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Por Blumenau' Unido
No dia 18 p, fez um anno jar a homenagem que pres- :\.que a Int€rvéntoria desíeríu ta ,,' em cQllsciencia?. " Só .L'

o acto Innomíuave! que des- pode ser por isso e somente
truíu a '1rltegi'idade "de BIu- nos comprehenderão os blu
menau. Esta, data está mar:' menaueuses que slncerameu-
cada a ferro e togo na alma te viveram (>8 dias de civis- CidadE?- do 'Vaticano, ,12do blumenaueuse,

,. mo de Blumeuau Unido., Realizou-se' solemne cernao-E hoje, dia 20, faz um an- Nõs não podemos deixar nía para comemorar o lB'no que na. reuuíão 'publica i passar' d;t\S3percebidíi a data anníversarío do coroamentorealizada no Theatro'Frohs�n de hoje, Procuramos no eu- de Pio XI. Dezeíto oardeaseX:_JIÓdíu irreprimível o pro- .cadernado do anuo passado da curia, o cardeal Alessiotesto dos blurneuauenses, Faz ,((riumarv de nossa folha re- Aecalesí, arcebispo de NapoIsso-um anilo, mas os aeon-" Iato dos acontecímentos de Ies e o Cardeal Nasali Roca,tecímentos parece que ainda um anuo atraz. Lá c�tà ea- de :;}olonha, esperavam _ opa'são de honrem. i eripto em letra;' de corpo: pa na sala dos param •Jntos.
.

A �ocidad.e blu:uen�l:el1s� "Tal tem sido a violen- Logo depois da chegada detremia de uupaciencta. Alh '_ ,,_- ( �(mt --'\ '1 sua Santidade, que se faziaesta 'la ella moldada numa. CIO e yre�sa J c . r, c

acompanhar dos mem ores detensão de dça para a acção. nossa :tolhn, que resolve-
sua ante-camara Dobre, (lLevantara se e- subira á tri- mos, assumindo todas as cortejo ponüüclaí deríglu-sehUDO: o venerando Cal. Pedro. respousabihdades que pos- para a capella Síxtína, onde��edael'sen. ,A S?U palavra te

sam advir, quebrar a cen- ja,' se achavam o grão.mesll_U forte. num �mpeto var�- -. q: e nos e.a imposta. tre da ordem de Malta, príu-:níl clarnaado fundo o selltI-ISUld
�

, ao,' .: '- 'l' cípe Chíol Albauí, .08 díplo-

I
m�nto popular.

-

E mais não "Lançamos �sW _

fo na
matas acreditados junto, ao

;.
foi preciso p:na que Blurue- sem dar sarísíacões a Vaticano, membros da nobreDan despertasse num, protes- ninzucm. 88. e do patriciado romano eto ��bíime_. As prízõe� que �e "�""st'lmIJS 11:\ def;_�z:\ <j,: numerosos prelados, Chega-Vel'JllCaralli, tudo o maIs. nao ,

-'

.

l
,

_ _ '" da a. capella, o papa sentou'fez· senão intensificar 110 nm direito sagrado incer-
ss no tlrrono, de onde a58i8' Sr, D1'. Victor Kmuier, no seu gabinete, quando
tíu a missa celebrada pelo Jfin€st1'o da Viaçao
cardeal !fi:lsa!li Roca, Duran- Amanhã 21 passará o na- te, Desde 1927 e esta a pri- vel do bem e da feli(�idade; te D ccnmoma, os coros da, taliclo do 'sr� dr. Victor Kou- melra oportunldaae que se do povo cathartnense. PorI c�pel�a, executaram sob. a

