar Estrada de Brusque, município de Gaspar, ;
dest�.�ómarca, contendo a área de quinhentos e oitenta!
e dói$;.Inil t trezentos e 'Vinte e cínoo (582.325) metros i

qriad�a�os, mais ou menos, extremando dum lado cem o!
Ri'6.éirão Gaspar .pequeao e terras de José Schwartz e dou-:
ttQ\lado com terras de José Elias Soares e Carlos '.Veh- i

miiih� pelos íundós com terras dos
..

herdeiros de Bruno
I

.",\W�h.i:nuth, e pela frente com ditas de Bernardo Sehmitt,
.
';tê'rfeno este dívíâído em dois pela estrade. geral, avaliado:

,

;j:>Ol' Trinta e do'is contos de réis (32:000$000); Uma casa

'-413 moradia ediIi:cada no referido terreno, feita de tijolos.
'[;é coberta com telhas, avaliada por Um conto de réis

.: (l�óoo$ooo); 1 fm rancho, jeito de madeira e coberto 'com

\. 'telhas e zinco; avaliado por Duzentos e cineoetüa mil réis I

"(250$000); dois 'pl'eparos para animais, completos, (correa-
\

me), avaliado juntos por Quaunfa mil reis (4(;$000); uma I

. carroça com quatro rodas, avaliada por Cento e cineoenia j
mil réis (l50$ooo); Duas mulas avaliadas juntas por Du

.

sentes mil réis (2oo$ooo).Duas vacas avaliadas juntas por
Duzentos mil reis (200$000); uma, máquina de cortar ca

pim avaliado por Cento e Cincoenta mil reis (15()�oúo);
bens esses que se acham em poder do deposítarío publico
deste Juizo, cidadão Ulmer Laüront e que foram penho
rados a Antonio Pedro Schmilt e sua mulher, na ação 1

executiva que por este Juizo, lhes movem José Bulia e
I

Jovino de Almeida. E para que chegue ao ccnhecímento
' ��

de todos, mandou passar este edital que, na forma da lei"
será aííxado no Iogar do costume e

.

publicado pela ím-.
prensa, por tres vezes. de acordo com o artigo 1.763, do

I
Codigo Judiciario do Estado. Dado e passado nesta cidade.
de BluIDenau, aos seis dias do mes de Julho de mH no-:
vecentos e trinta e quatro. Eu, Alfredo. Gàmpos, escrivão'
do Civel e Comercio o datilografei. (a) Arnadeo Fêlipe da

Luz, �Gbre uma estampilha estadual do valor de dols mil
réis e uma outra, federal, de educação e Saúde, do valor
de duzeutos réis. Está conforme o original. do que dou ié.:

O Escrivão:
.

ALFREDO CAMPOS,

AUTORIZADA. A FUMCCIONAR E FISCALIZ1\DA PELO

SE'DE - Rua Buenos Aires, 59 - Rio de Janeiro

contemplados nos sorteios de amortização
dos" até 30 de Junho de 1934-

GILBERTO GUERHElRO DA FONSECA
São Francisco - Sta. Catharina pagou 7 mensalidades

reeebe 10:000$000
JAYME ,SA' ". 1 n�o.Off\"� tS"'OO
Urussanga - sta. Catharina J,)agou 2 mensalidades recebe . tl ..U ''U'�'U' -.;

ADO.LF, ERNST FISCHER, to.oooSooo
JOHlVIlle, -..- Sta. Catharíua ,,4 "

.

"
e\v �U '-' Il.;?u lU'

GERMANO FERNANDE DE OLIVEIRA
Rua Visconde Silva, 23-A - Rio, Premio unico ,., ...

VERA REGO MARCONDES
'Rua Buenos Aires .. 9;)·1' -Rio -llu:.!OU 2 mensalidades r.:: e:h "'O.. "'l,"'!'fIO,f'!l�i;�""O" fi "recebe ..,..."",vU" ....... "'Í'" 'V \L.

5:000$000

GERPLDO_ CARVALHO B�AGA .. ._. 5"€lOilf\tO"'o.
Petropolís .:__ Estado do Hw -- pagou 5 mensalidades recebe eU :J.,'l-' . V'4P

FAUSTO C. SANTOS

;���bdf}e Cormuercic, 16 - - Victoria, pagou 2 mensalidades 5:000$000
FELICIANO J. MAI\!:L\.ES
Rua 8accadura Cabral, 1:::6 - Rio, pagllil {) mensalidades, �"noo(J:Iooo
recebe .,Jovu \PI

.

RUFINO AL1\1EIDA PIZARRO
Rua General Camina, 19 ._ 5' Rio, pagou (j men�alidG.de8,,)r.::�O·00' tpG1:0i1ll0b

b
'. . ",-, v'

:rece e .
....

PLAN()S �/IODILHNOS E INrrKRESSAN'rrSSlLvIOS

Cereaes, mel de abelha, cera VIrgem,

OVOS, queIJOS, manteiga, carne salgada de

co, xarque etc.

Compra -aos melhores preços do dia
.'

.

e recebe.· em
.

consignação:

O
. 4. • •• ,. r>1; ii lS

proinmo sor..{:�O rí!J.Hsar-se-a Cin jl {te JUlHO

------------� !

CARLOS G.ONZALES
Praça Tjradentes, 68 - 1', Rio de Janeiro

Escreva V, S. hDje meSITIO ou rnandc já
pr.oductos.

Para

Seguros
(apitai' "5o(»OO:OOO$OO�

. Deposito no Thesouro' .. - ·50o:o�o$ooo
em 19 O 4'

Seguros contra'

FOGO ( MARITIMOS

TR'A'N'SPO'. R�IES FERUOV;ARIOS
.

RODOVL;,RIOS

Aulcunoveis ..

ACIDEnTE5

Fundado

NÃo sómente contra as en..'\':aquecas,
como contra as dôres de de..'1tes e ouvido,
dôres rheumaticas, etc., não ha nada que
se COlupare a

CAFIASPIRINA
O remedio de Confiança

(DO TRABALHO
PESSOAES

.

ResponsabUildade Civií
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Comprehendo muifo bem, meu ecmorcdo,
Viajar-se neste estodo é uma mossada!
Toma Un,k"berg e sentirás o effeito:

{e; Terás depresso o estomnqo direitD;
EI" graças C! !.h�i�crberK em teu cavaUo
Será, viajar, esplendido regalo.

Um cslicepordia - dá seude e elegris. I
�------------ �__L- •

ern 30 de Junho de 1934

A T I V o

Jt;- «vcts
rv'<;v;�is, maquiuas, utensilíos
�';::"enü{)i'ia,,:, materiais, etc.

Di \i C'!'BGS I)evedores
Di ;:U'f:HS Conta;,;
Acções caucionadas

PASSIVO

Canital
Fundo d e Reserva
Credores especiais
Diver�os Credures
Debeutures em circulação
T'itu los a pagar
DivCI'RnS (:ontUH

Caução da Diretoria

4H7:74;)$9;)0
�lf/?:7(L�$:.:nO
855:1G7$157

5:6Q9$S;;)5
i 05:462$70Q
11 :Uüü:;Uil(}

7r-)5:0�i?S;G.J:5
;}>�2i)$5:i8
30:000$000

2_773:287$145

] .000:000$000
23:01U$1'?5

612:023$880
170:98;3$940
237:500$000
2H9:98JSí00
404:784�5t)O
30:00{}$OOO

2.778:287$145

o.