.der: Será urna data de regosi- nos oüerce para vendermos- isso não queremos adiantardlreca? �e Mor!c:hof" Lo�en- jo para todos os �athal'in�nSe6 lhe as nossas muito justas aqui ruais do que aquíllo que, ço P:rosl:. a, ��s!:ia VlctOI,Ia,� que com o perfeito sentímeu- homenagens, reprimidas de; salta do sentímento de todosqUtluo. Vü",8S Tu, ee Petrus , tos de eratídão d'3 senso e que tão longa data.Este pensamen-! que tem em Victcr Kond'�l"e a �(:!S ,;o�es ��o;�'�11�U� pro se achaui possuídos não po to nos diz sutücíeutemente o maior dos amigos. Amanha,·IPontzfwe
, Em ��gülda, opa. derão nunca esquecer aquel- da íntensídade das homeua- no salão' da Sociedade d08pu �ell a_ ?��Ç�? upostolwa Íes, que lhes ctev�Jttn·am �m gens que amanhã serão pres' AtUradores, no' gra!lde b:�!}a toda ;(l'"í�lst{'llvla. , .,. tf>1liS as actividades um lU- tadas á Victor Konder, este quete em homenagem aoI ,O reI Vwt�r Mano�L, �hrl- t(�1'ef:SÜ ext{'eru) obj'�ti.va.to em brilhante cathl'l,rine,use de iIlustre conter:-aneo e am1gü

I gm �o sQbcrauo ponürlC,\' ,0 áctívidH.des creadol'as e rea-, quem basta pronunclar o no- íar-l;1e-ã sentir com exhll!)eSE'�Ul�t�, te�:�I:M.lllI�a. A ���. liz,içõp.:" beneficas ?a nlRior I me 'Para fmten_del'-se o,s seus ranciü: li intensa admiraç:lqnha e eu. SC,::l�?S �os ,.k.� _ b<:\gUI'!inça e da lUJ.18 ampla sentlil�entos! Olzer-se (le. seu que de t?dos, mereceu ligorazes em renO'VaI a y - Sant! �{lsão. . valor Insopllsmavel, sua Intel., bem maIs mercp.e como uma.dude, a_s .no��as maIs calol'�� Victor KondeI', o illUlüre ligencia bd!hantlssima, a sua' satü.fação e um deSagravosas YPllCIÜ;lÇOi:'S e QS flOSI;O_" éontvrl'8neo l que, em 1927" tempera de luctadol' incautlu- ás circunstancias. '.
'

melhotes vutos .?e P!'(lsr:�r.l· daqui partiu para a Pasta da! "

----:-----.
.

"'. -

J darl: pur- t�Cc,'<,·tSHtu deste felIz: Aviação convidado pelo S, l,i �--"..� Em vlr'tude de uma
8P'utünenti1 .coHectivÔ ajilis-;ceav'el, lnC!lscunve,

1'. rl(
,I'

aUIl '. ersa l.
',\:'fásbin.n-ton Luiz e· que, em'

,

tina da óttl'tU<'" a."�\I.;Il'·;U·' "11)OI't-(\11il"" l·r-en)(')s p'�l'�' () P o l<>u nos 8"'" > I D Til.. ,« D·i e«" .t:. ; .J.a
'V '

fÁ

'. I,:: > _

"._,' •

':� I _, ,

-' f!,l. _.

;, �Ptl., �'f>-S�, �,� ", ,,' >

v

:umO, () E'xiHo da. Republica' a naua ao DraSh i Uir .....VlSl .....To�os os. h��1,11eniiue�l�es, a frente, gu.nte� te! {t\(JS. R� �t bo (,Illll n. )va ala�tou para a Eurnpa, I 3.0 h N,t !::essão da Camara. no
�o SlIDP�?S.�'�i.:{l;>(l�. ,�e_�l;l�� "Façam comno�c() (y a� m<ilS,V�Va gru��;�1) .a.vols; longe da nossa adrnif<.!.ção e em' u orasbctos, (:;I'ntlta).l" .,td1Hllct� ue qnízerem- l\ l Ui esta ... I

sa. llow( n.l�e:o, F ed,Ulo�
_ t�, )Ippoio, durante mau:: dt i

, ! ��'?!)?�o UltifDO, o g�;- ACrde do prrlt·:'s'o." Pu!' r�um\;!- q "