A

Blumenau, em 10 de Julho de 1934

DIRETORIA

elA COLETORH\ DE RENDAS ESTADUAIS DE
BLUf\�ENAU

�

t De or::�:::!. ;��r��f�� fE:�::'lOiS nesta

��l cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os

interessado", que durante o corrente IDes de julho, em to
dos os dias uteis, se arrecada nesta Coletoria e em todas
as demais Coletorias existentes no Município, o segunde
semestre do Imposto de Bebidas e Fumo.

OS 81'S. contribuintes que deixarem de satisfazer o

pagamento do referido Imposto dentro do praso acima de

terminado, poderão fase-lu nos mesas �e Agosto e Setem

bro com as multas de 10 e 20·/. respetívameute.
o i .

J";xcedidos estes pI'asos! será i_r:icíada a »obrança exe

. cutívn de acordo com as leis em v rgm'.
I Coletoria de Rendas Estaduais d�, Blumenau, 12. de

�d�������· julho de 1.:):)4. ELPIDIO LIMA Escrivão

I mim, que nenhum compromisso tenho, que sou deSCODhe-,· nheíros, em vez de um, como pretendera.
..

,

cido na corte (�e Jacques e no cl�stelo de John Boskelín.] Tudo dtsposto para a vi�gêm. resolveram aproveitar

6 Ih
. 1 s�u o men�agelro

i:
apontado pa�a fazer ;rateI' as I'eclamr: i o prlmetro vento f.t�vo;:·avel anrn de transporem-se á Es-

5 i E daS I çoes de Saínt'Clair. Escolherei entre nos um comnanhet- I COSSIa num barco ue pesca.
. '1'0 que esteja nas mesmas condições; partiremos para essa I Entretanto, Rando110 recebeu, em segredo, de Ross,

i(Rornonce de aventuras) lincumbencia e, pelo.vesultado dela, saint'Clail'. regulará aj de Hamilton e de seu irmão ,I'vIac.Gregor, a ordem de re-

Versão _. da edição italiana, especialmente para sua condueta. .

i colher de todos os seus feuaatarlOs tudo quanto estes lhe
TO�l"S aprovaram li proposta, com excepção da Saint"] deviam, de deixar recibo e trazer a Sarnt'Claír as diver

"Cidade de Blnmenau"
_�� Clair, que, entretanto, na alternativa de expor a perigo os i sas Importancias.

amigos pensou mais calmamente.
I(Continu:.lção)

- Deixae, disse Ross, que Randolpho vá; si ele não Estando tudo disposto para a partida, Randelpho e os

Ir trouxer resposta.que vos agrade, então todos approvare-j seus companheiros, vestidos com simplicidade, á moda de

Randolpho Mao Gregor, ha pouco· chegado á ilha, mos o vosso projecto e todos os braços se armarao em I pobres burgueses, partiram de Barra levand,o uma carta

mas já de multo conhecedor das desgraças qUE' leriam deíeza VOSSa; nós vos seguiremos CDm todos os Ilheus; 1 de Saínt'Clalr ao seu procurador Camegia, concebida nos

Saint'Claír, adeantou-se. .. tremos ii Escossta. ao nosso lado estarão os vassalos ee I seguintes termos:

--:- O turbilhão das paixões deve ter á sua válvula de. vosso tio, os meus e os dos VOSS08 amigos. Seremos então i «Já que, 11a pouco tempo, vos pxpecl[ uma ordem p a .

escap.ação,
disse ele, .e

.

q li.em tenta.,. sufocai-o, asse

n;81ha_1' b:xst�mte fortes para exigir _a nossa liberdade, os nossos 1 ra pagamento �e vinte marcos, que, entretanto, .VO
s '

.nebe ao que pretende discutir com um louco. 'I'odos nos SCl- direitos, as nossas pOSSGESoes. Obtel-os-hemos ou perece- . gastes a cumprzr, com a presente, ordeno-vos o pagarnen

-. "i)JemOS que Saint'CJair faz pouco caso da vida e que tudo remos todos.
.

'

.

to de sesseuta. Esta é uma quantia íuslgutttcante, em Ia
"

.
fará para não expor a. !)erigo a vida. dos seus amigos. I .

Esse conselho roi tão calorosamente apoiado, que I
ce do muito do meu que tendes em vosso poder. Pague-a

.

Com tudo isso, Satnt'Claír deve, na presento circums 1 Moatheíth viu-se obrigado a acceítal-o, concorrendo pür3 portanto logo, pois, do contrario, irei Iiquldar o assunto
.

. �' tancía, reclamar e .obter a justiça que lhe toca. Ele, po- i isso mais fortemente �. certeza de que, sendo desconheci- I pessoatrnente.
E ai! então,. do indigno que usurpa os

::�' -rem, pod�râ L:lzel-o. sem deixar o togar de .seu exílio e; d� e ítv.e, Ran�o!fo n�o correuía perigo" Todos os que i me�s direitc!s, e de vós, seu despreztvel instrumento! Saint'

_o. i ,,�.e.m precisar expor-vos a a?iln�onal-o tambem, R003, Ha.] nao estavam sUJ')l!OS a ser:teuya pretendlam acompanhar l Claír Monteith».

��. :io:i',�;'l�lHon
...._:M� Grego!', dn���:::�=Barra. Quanto.a Randolpho; teve este, por ISSO, que acc�:�,:...-����.:..m_p=a_-=__�__.,..,...=="""""====-==-__,""",__".",,,,",�(C�o=n_t_inia)
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Seu filho terá augmentado de peso.
Seu filho estará mais vigoroso.
Seu filho estará bem alimentado. .

Faça a prova dos 30 dias e agradecerá o

conselho. Jamais deixará de alimentar seu filho com

Toddy. -Uma chrcara de Toddy custa 200 reis. ,
mais vale muito mais. ��_ .. __ .. ,

o que contem
e o que faz
Toddy contem em proporção correcta:

PROTEINAS que são indispensaveis
para o desenvolvimento
dos musculos e teddos;

CARBOHYDRATOS'''que geram energias;
FERRO que augmenta os globu

los verrnejhos do sangue;
PHOSPHORO······· que fortalece o cerebro;
CALClO ••••••••••••••• que contribue para a

formação dos ossos e

dentes;
VITAMINAS •• _.,,_•• que estimulam o appetite

e vigorisam O organismo.
A côr e o opparencia âe Toddy podem

imitar-se, mas a scientifica dosagem dos SeUS
componentes faz de Toddy o alimento mais
completo e integral do natureza.

"""'.Por isso Toddy é o unico. 1ii:'

Toddy

� .1
i .. � I>!: J ,

��r.�r-tlrHil!l��� hW\':lfir�i��jJJí!�r, �.r!fi \j � � E � k,'t; 1!.� _� \,� � � 'l t � :�� _"I ",-li ,Ui

rt�'iI;J.f\í·MUJ1�J��fJJ�!}
Foram qunliücudos eleito-

res ex·oii{�i(} por Flilrh�uopo
: Iís, os rescrvístes de l<!. ca

: h'goda abaixo trunseeltos :

1 Emilio Holz, VValter Zager,
: AHredo Baril., Artur l\1ueüe r.'.

; Adolfo Horsíug, José Dobar
! bs, Lucio Campl'echuOl', Ber
,

rr t 1 To' Í"�
1 toldo K�re se rener,

_ �r!les .. u

[Oípria li Adolío Joüo Pull.,I . .L ,

1 íek. HeI1riQuo Bpos, E?icj
I Uhfmmm, Carlcs KOl't, ,J.j'l
I quím FiamoneÍui, R�y.ml.[do
! Dalpiaz, Francisco h.neg;er,
i Francisco Mozer, Oto Sehnltz
i Germano Heidoru e Arnol
.

do Bernhardt; os reIer;<l��;
cidadãos comparecer na se

de da Junta de Alístarueuto
: Militar, no ediíicío da Pre

I reítura munícipal de Blum«-

I nau, trazendo três fotografias
te ;) x 4 de frente, c<1beç3.
descoberta afim de preen-,

.,

cher as furmulas de mscri-

-- V_'---'_.

Pese o seu filho. Dê-lhe Toddy trez vezes por]
depois de 30 dias volte a pesai-o.

çãO.
Blumenau, 2 de julho

19317·
Paulo Clemen�ino Lopes

�

120. Tenente da reserva De
i legado Recrutamento

�,..,--.-...-"",;"""-"""""""�"","",,,, �,w� �.......-..����·!FX'�J:e:� .fl1'!:entp":' �� :....... :j
l

I<i\ .A ." II �. i&\ t\i � t['-: � � G\'•.(. .

.

5
'1'1!ktst .

I.
'. 1I,,;[::!...:l..,...,.. 4. a , �

fL,Cred/ i i"o' M.utun P�.'e:'·dl·�al f�li.,; . tr
t;·

}i • w ,W llv UU li �

B . '{ ;: l�r,�:rr . �nl f'"e mais acreditado Club de Sorteios do ,Brasil

:i I ,.;. ,�,".J 1<> �b>,'d. \-',�, �\é<'

Filiai em Ftorianopolts: : I
. IRua Visconde de Ouro Preto N. 13 �� I Para orientação dos srs. interessados comunico ter o!

dia 4 de Julho de 1934 ��: Governo do Estado resolvido custear todo FO �ervriço da e_x- i wau» Puetter G'e1'nO(l�l�n��,:Jnschf
1 O 780 :�l \ posição

dos prnduto s cata I'l nenses !la ts. elRri!' n.te!'JnaCl�-: ;S;�"'lu'rari �).
.

"Cemtaa1ol'Caderneta fi : i na! de Amostras :1 reultsarse na CIdade do 10 ue anel-I!:',' l.,;�l I
• •.

: 1'0, de 12/8 a 15/11 f 34, cobrando apenas 10'/. sobre as ven- i Visto
Rs. 5:1�O$OOO :5 das efetuadas na mesma Feira. ! Antonio Martins Santos

g Assim sendo, 03 srs. interessados deverão enviar S'3US i Prefeito
Foi premiada com mercadorias, moveis e tecidos, no

:�. mostruaríos .. etc. a esta Prefeitura que encamínhal-os-á ao 'I
.

'fodos livros e documentos relativos ao
valoride-cínco contos cento e vinte mil reis (5:120$000), a cu-

I t tã n Preíeítura a disposlção•:. I destíno couve G_l·e-'-lLl(,\. •

• 'f' a1�c.e, c, es a.o a.l.· 1 '

, 'dernetan. 10.780 pertencente aos prestamistas Rauíino .Ioão ,'} v

•Silva e João Josino da Sílva, residentes em Sertão do Ima- :<: Secretaria da Prefeitnra, 12 de Julho L934. i queira exannnar
ruhy, (São José). �5! .Ioão Go�nes da. NoTJ'rega ',IPlI"emiiosem me!;"ce.do::"�&1lS'noYalor deRs. :30.000 �••• �.i I, ._._". ... " .. ���',�:et:[�:_._. �_"��... I-.._-

......-�-----_......_�-�--�--

:1.138 - Hocha .Luiz - João Pessoa
__

, __ ._ _

, .. �_, �

r 7.585 - São Carlos - AngeJinn;J I1 3.238 - Elvira BHtencourt Tolentino - Florianopolis 'i'

1.422 - Aloysio Carreirl0 - Florianopolis �.' Balanceie da f<eceita e Desoeza'

8.635 - Argentina da Luz Andrade - Florianopolis �

. r'�;i�� = �{:!;�� 1��tiM�s�:ltta- _Lê����t�:rde �.j rle 1;(; .Ql ?�,é'�'. ('.� � j1.H.nho .lp 193413.f.í25 - Jocelina Reis - Carrelinha � u Jl..J! v.... """'.� �� -_ �-it, lU. _ _

f' 9.0ú2 - Antonieta Peluso - Florianopolis :�;)3,136:- Martinha Damiense Goulart - Ratones :
: RECEIT_\ OR.çAMENTA'?.IA.
B 1 -- TIí'!l'Í't Tributaria
gJa Imposto de industrias e p!'üf;ssões 52.500

=! c Impo:,to domiciliar· 2:135.000

:� d Imposto d� veículos e pllwus 263.750
É j Emolumentos 40.000

:: ,k Taxa. de expediente i74.70G
t I i Licenças diversas 155.000

�� i 3 - Renda Eventual
h I a Mult�s por infração 345.000
:{ I c Cobrança da divid'l ativa 1:284.700

�� 1 e Ren�a. extraol'dlml!:ia do Hospital

;J j MUlllClpal, etc. 99.000

I� I
�� 1
;ll
�{ I
�h
:); DESPEZA ORÇAMENTARIA
:� j 1 - Administra.ção e Fiscalisaçãol� .

q Diarias e transpc.rte de funci.nr;arios
�5 Pago a Emp. Auto Viação Ca-

:1 tarinense Ltda. doc. n. 104
���:.;.;;.::.o��.:;.:.::.:;.:;������ 4 - HigIene e Assistencia Publica

d Socorros Publicos
Pago á Alberto Schulz doc.

no. 96 e 97
" Estr. de Ferro Santa Ca-
tarina, doc. n. 98 3.7DO

" "A. Reinert & Cia. doc. n. 100 10.000
" H Emp. Auto ViilÇão Cata-

t rinense doc. n. 104

. ! 5 - Agricultura e Pecuária
, Pedimos !iOS nossos clientes o favor de aprasentarem I a Combate as epizotias de gado
e.s.te.b.auc,O a.

s s.uas, cade.r.ne�•.as, d

..

e

co.nta.s c,Ofrente.s ;!e-I Pago á MoaCir. Fernanrles doe.n, 101
,doras; credoras � de depOSitOS populares, para serem 8 - Obras Publicas .

[içados os juros fio semestra lindo, na forma do cos- 'a Conservação e construções
me. í Pago á Francisco VoUes doc. n. 99 165.00u

I h Compra de materiais

Pago a Carlos I-lr0�.1�"{� -:

A. do e. n. lJ3
PRgO á. Oscar HUt,,;_i;�'er Filho
doc. n. 105

lDG.ooo

2;)0.000 521.000

Contas a pagar da Gestão Anterior
Pago á Lívontus c' &: Cia. doc. n. 102 2:704.000

Balanço de contas

�,..".��

3:H87.200
17:254.764
2õ:"t'r.rl.9ôf

Alfredo !{aestner
Tesoure iro

presente ba
de quem 08

29.500

Protocolado soh n. 545 a - Augusto Sehluhu, pedindo
cancelamento da Llulta por ifllração. A vista da informa-
ção, deixo SênI efeito a n.nHa imposta.