: 'i'>;: _ '-:; _,.-;'
i

eh In_11o,to o i>,p!çao 3">. li?1Jç lI.) ;;Ii
i::J.'illU'O aflIJO:':, !la rl{}!H�')S ílll'-: Conforme se an:111nCI3, 8-' c,t.::tH;lI?R, 1"11 I'�'gou . asa ( anau Unido. Ri:'e'jrJarafJ � I m�: a (, 1.:.po, J(,:<10 {.

: f'.,U I,lil'a V. :�h;gcs�u'.1� p:'l,l'a ,;\'S 1'1:?-:I,,:SOU pa!'.l d, >ill<!. g-',�i\ 'cham-st.\. quasj coucluid�)�?s
l u�ma�a v sf'guinte rêquer'i"au''-'('('S . GIlC:'':'Si-iq, que nao

Ilel
\ enlond. ,

I iJ ::ug'\gta r'a! <IH'. " IJLlt'U, LU' prt'paratlvüS para o HllClO: me nato. 'dl,}Aod:r'r.o >:f-H: e<;�, pt!:'I' o '(lue '�Vivn BJumenau!" I li;,),. <l,'üHii:.ia le'A:'" <,_,__,,---��.�

'de uma lin\a aerea entre a; C" equertlemos Dque toudV! a a
v... '-'... J, r, "

'

C f A I amar" os "pu a 08 e
v'verão para. t"'1,) n ,�'�,lf'Jl'ti, 'r{' mais não pn'CiGRmOi:-)! "amara -euera Italia e o Brasil, d.:vendo os . t'� "o'v , • "e-'

o
,

•

"

•

"

.,:
c,

'_

-,

.��_._.' •.-.'_

.', por 10 erme(.HO a mesa. fi _

num eg'olsmü 1�1I2, t�!�lf';�.!()o;nem pretendi.'H1o,:; dize,;:' por' appaze!nos conS!lITUl:' 3,) h.o·, o voe,ldo o sr 1I,1inV�tro
IJa alr,na de c,,:(Ja !UH d: U;)8., que a recordação ai_oda _é

n'"
.

� u I � 5;05$&0 de horct�� ,l'a�, par'a f:!z\..'l' a traveSSla. �� G�let'l'a:'para. pc·raute �Íla,Rdtctam t01'iS! ,.

:viva e a.s C:úflseque,IICJUH (lO t, ,dOE·.)lrO t',ona O I presbr inIormações e escla-O I_)�imejl'o a.i1ai\r:r:�;{!·í(1.d,,' e:phac�ll;im,cn<t?" dt�
• ��U;l1:- r .

.. R o, HJ -- o gl'nel':-I. CprL:: 1
--

l'ecíml'-nt(l� att.inf'::Jbaá. segl!-prots,o blun'3u.:.:.uell�<f> l·a,�Sl n,;u !>(9L lllll. tllr..la �i('.r:-;lb_e,ln de lO. UOH10 jl.tlVÜ',) Bal'cello,�- pr·t'sldiU hOH-'Se�nprQ.!ho�v� fraude fa!!ça l)a��tonal e relLttlvas ád:��ftper�eb'do: _sem ��1 \. :�'�" Somente qUlZ�G�1 �.,'��)�;� UllH: <