_

ProlocotadE) sob n. 612 -- Maria Madalena Buegler.
'pedindo a elevilção de 2a. categoria para. 1 a. de escola

, I municipal de Massal'anduba. A vista da informação indete-

2'S'l r.:, rido.
.' ,. 0.900 Protocolado sob nr. 628 - Curt Gaertner, pedindo re-

levação da multa. A vista da informação, deixo sem efei�
to a multa imposta.

I Protocolado sob n. 636 - Curt Schimmelbusch, pe! dindo nova verificação do lançamento tio imposto d(lmi-
ema]'. A vista da informação, mantenho o la.nçamento. '

.12,2..212.2 r Protocolado sob n. 6:J9 - Vva. Ema Deeke, pPdindo
._ anulação da multa imposta. A vista da informação, deixo

4.D49.650 sem efeitD a multa imposta.
Protocolado sob n' 641 - Julio Laux, pedindo redu

ção imposto domiciliar. RetíIique-I'w para 192$000.2:704.000 Protocolado sob nr. 640 - Vva. Maria Dietrichkeit.
. _ I pedindo redução imposto dúmidliar. A vista da informa-·

7.253.6;)0 I ção, seja retificado para 204$000 .

13:388.3141 Protocolado sob n. 644 - Firma Schrader & Cia., pe-
.• \ dindo ba.ixa impo8to de Industrias e Profissões. De-f>8 a

20.641.9641 baixa pe:iida., devendo, no entretanto, lançar a requel'enI te, no segundo semestre deste exercicio, com o imposto
1 de Agencia não especificada.

Protocolado sob n. 645 - Cristiano ThomsC:'ll, pedindo
haixa do imposto sl automoveL De·se a baixa requerida.

30.000 Protocolado sob n. 646 - Teofilo Z::tdrosny, pedindo
redução do imposto domteiliar. A vista da .informação,

I seja retificado para 150$000 o lançamento do Imposto do
miciliar da casa de moradia particull1r do requerente.

I
Protocolado sob n. 647 -:- Luiz Probst, pedindo baixa

do imposto de sr caminhão. De-se a baixa pedida.
Pr0tocolado sob n. 648 - Reinoldo Gossweiler, pedin

do baixa de SI bicicleta. De se a baixa pedida.
Protocolado sob n. 650 - Vva. Frieda HusadeI, pediu-

57.200 do relevação da multa. A vista da informação, deixo, sem
efeito a multa imposta.

I Protocolado sob nr. 651 _. Ricardo Stahl, pedindoI baixa do imposto de SI carroça. De-se a baixa pedida.
75.000 II Protocolado sob m. 653 -

O.to pab.st, pedindo natu-
I'a1i.sar-se brasileiro. Encaminhf;.do em 3 - 7 - 34.

Protocolado sub n. 654 - Germano Rohkohl, pedindo
Iredução d� impo�to à.om�cilial'. SeJa retificado para
i 50$000, a VIsta da mí'ormaçao.

7.180 - René M'auricio - Brusque
0.907 - Mario Muener - Florianopolis
2,900 - Estevão e Antonho Couto . Machados
9.529 - Wenceslau. Freyeblebell - Florianopolis

r 4.025 �.c....Maria Anllstacia Azevedo - Bombas
:12.716 - Etelvina 'Sampaio - Imbituba
:11.903 - Zilton Ismael da Cruz - Itajahy
;;: 5.898 - Affonsina A.merica Liberato - Itajahy
I 4.751Z- Manoel Martinho TeLxeira - Retiro da. Lagõa

0.3gg - Gilson Brasil - Laguna
Isen.ções de pagamento pIOr cinco so ...�eios

10.818 - Maria Martins Avila·Itajahy
4.680 - Sergio de Assumpção - Florianopolis
5.431- José Frederic[) Cunha - Florianopolis
4�4g8 - Hildegard' Kutler - . .l!:ncano
12;320 - V�ndelino J. Petry - Massarandubinha
1.235, - Vergilino Amancio da Silva - Biguassú

.
7.153 -'-- Anesia. e Arinésia Waguer - Santo Antonio

.,' 6.722 -:- João EIl'ting - Varzea do Cedro
14.759 - ,Paula Oschler - Itoupava Central
9.263 - José C. Damião dos Santos - Florianopolis

�fovimento de Fundos
Banc5 Na.cional do Comercio, cf
divida consolidada

. Os Proprietários Saldo ante:-Íor

Chaves & Cia.

BOM RE1U10, Nr. 12

14.000
"

g a
...

u rICO ti I h
•

lnsy ,

I

Par
Nosrins
C o n t ra

TOM E M,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A livraria Carl' anle
Offerece as seguintes novidades:

4000
5.000
H.ono
4.000

2.000

4,000

5.000
o.ouu

4.000
,G.ooo
4.000
3.000

6.000

to.OOO

5.000

Cia. Malburg
ITAJAHY SLUMENAU - RIO ,,.DO SUL

negociantes e exportadOrg5 de madeiras
e fereoe5

5ecção fluvial

l H.:resenlanles :õo mOInHO IH6LEZ

ua ';:1.: Santos, 8. Paulo, RiO'1/Itor+a, Caravelas, Baía, ICJ;;('''íú, ReciTe, Natal, A!ríca, [
�',ü'ol);j e ASí<1. i

Qu li jU'H' ,pHea informação. i
(? "i ;L Agente do

Aurélio Porto - O 'I'hesouro do
do Conde

.

5:000Aurelio Pinheiro - Macãu . 6.000
Adhemar Vidal - O Incri vel João s.oocCarlos D. Fernandes - Vlndíeta {};ÓOo
Uastilbos GOYCOchéa - Nv,f":ü'co dàYida 6.000Chestt'fton - O Homem Eterno' 8.000
ÇarloB Rubens -- O que as '.!>Iulheres não contam 4.0QO
Carlos !\Iaul - O Homem que se esqueceu

.

de si mesmo ró 000
Cherroount de Britto � A Âlegria do Peccado 4�ooo
Diversos - Leníta -. . .•. 4.000
Div.ersos - Capltaltsmo e Çornmunísmb

. ,p.oooEmtl LU(hvig ..,.:,;, Lincoln' , 20;000
F. wms Orotts - O Caso Ponson (CoI. AmaI'ella) 5.000
Goudíu da Fonseca -'- Portugal na Historia

.

7.000
Humberto Freire - O Carnaval de Outuõeo 5.000
HdefonsoSimões Lopes ---'- As Seccas do N(Jrd�ste 3.000
José de Me::;quitl.1 - Espelho de Almas .

.

4.000
Joseph Ruth - O Romance de um Pobre

Professor 5.000
José -Iobin - A Verdade sobre {} Salazar 5.000
Jale Harríson - Nasceu uma creança 5.000
Morrís - Marta a Inconquistada '., 7.000
Miguel Costa filho -'- Os Façantes da Revolução 5.000
Mozart Flrmezu. c- Poemas Hcruicos da Revo-

lução Paulista
.

Odilon Azevedo - Ainda Existe o Amor?
Olyntho Sanmartín -'- Terras da America
Odeelo Camargo - Insamia
Paulo de Magalhães - A Mulher que Morreu

3 vezes

Rubey Wanderley _._ Vi;Jf:I. Amorosa e Jorna
lística de Mario Hamer

R. Austin Fréemann -- Como um L'idrão
ti Noite (Col1. AmareHa)

Romain Rossand - A Vid& dl3 Beethóven
Souza Carneiro - Commuuismo, Nacionalismo,

IdeaEsmo
Sylvio Julio - Penh.'l.scos
'rrotzky -- A Verdade sobre a Russla
Voltaire - Candido· ou o 'Optimismo
W. Niemeye,� - MOvimento Siadicalistú. no

Brasll 5.oop
-- O Domiuío do Mundo pelos Judeus 4000

Xaviel' de Oliveira - Esoiritismo e Loucura fi.ooo
Xavier de OHvdra - O EXf�rcito e o Sertão 5.000
Nicanol' Nascimento - Diretivas Constituciona��s30.ooo
Djaeir Menezes - Introduçã.o á Cieneia do

Direito
Her91do Ivlaciel - Noções Clinicas de La-

boratori (I 20.000
Floriano Lemos -- Oireito de Matar e Curar 12.000
Roberto Lyra - Economia � Crime 7.000
Mfonso Costa - Ga1licism.o e não Gallicismos 1(1.000
Roberto Lyra - O Menisterio PubUco e. {} Jury 4.0<)0

�La.m'indo Leão - Historia FilosOphia 10.000 D z. (}Bt'aridino Correia - Anesthesia Cirurgiea por VELOS CABEL03via Espiritual 8 ..000 1 e- J _l. _/.I'.
Francisco de Paula de Oliveira - Man. Pratico 'I J-'�..

ieaOSOS, 1:f!J1IlldiHt.eS,.

de Direito das Mu!heres J2.000 UVENTUDEBudora M.:igaltães - :\1anual Pl'atico do Im� I ·AL.E:XAND�E
posto Sobre a Renda 8.000 g:Jzcesso ii. quiáilEdgard na Costa Carvalho - O PharmaceutIco

1114 dósca/Jelos edt1.:/JiesLicenciado 6,000 ,y, OC. r:;;,.....o...c E Yiárit ..

MagariuQs Torres - AutOl'ia lncel'tc· no Direito Fale CorI4Í9••••
PénaI Brasileiro ., 15.000 r " 'Oep."CasaAre�'Osman Loureiro - Modificativos da Pena no

_
.._j������;;���"�J�����o..v�ldo�r>�,1�4a�.�ru�o��Oir. Rrasil 15.oao

Sady Cardoso de Gusmão - Dos Crimes em
Materias de Fallencias

Dr. Nilo Martins - Legislação do Trabalho
no' Brasll

Carlos de Castro Pacheco -.- Systema Bau;.
cario Federativo 5.000

OhrysoUto de Gusmãt;l - Dos Crimes Sexuaes 20.oop

a�**���������«****���I� �
'« . .' �

i:t FARMAGfA !
E' natu l'a! Que Il. \10%3 ftHd-'I'�' .

. '. :dade dependa de vüs�os filh{js � CRUZEIRO DO SUL �
e deles depende quasi da Sau- li: �
Ie; dc:sta depende, quast .;, Telefoue N. 15 �
clusivameate, de lhe dardes de .�. 'I' . T.. _ '} �'

1•3 em 3mez.eSJ um. frasco da

..
ti: {U<l 15 de Novembro, 5_ ,

afamada:
'

� Atende rapidamente :;
I LOMBRrOllEIRAlvlINANCORA � Sen-c com esmero �
1 Não ha. egual. Uma erea�ça ;;;'i'fi?'f-':�'if9"Y1>��?<;:�<;;9":;;:�I de 11 mezes atacada de desín-

I teria perdeu 54;; vermes de :3

I
qualidades testemunhado por C

· ��, seis pessoas idóneas ern Itspe- i Orre!O l'iereO
I r iú, Munic:lpio de S. Francisco

ri"l,io Sul filha do Sr Carlos .J �

•.' Neurernberg, .professor. Cada ,Air France
I frasco é urna dose. Toma-se .dt.' ,'1

<'Iuma vez. em café com leite
Dili! CS" DE unRl\EI Depois do efeito

.

não precisa rim li lli.\J 1
',dietll nem purgante. -\ mala aerea fecha, na} . _ .' t
I Vende-se em 4 nurueros (1, .2 .' .

I
Calxões de defuntos sempre!

, 'I f 1 d Agencia do
-
Correio ·em stock de todos os tama'lI;) e 4" con orme í. er �v €i, em

PaS"Q o Sul
•i todos 05 negócios, 11I1S íarma- ás sextas-feiras I nhos a preços modíeos,

I das desta cidade e drogari- registrarias _ ás. 10 horas 1 Serviço de primeira ordemI as e. na Farmacíá lJ1nancora. simples - ás 11 horas I A tratar com A. Lubow, Rua! NOTA: Se qutzer poupar VI)S� P AI P 1 t.

l' I
- pal'a:. eg ee, e o as, São Paulo, ao lado de Ríear-! da suude e vo�av .1 runeiro c?m Rio Grande,Uruguai, Argentí- ..

I dOe�15:l d.esconilcclda e remedics Chile Perú e Bclívía. do Labes, ou na Marcenaria
ahabítusr-vosno eocreçod;qual-' Strobel Irmãos.! quer doenço SG deírar, dar um, �;:ai"a o NOMe

'1 bom suador e de mau hã ce(1í, I
um purgante de Lom'lrigth:ir;l aos sabbados
Min�ncom. E' o melhor de t »
dos quantos existem, e de eteí- egístradas - ás 10 horas
to r::pído e Suave. .impies - ás 11 horas
Mnit2s díarheas inh··1js

J
c rusadas só pelos verrues Q den
tes. Depois prn,,'uflli o vosso

. medico. ,

I'!
Venile-se na far:llaC!:t MI

l mlllcora em .I<H'í'illf', e

I todas as boa-s fai'nHwh:,; I

I
cidade.

II ---------
I
I

Trinta· annos de successó
são o melhor l'eclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tr:l
tar e embe1iezar os cabeI
los. E.'lttingue a caspa, ces
sa a quéda dos caiy>,l1os,
evitando ti calvície. Faz
voltar ii. côr naturâI os

cabeRos branoos,
dando:"lhes vigor
e mocidade. Não
contém $acs de��,..,
prata e usa-se

B---"1'1 corno loção.

carregar e contar dinheiroo
nos expõe a furto, extrativos, erros, enganos, re·

cebHnentos de notas falsas ou recolhidas e infecções

f·AZEI SEMPRE
VOSSOS PAGAMENTOS

COM CHEQUES
Depositos populares iimitados

cf correntes com aviso prévio

á disposição,"

Banco �e Credito Popular e Agri
cola de Betla AlliançaI

.

o grande remedio. brasileiro. Ele!
xiI.' oe Nogueira. dO pharmace,utico e i
I Químico João da Silva Silveira,
, vendecse em todas as ..Earmacias,
I Drogurias e Casas de CalDPruilla e

R. 1·0' . do Sul Edla.ft·Cl·O pr.o..prloO! Sertões' do . hem assim, nas v

\aepublicaa uI-Americanas. I
__...._ ,,_......._ ... _

r,emc"'AWJa-�iM
Exijam de seu

fornecedor

A' c�; -Ur;:=:c:-Sezões 11 S,A:r::rz'J:�s

InIBUivel em poucos
I DO PRARMACEUTICO

dias somente com GOTTLlEB ELLINGER
as afamadas oom 40 annos de prati-

ca na AUemaIiha e

no Brasil
A maior �a�e l?I'ofis

sional liO
. R�CeIiual'lO

BLUMENAU - Rua 15 de No
vembro N. 44 - Ao lado do

Hotel. Bôa Vista

T e 1 e p h O n e, N. 210

PUnIas Dr..
Relnaldo
Macllado

._------�'i

---_._----

BOA SiAUDE .... VIDA LONGA •••

OB rEM-SE USANDO o

SiLIXm DEl Nt'UIi'UBIa&
EP'!;;regado c0lT! real van

tili;',::!n nos segumtes casos:

n�allmatlsm? Gil geral, Hlllbitisllle. Manchas
iiI! plllla, tspinbu, Ulceras, 6oRllrrhéas.

nart�r&s. Fisfulas, SarllH.