•
tem a !-'esf:1ão da C,"fiar-a em (oa"ão em entrevista.�!da�a por S. Ex.cia.nne-1taçao pulllw!l. t orq,H� - homenagem a tr",Úl<',1:l,." BIu Ronuhi (le Carvalho, eu,,·,; vil'tu:Je (Irl :ausenclCl do H'. a! a um 'lespertmo da capItal.P,}rque nÍqgu0,m quer ultf<t- meuaU6ase; l,dkciltH'uto, c(Jltsequenei(] de I Antonio Carlos, �Uagoa$n. Este rcy_ueI-Irnento tem pürUIll de�;l::strc ue :1utlHllovel.l, O d(�PIlÜlrt() Domingos Vel- objuctivo sermos Informadosvi?io LI-ir ("m cheh a :.:lnu i h\H:O tratou da lei do st'gu� RIO, 19 - O Sur;erior Tri- com exatidão acérca do mo-

.

intí::llectuul bI'8SHdra e <lm��': í'tl.llça. bU'Gal julgou (J l'(:'curso de menti) politico social que LÜ-r-icana, é um VU!td que a i. O sr. 'l'hi(>�'s :P\"r!ssé fa:�ou Luíz Oiliciea, candidato do !lige a� classes que tt'rll,-,g aV0Z ufJisoua nuCÍellul cl!ol'U �I:')I)J'I.'; n :rdÓl'lllH dí) énsHlo, Partido NacioIl'11 r!e Alagoas,: h�mra de representar, e denestes i:::l.stuntes.
.

Bdontolügíco, teudn o sr', F\"Í'-; contra. a e:qwdiçãu u!� (U,lo·: ndS d,u' sciencia de factosO gramk ,diplçm,<Jtn. hrllsi' il,{Hdes Tli.voro apr,es01ltado I mas á deputnd,:'s el��itüs _ul.! que d.escl}u!18ce�os afim deIeiro nasc"_lU, I.'In ti da Maio o pl'ojdcto de ddeza das i legando !.'úacçu.o e YlO!enc13s ! que possamos orIentar nossa
,

de 189i3. FOl'fllOlrSO lil} CoUP.' n1antaçv8S de carnaobeira no i praticadas em tudos os fiu-I �lcçã�) parlamentar em tornog[o Abiíb P,lll Süanciu� e Ceará· de grande Í!npürtau- i nicip:os. . I do !Jf'ojecto de .SegurançaLetras (� nu f <tculuade LIvre lJitl ')ar'a () commerclO. ,O l'elator Collares 'MoreH'a Nacionrd, quer f.::eJa com rede Seien<'.Ías ,Jul'idicClS e �:,(J' O� d('put8doS da. oPP0sição: manHl�st•.)U a impfoccdcncia lfel'ellcia [;0 projecto apre'claüs em 1912, C'�li{)u gt'áo mnranhense entl'egal'lun ao: do recurso Com a a.nnullução Sentado pela. ma.ioria ou p�.em b..ichnl'et df-� .

dÜ'eito, Em pres�óente a pe1.iç[il) da: sus· I completa das eleições, mfin: 'los subsLitutivos apl'es�ntuúoslU13 completou' f:!I? Paris_ u do julg8U1ente do pleito uo! danuo apenas nfiUl_:llul· (I pIei pel� minori� desa C:asa. Q,u�,n-e(1ucação intellf�ct?)}.J. l:k�Uln' Maranhão. I t� �.� quat:'{) secçoes no mu- t? li eJl�revlsta 8ç�ma rei'c-do cursos de phlJosophla e _"_-'-.. ,�_ __._u_';'_� ,.. IlllClp:n df> :\taIRyu, I"Idu, delxailll1S de 'Juuta la a.osociologia. •

....d"1�3n
I O Superioq rrribuna. sppro: I presente 'requerimento pori Em 19!4 flntrou no Minis' n1'i11m�I�"t.m,u� ,fi ! vando o voto do relator deCl ser a mesma do c,)nhe�imen'1 tsrio daR Re!ac;õps Extedo' nijiti.UtJ yUull ij I' diu que, os eleitores conctfls. t� de todo�; acc��sce.ad� a! reS ondG gulgou, todus ()�' ,