{ANTI
c SYPffiU'flCO

PODEROSO: AN'.I· RHIWMAnco
ANTI-ESCROPHOLOSO

DEPURATIVO DO SANGUE

���,
..�':'�;..:';'::-:;-:;�..�

:�

� Pharmada Orion �
t� Ant. BRA!\1J)ES ft
t�. RU� 16 DE NOV. 63 • TELEPHONE 90 '.��.f E:r=,u�::EN..e:..:cr �

}�
-_.

�i
�� Maior sortimento �I
(::.:,' em drogas e especialidades

na-:'�:l� cíonaes e extrangeiras

Medicamentos AlIopaticos, Homeopaticos
e Biochimicos.

Sortimento completo
.

.:: de arteractolool de borracha,' :
.

iI Perfumarias, Sabonetes, arti· :.�l
f gos de hygiene etc .

.1 Ve"!I a vareJo e atacado !i,= Importação directa, por isto a

II Preços baratissimos II
'I'� , �l: "' .. " 40.� ., " " "' .��:;.::;.!:o:!!,!....;. o#��V"�����

Paulo
Blnmenall _-

HerÍng
Santa Catharlna

Tintas e Vernizes. Maferiaes para

pinturas em geral
Tinfas em bisnagas para artistas

i

J
•

II

I f [' C O E I
Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

.u .Abe'''H * i #4#&&6

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



íJS despurtes na I N () J • .14. I
antiguidade I ESPO RTIVA1;::--E-\ü-so-u�a]"�d;�i3o� IAs possifllíi'dades do Andro- No Museu Kaiser Friedrich lOs jogos de amanhã - O encontro entre o BIt:·

I

m�aiul��l�;�;'�� v��r��:
�da'. e o '·u·.':."'t"gm.o do sr. Via.·•. p'.'g'.a's

de Berlim está �e!:ldo realí. menauense e o Bom Retiro - O América irá lavras de um carinho
.

' .' zada uma Exposíeão dedica- '
.

quo quiz ter a t
'

da ao d
.'

rtos e ·0 d a Brusque -- Está despertando interesse a .

� excen ri-
,

.
, .,', .

' s espor S J gos a .._, CIdade de se'!' ancny:no ...
(Especial para:jGidade de Blumennu» antiguidade. As obras plás- festa popular do C. N. América O meu malfaclado sen-

;::,Li:'·' � .. ' Por PEREIRA NET9) I
ticas � �rRf�cas que n_a dita Emento começou a re-

. "/� . . .
.

'.. Exposição figuram, dao uma Será amanhã. finalmente, Irentar () forte quadro do cordar versos assim:
Um jGrn� ullsta noh�lan- \e aceitou� Iamé�Íco! com am-lideia interes�ante!' não pou- o esperado desempate do. Brusquense, seguirá amanhã

Eu sou ardente
do que o S

J •.
' argas passara bas as maos a indicação do eas vezes dívertida, da di Blu.menauense com o Bom I um conjuncto do :,America, Corno a estrella cadente Io governiJ,0�{)Sr. Antonio Car seu proprionome. Quandoto-Iversidade de exercicios Iisi- Retno. Como todos sabem, o Jde Itoupava. Desejamos aos Que rasga o I�FrNITO '"

.

lo_s, 48 .llg;.rãS �ntes da elet.] das. as regras da
. cO.l·tezia o í coso praticados pelos povos. primeiro jogo realizado en ljogadores do America um Ie- Numa CHlSP,\DA de fogo. . .

.

,-
.... 'preslde t d R I b b t I b d

.

1· lt d Meu sangue ferve

1',:çao par�k, n e a ü, ''o rrgavam a retrí mi-me a
I antigos. Entre esses exerCl-- tre es es dois c u es a cr- iz resu a o.

--.

Ih
.

'1
Roçando tua netle

publíça, 8.conse a ao Dieta:' gentileza indicando, ofi�ial. I cios encontram-se o pugila- dade terminou, apoz noventa I x x x Arrepiada .. : ...
dor q.u�,pfaça, apenas, teo- mente, o meu. Com a Pllulalto a luta e as corridas de minutos de grande enthuziaS-I' .. , .. - .. ,. -' .

ricaiJ;!,�.g:tÉ}. E accrescenta: �'Stl na garganta, quatro annos c;rros. Pode admirar se tam- mo, por um empate de 1 x i. A festa popular promovida Arrepiada a pelle? . :
o sr;;,:r:��messa empoigar,mes eS'p�rei pela 'Volta da �on�ti'l b.em na Exposição uma se- No campo do Bom Retire 1 em, beneficio do Club Nautí Tamoem, arrepiado fui
ml) ;l',p-�Jt8. h�ras,. as taes re- tuíção e com ella a primeira rre de apetrechos despo rtí será realizado o segundo [o- co Azaerica, está despertan Iicaudo com o sencerí-
deas,Q�lan,,:çao. e caPB:z. de Presidencía lega], corno tes-I vos, entre os quais um dís- go, existindo sobre o seu re-i do grande interesse. A dire- monia do meu ardor.
goslª;�',e nao querer mais res ternunho .da gratidão do Ge- co de bronze do século Y sultado, os mais desconcer- cto:ria dó distincto club não A:�arrei a realidade e

ti�f:;'.�' "�{Jlo".
.

."
tulío. ,O qu_e �ntão se

. pass�u ! ant�s de Cris�o; procedente tantes palpites. poupará esforços para tornar comecet a namorar a

�,�,\�,asslm mesmo. ° 151'. o meu canssnno amigo nao da ilha de Egíua, e os grano Sabemos que ambos os; bem interessante e animada occasião - uns olhos
V;:��g<ts que 8"?ra o. c:1ho por, ignora; ° homuncuío fez i des pentes que os atletas quadros estio se prepnran-.' a Festa de 5 de Ag-osto. As· I profundos e amorosos

..qp:e o"ct.bra e examma�o em "quereneia" no Catete, dali! usavam para limparem ú cor- do optunarnente, fazendo crer I danças, bebidas, C'1UrI:asco.8 i que passaram p
.

1:>r:�J;l,_quedo d� raposa. E ver-I n�o querend.o sahir nem a no depois da luta. A julgar que asststlremos um encon-I
e grande numero de dívertí- I

or num ...

d�_de .que _ d];:e� que o sr. I pau. Mas, íelízmente, a sorte I por a' gumas figuras desenha tro animad? e que desperta-
t
mentos attraírão, com certe- IANNIVERSARIO

. ,Gef:'I1lio nao e tao tolo quan-

I
que me não é madrasta, cr - das em vasos do século V rá grande interesse. \ za grande massa popular ao 1·

tti pal'�ce. Mas mesmo assim, locou'me nas mãos a. opor- a. C., já era conhecido nes- ;í x x I local. da rest.a. Jsto é a que Faz annos hoje a senhorita Elsa
'. pilra'lldar com o sr_ A. Car-. túnidade de viIlgar-me do \sa época o jógo do yo-yo. Para Brusque, afim de eu-! desejamos Slllceramente. I Schmidt.
los, toda a cantela é pouca. ambicioso e ingrato. E é por Uma estatueta eai;:cÍ3. re- I Amanhã transco:-re o anuiversa-
° home� não tem amigos, tudo isso que, entregando· te vela-nos que as c�ianças da

S
·

EI· I
rio. do sr. Jos� Veiga, ex-telegra-

não tem atitude, não tem o posto a que tens direito época fa-aônica brincanam COMO EVITAR ervrço 81tora pItlsta desta cldade e que _agora es-

. -

;;: t ;.' .., .

L. jji ta exercendo suas funcçoes em S.

Cçmv1c<Z0es, nuo em prlnCl· pelos teu� mentos de mVUt· com patmetas, e uma

esta-j
Bento. Ao amigo apesar de longe

pIOS, nao tem nada, quando g,ar estadlsta e pela v(jutade tua de Tebas representa um A VELHICE? " b
-

d desejamos felicidades,

nad� lhe convem ter na exe- expressa da grande maioria negro jongleur com quatro
• n.S pes:oas a alXO �vem. O sr. Hercilio Deecke, funcciona-

cuçao dos seus pll!nos_ e ma- da Nação, -=- me sinto intei- bolaf'. 'fambem as muJherfls I De ois dos 40 anos as ,a�resenta. -s� no CartorlO E-_ rIO n.a Caixa �grico!a de Blumenau,
nobras. Tudo lhe e naaa des-!ramente felIZ e contente da da antiguidade se dedieavam . _

P
_.

,

.

� _ !
lelÍoral .m�mdas de tres pho fest�Ja a�an�a o seu dlll; �e a_unos.

dê que lhe sirva ao interes- vI·da aI m do m 's d t d I dI renas e \ em:::. endurecem tographlas. Apr�sen·tamos nossas IcllClttilçOes.
,e ai ,por ver,na aos, espor os, segun o se t

.

dI' MASSARANDUBA Seau d' f
.

se e. á a�bjção. Não tem signilicação deste acto o rea- depreende das estatuas que
Iso )re"In o a f.'SC ero se

í' .. . <) 9 d� n"at�li�ioe�� s�aJ��oaL����S��
conslderaçoes e nem escrupu- tamento, para o futuro, indis- as representam atirandc> ue_I, IODALB J42.l �e�Ja�:.u 'l4;:trlo' . i)�2_ de Souza, Agente da Companhia de

los. Mestre em capoeragem soluvel. do pacto mineiro-pau. r chas e entreO'ues a outros !'
ana CUIl;Il, � rJ se _.,�- Seguros "A S. Paulo" c um de

politica, com a mesma faeili· list,l. para o monopolio da exercicÍos.
b

I' muel Schml�t; 34�4 AntúDlo nORSOS amigos. Alm-ja!ll0s-I�es nu-

dade cl}m se di f vel a P 'd
.

d R bl· " , . . I Pakuszewslo; 346::1 Bodeslau J merosos annos de eXlstenCla num

. ,.

z avara reSI enCla a e9u lCa. wd{} org::mlco I Hr'tfk k·· 3� 11 J
'

M
.

k'
I futuro cada vez mais prospero.

IstO OU aqmllo, com �ssa mE:S- Mais ou menos isso. Cui-
vv I

.

I os I, v o�e 1 al� a I
ma. se desdiz. Avançar ou de-se, pois, OS1'. Vargas. Não e 1- L2nha TeJe�rap�lCH; 3:J131------�-----
recuaj' é-lhe indiferente des! se descuide de umas veli· LACTASE I Adam. Sl?me�kl - LmhD: Tel� I [� I S j ft'd� que .as sua�. convenien-: nhas á Santa Clara e de aI. i : gr�phl.�a. 37vo �ntolllo Bl-! 9Jen.a . o�e
elas aSSIm o eXIJam. Desco-I guns palmos de fumo ao Ne.1 I I se�skl, ..3�,5� wacl3;w", Andr·

nhEce, em absoluto, a intl'au- grinho do paõtorejo. Na me-I [' fermento ]áticos: z�JLeysklt; 'T,7u14 Andrh� :s�om�6c- Ehteve quinta-feira nesta
. .

d
...

Ad Ih
. _ - 'kl mha. e egrap lca 31 1 ·d d f

.

slgenCla os prlllClplOs. 0'1 or das hlpoteséS, a ultIma devem ser tomados anos! C ..

A d'-· k.'. 3769
Cl a e o sr. pro essa!' f'cnto-

ta o que combatera e COID- hora o sr A Carlos corde- , 't
- asnn:ro n IzeJews. J, ) nio Curi junthmente com tl

�ate o qUG. adotára. E tudo na.rá: dentro· da ASRemblêa, I � _el l} ,_ .

Fr�nCI�co. Lu?owSk1; �825 petizada' da Escola S. José
ISSO - JustIça se lhe faça - forças contrarias ao seu subs- I I lolollgml1 a '\ ld� J-\d.a_o �3.llz - Lmha Teleb,r�� de Encruzilhada. Toda iocor-
sem perder a compostura. tituido. E se isso se verificar i Resultados nútaVf'lS

,

fICa, ?�2v� A�exaDdr.e l?ert h� poradtl, formanJo l�m total dA
Sem quebra daque�a linha, "iI piccolo" dictador pode ir ( L J. [!,!!! J L

. D' ! �25? l' reueJ'I?O��r�It�g, 32,?- 40 alumnos, visitou a Matriz;
aparente�en�e lmpecavel desde já trauteando o velho

[
3u U!ld! mte.. niB i ��Ii��no �lck, 1/2v1 Adao I o collpgio Santo Antonio, ()

9ue faz lllveJa. a tanta �ente tango que diz: '·adias ffiU- \ l�Z, tto, asso "

T Hospital e outror pontus de
lOteressada em descobnr o chachas, adios mis farras" ... 1 i • ""ESTRADA MASSA�P(BA I ínteresse, d1.l. rJidadf:.

segredo e adotar o� yroces-l
etc. Púrque nem todos os

I ONDA Df fRIO ,Gazeia do Comnlerclo, iJiJ22l\o&e��'�R���j��lI�HA I Antes de partir os coHp-
sos do Andrada, polItlcameu- seus recursos de despistado!" "-' 11! I ..

f
9

-

.."
-

; I gides estiveram na casa do
te polífronte. lhe poderão valer. Mesmo Recebemos o prImeiro nu- 33-:-6 Agattl� P�ulo, 0)321 Ed

I sr. Conrado Balsini e em se-

E' a "esse féra" que o sr.: porque S, S. é ainda apenas I A cidade está sendo a;;so-I �ero da "Oú�et� do Commel'- mt.:ndo Fuhk Lmha - Telegr -: guida nesta redação, onde

Getulio vap, conl'iar o seu lu-I qual'!a�ista da Academia Iada, desde segunda-l'elra, por l'
ClO", �ensarl� lllustrado que

I
phlca. ih! s toram explicados 1)01'-

turo, passando-lhe o Poder. E i Nacior;al de Negaças e Mi-I uma forte onda de frio. De- se edita em, �l�h�rcy. Ao no· m< norisadamente os traba-

:}o�l} esse poder é discricio� j metismo. <la qu�l é directo!' l yido a este lacto, de todo I vo �')lle.ga, dJf:gido. p:,lo sr.!" l�os de .composjção e impros·
narIO o sr. A. Ca1·los, podera,e mestre dos mestres o sr.tmesperado, tem um aspecto I O. Carvalho, alme�a�nc}s uml O CENTENARiO sao do Jornal.
fazer o que lhe aprouver. Po i Antonio Carlos Ribairo de completamente diUerente, I futuro prospero e felIz.