_ "", "
ou ardllúsament,e altls!ad?s 1 C_lrcunst{Jn�Hl de �a ter tSldoI p015tOS por mereCImento ate :, Na sessal? da (�a?Ia.ra J;"V! daqueHes coIleglos elPIt!;>!::- lIda parte da mcsma em uma1 enviado extraol'dinario e mi' deral, no dia, 9, fOI recbbld(l! es inUuiraffi no rt:sultado �l- das ses!'\ões desL'l Camara,IlJlstro p enipoten{;}t!rio. d'J Mi::.listrá, d'!. �uerr&. ? l nal do pleitc, assim d�cretou pe,lr. sr. Dep, Adalberto Cor-'" '

,

,

'

"

• ' •. [ D ahi pu 1'3. cá Ho aalri de IJI'OCf'SSO ret�rente a�
. reqU:l· li ílullidade da votaQiJ..o prQ" r�-a".O 's;ran:de fE$;iigieU@dai.CfJlltasmÚpessoas.;Nurnpaiz;Ca.rval!lO p_assowpor tO:!(IS �i�ÕE-S ...

das
'_ lmlJ..Ol-t����as oe ced�da nüd loca�iJ!ide� !n�lu· .. ,....._..... _oR�E9(�O br'a�U��fa I como o 'B.rasU� qU{'" nec-;es- l'e?r-cs,;nta?oes, d)s gn:Wd�HS 2�.ooo: c 7,oo��, ,imtols en� encladas com e.,S8S VIClO$. PrOCeSS(kS de requisisto-õespi ,t.."" ,

"

�ita de. população, éste eles, VUltos uac�oDaes. '.,

. O,utub!(�õde u!�i)�,. a Aif�nàe. relativas, do Paraná' ..
" :_, • l' '1-' "f·lnue €: vet'ia<1eii'.ainente in- Era UIT! lilteHectual de me gd. de Sa.�() � .,LO,ISCO e ti l_A

_ tuhf'",;�Uld':<;,�,,����' f\u�i� �j-�taÍJte. O� [);LlZ�S em>ope, rito incontestavel, Ef'ü'{;'ou !la CüllectorHi !jas, Rendas Fed��l,)HSHIer:�;.� t�'M�';I�ir'a" '"

I �s e a Amtl!'iêa do Not"te tem Imprensa 110, lhm·i.o de Ivo-I rae.s em JomvlU�'f,tPtelOsd PD·! foi absolvido o.1a pnpu a ,.r '. ,,�'-',' ,.' :. , I ". � ... .J ;aÍ1L1 r> ' • h', lido_,;.
.

soh a dirct.:ção de I melrO;} tenentes:: ll�i on e 1-

C 1 N B
,'\fenhum.a e?f!:::id;rie"C'lt'� J C?:�si�i�Itr�� ��sta. (T(���)�ç{{1 t ti

ÚIIV Barbosa. PUblivou dezc- 11111 Araujo e Francisoo de. e. ewtO!l raga'.�;a. ttll1l!l$ lliuI re::; ',/Ofl)il u.
,

e
I Sel!.", � ,�:,.{i',

'

"

, a: de obras do nHl.lcH' valor! Paulo SoaresNetto,.
'

"

1'rIvel pesh' _hranca .• O . \},1'6 I. J):�:lte I�o t�.ed.l"" �tJ i�e "no� � �lle foranl traduzidas em: O ,Miuistr'ü da Guerra' a·, RIO. 19 - O c�! Newton:0 ::fabsor Val"l,� �,O;l�O, n�a; am �a�:�.,{ �d.�l �. �••pi') \�',� �u,,: '", 'i s lir: uas.' : cnnselha que st> ouça o Dep. 'I B:agu,um dos.lleroes,do "Ja-; grande autnn/1ade mt
_

mnte· i f:e?re::;'CI::a d, �1l:1 �;�.lO.i.'lt:",I""'_ v'1�8�f!!8 siot' l'ednz;id3IDHntel Plínio Toü.rinho, !lu,tor' do_roo 1lU'" que estava. r(lfpon�t':ndo
'

.. l'i_ilJ afal1HI. lu nus ,�en!ros me. j I,: a fjo�..:�a pOPdu�açct�ix�' "gdoe Oli dados bíoglt:qjhicOR dOI qu(�rimento de ;lUroruH:ç�H�S, a .um gnn:e {:n'ocesso mtil�ar,. ,,:tl!!J0,S e,uFop':'.U� e no! te, amt�, � vE.rJ:o, n.t�O - )�� �nel'tri(,JUS no rand(� rnmto que acaba. dela qutlffi os re!'tmdos ofhmaes I fOi libsolvldo das u�cusaçoes:1:\��n68, eatcll!{f�, nq:l�. ,,1��H, � t,(�,fIlRY �IIC�HId�lIll:.Ji{t�"r ef!ir.i' âes;;l ppl'lrt�cel' da diplt)mltcia l'pI'cst!il'arn, contas
. daqueU<Js �t..� lhe f�r.am feItas pelo. '.l"�e:rp por ;.tau? 11<1 ::'>S::!..-,;II., ,,)�- r �n;ten�'�f tiO 5"te "'raD.;j,'� IDUI. e i.t.Hel1ecluu.lid.ade lliicionaLl impr1r!anClllS. 'fribunal Milttar.'tun�s ,cfra" tuth'í'CUll},.,.e. mh, .. �.[l.emdhc es,' ' b o,::

.

I
.

O, sugeslU o

,

,

Um, fÜfg1"Wl.t·'? dru; 1 asseatas cívicas
" ,'ra'(Í,"a. Mil blmel'l.au.ense. >

o anniversario d� CO

roação de Pio XI'

cerimonía da comemo-,

,

ração realisou-se na

capela Sixtina

Dr. VICTOR

Na sessão dêl Caroara de
sabbado ultimo. o Ministro
da Guerra informou, efi res
posta a um pedido feito. qu�
os pro<::,ess{:s de pag,umentos
de requisições r�Iat�vBS �o. "

Estado do Pllra��; Importa
ram e 7.699=37::'$;)36, pago,s
na quasi totalidade pela.. 1?�
rectorhl G;:ral de Cont<lbl h
dade da Guerra e correspon
dente aO anno de 1932 .

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



Vá an Hotel São José e peça um da ATLANTICA
��[����--�-.JiSª�##1IU:=-

,

Quer tomar um delicioso C H O P P 1 �'IIfi'''
'.��,'

l��:;::::-';"':'''''::-'''-'''�''''''''''''"
..... .;-.x..

�::O�·-::Y.:Q'·�B
lE �onc.erram ao. g.rande concurso �{
f� d O JORr�Al para !935 B

i� Mais de 300 contos em premies �l
li "o J O R N A L" �l
� O matutino carioca de maior diffusão nos Estados �l

��'.�:::.':.
Espelha a vida nacional c cstrl1Dgeira �-:::.•�l-:� Registra o rithmo de todas as novidades necíonaes
Serve as causas do povo e do paiz

fi:.
t.��r:;'�"::ç':.;:nt�nteresse. e das ínjucções

�:�lLeIam "'O JORNAL�H2 :

�:.::
�

}i::::
Elle leva ti todos os lares leitura sadia e um ;:.1EDUCA e DISTRAE i

Circula em todo o Brasil. A proxuna o littoral do :.·::i}Interior.

�.�.'. O JORNJ.L fHZ se o éco por exceilen-Ia

.:.:.'1� das aspirações dQ3 mais longínquos rln-

1
.•.·.=..

cões brasileiros.

.'::
..�fe�) Nos seus numeres de domingo: Suplemento Intan-

tíl e Lítterarío

�"':: Suplemento em Roto1!Tavura
.

�
= H

(�:. Toda li correspondeucla deverá ser dirigida ao
....:$f Gerente do "O J O R N A L" J

.

r Rua Rod;-igo Silva, 11 - Rio ;t

Imposto de Intlnstrias e Profissões
:r: Ser.o..estre

De ordem do sr, Coletor de Rendas Estaduais Desta

'Cidade, torno publico, para o conhecimento de todos os

interessados que, durante o corrente mês de Ieverelro, em
todos os dias uteís, se arrecada nesta Coletoria e em to
das as Coletorias. de Rendas Estaduais do Municipio, o pri
meiro semestre do Imposto de Industrias e Profissões re

lativo ao corrente exercicio.·
Os srs, contribuintes que deixarem de satisfazer opa

gamento de suas contribuições dentro do praso acima de

terminado, poderão Iasel-a nos meses de março e abril
comus multas de 5 e lO./" respetívamente.

.

Excedidos estes praso8, serüo extraídas as certidões
de Divida-Ativa e rem=üuas á Promotoria Publica da Co
marca, afim de ser ínieíada a Cobrança executiva de acor

do com. as leis em vígcr.
Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 4 de

vereíro de 1935.
ELPIDIO LIMA.

Eserívão

Prefeitura Municipal
de Blumenau Náutico"ClubACTIVO

.Mercador!as
Mercadorias Exportação
Devedores de Consignações
Moveis a Utensíltos

.

Automoveís, Caminhões e Carroças
Bemoventos
Secç�o Marcenaria

«. Otüoína
<\ Fubrica de Charntes

Requerimentos
despachados América'

« « Timbõ«. «

Conta '3ia.deira
Estabelecimentos índustrtaes
Casa filial Fortaleza
Conta Machinas
Estabelecimento ltoupava-Secca
Diversos terrenos e bemfeitorias
Secção Col()uização
Impostos.e ··Seguros
Caixa
Caução· da·· Directoria
Diversos Devedores em conta corrente
Diversas·contas
Lucros ,e Perdas
Conta de tabaco

PASSIVO

1.200:000$000
5vo:ooo$ooo
40:000$000
370:562$230 .

41:339�ooo
, 26:462$000
17:1c7$úOO

Capital
Debentures
·Acções Caücionadas
Diversos credül'E's em conta
Letras a pagar
Sécçãu ColOnização
Juros sobre dabentul'es

corr�nte

COMPANHIA SALINGER S. A.
AchiUes Balsini

'P.. Chr. Feddersen R. Kleine

ADVOCACIA EM GERAL
PARECER DO CONSELHO FISCAL: -- Os abaixo as

signados, membros do Conselho Fiscal da Companhia Sã.�
linger S. A.; tendo examinado os. i:i.vros e demais documen
tos l'elativos ao .exercicio findo e achando tudo em boa
'Úrdem, �ão dE:) part:cer que sejam pela Assembléá Geral

.aprovados o ba!anço e demais contas apresentadas.

Trav. 4 de Feirere.iro, 7

Blumenau, 15 de Fevereiro de 1935.

. , B. Hofmann ATtlzur Stahmer

ASSEMBLE'A GERAL ORDINARIA

São conyidados os 81's. Accionistas desta Sociedade
Anonyma afim de .comparecerem á Assembléa Geral Or
'.dinaria·a: reauzar':se • em 9 de Março a. c. ás 16. horas no

escrtptorio da l1leSllla. Sociedade em Blumenau.

QRDEM DO DIA

Encommeodas

Empresa Auto Viação Catbarinensa ltda.

Serviço diario entre

Cargas, passageiros

flnriannpnlis - H�j3�Y - Blumanau
JJaraf;Juá .. .Joinwlile

Esta empresa que dispõe de (�o),for[{l1'eís autos- omni
bus, e pode otterecer aos S)·s.1JaHsCtgcims pleno

contorto e seour.mça.

Proprietários:
João Hahn, AJolpho Ha�s. Tlwodoro D ..aríus e I· {\