I DE BADEN- Acompanbavam a carava-

derá. p. ex., dissolver a Cons-, A ndrad�, neto d,a t:statua. com seus habitantes aga�a-I O P f
.

t BADEN"
::::Ia escolar (s srs. Onorat(J

tituinte, colocar o sr. Vargas I Começamos a crer que o lhados em seus casac('s c. er gnUS a I Crislololin. I, urtumo Leitím-

fóra da lei- por onde, aliáS'I'futuro do S1". Vélrgas já es-IIHobretudos. A'noHinha, 01110-1 " ." _ .
Com e;:;te titrrlo Gomeça a pergher, e varias senhoras.

elle já anda ha muito tempo, teve mais claro e de8anu-, vimento é quasi nulto pelas 9 PeTfuml�ta .e urna uhl represenbr-se em fins de Ao sr. prof�ssor Antonio

e �abricar �ma dictadur�,zi-I viado. I ruas, pois todos est�o ab.ri-, r�vl�t�. �pe�H.�lr.ca �a perfuma- Jun.ho em. Bader-Baden ume Curi os nossos SL!:lCeros .ap-
nha por maIS quatro. Decor-l .

1 gados em suas re IJenclas I r.Ia e wdustu11.s
_

an�xas. op- revIda de Albert Herzog, (u- plalJ�(ls por esta vJagem ms-

rido esse tempo e para nãO'j .

I de onde não se' arriscam a

I
tlmamente conj't)cc�onada e j08 qW1.rlros reproduzirão os I

tl'uctlva que

.

P�'opol'clonlJu á

quebrar a linha, permanecen- sahir. que sae mensalmeL't.e. episof'tios TI'ais notaveis ria Escn!a S. José, quoj tão op-
do no Poder mais longamen-1 O N\t::.: LHOR E' cmioso, entretanto. que I .

Agradecemos gentIlmente o historia dtl Baden-Baden, co timamenle vem dirigindo.
te que os outros, tará est'll justamente na s��gundl1-Ieira, I

('xem piar que I't.cebemos.

I
mó gnmde estaucia bl11ne(lf I

� � =

cousa q_ue rea!iz�da por.ou-IREGULADOR :dia 10 ê�.Julhodoanno pal'- ''V d -

.

B' ·�p,i.. dlJran�e os ultimas hO ano! .

t1'o, seria Í<:ntastlca:."or�en-·l" Isado, can.n� �eada eLO BIn- Aa rez raSh ...... O ,nos. 'l�Jrn&m parte _na rt:pre-ICnançascomPerebasta!'á a>questaü na dlrecao" .

. menau, lDIClundo uma tem- 1
.

s d
I sentaçao desta reVista local.

de S, f>aulo e_ passará o po-I
'

,'à_ pJOra�a de fl'io que durou
I fa;c��u�� �r:; '��a��'e�o �I;'a�� i alén� �c actores e actrizes Cdanças Fracas

der �o �r. JUlIO Prest��, proc I �,�� ,. qua�l. t1'e8 sC:'manllS. Neste anil· "�l < cr T� '-' <, t '" proflsslonae�, numerosos mem • •

nunc�ando, na ocaslao, as.
. ��

...

� �� 101 �ambem na segunda e,u?à't!l mal:>nkL� :r�'Vt·a5u< br'os da socledade d� Baden- OU CUJOS P�HS tiveram
seglün;tes palavras: "Meu ca-, ,\ I feIra, dIa 9 :de JUlhv, que co- �e,� IG no

"I
�lO ri? fiir�elro, Baden, para dar n:::alOr rea

rissimo e� diléto amigo Ju- I meçamos a sentir os eHeitos a iU�' i o�ç,:" :€t'S :as'd'l· lismo a algumas seenas em Sifiíis?
lio: Nunca tive a intenção de I do

inverno.
Oi HS CS lU erl-:�sa os. re- que se reconstituem ti.lgu!1S

at<":ayéssar:se nR- tua cancha Esta, curiosa coinciélenc!a com�l:�cti1mOs eSta r��lsta dos grandes acontedmentos-

(v�. O. Aranha). O culpado de I motivou o n0SSO COll1men�a- I (u;: r.a�. sctemPred ur i" oper sociaes e historicos suc cedi, A n ""'i � tl � i!y ltudo foL o \Y/asbington. que I rio de hoje. I tO] IÚ� H,I >_11ll �ve e �((I qudan dos no grande l.alneario da t.
, �_ �.:t �l� r.

· não. quiz atender as minhas I I � s.:o I e aClOna ao Jogo o Florest:"l Negra.
t7 � 11 �

In{}destas pretenções reiterà-
' xdd I �z. A a: u 'n ela de forasteiros

das vezes expre��as'pela bo� .'

.A nnaes do I nstitu- á BEd_p.il�B!1den desde que,
ca do 'mano SonHamo ao lHa,

•

.
em prmclpIOs do passado ou-

no'elVillaboim. E, si tão ftm to Orthopedico Bar- tomno, se tornou a rt'stabe
· da,mente ..... dei:.bei dos meUR Preço mlnlmo base Vianna

t

lecet' lá o jogo, vem

ant9passados, subvertendo
�

a
J

• ftl1gmentanco continuamente', alcool
· ordem e invertendo os

valO-I
EfeIto seguro Recebemos o numero de Bs.den-Baden. que nunca dei '

,

res da nossa patria amada I
Junho nesta revista seit�ntiIl- xali de ser uma das priillfli-! Resultados segurosfoi. tão.,ãpenas, por não me ca do lnstitllto Orthopedico. ras estancias balneares do

conro�m�r com a ideia dE- I ab Raul Leite Barbosa Vianna, Traze:::::do irn·1 mundo, torna a i.er hoje um:; I la·!l.,; Ra�d Le�i,tp
·
morreI' �epl • ter. sido, C'resi- ... (1 ,. I portantes theill[l� do proles- vida intern�cioaal tão bri-j

L, V. ".... .

. "'-'

· dente da, RepublJea. I sar Barboza VIanna,' l'stes lhaote e mamada CClLO DeiS

O Get]J1io. fez que não corn- RIO GRAND.E;80M E BARATO" "Annaes se rey:-stem de gran épocas do seu maior espIen-
I

preendeu ª mjnha intenção I II E cus E I M I T A ç Õ E s� de valor e utJlIdnde. I dor.

Especi',ico infantil

Vitaminoso e sem

RiO

i��id···.a'·,.R�I.I "

(Marca Registrada)

recommenda-se para hospitaes, coHegios etc., pela sua qualidade desinfectante,

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


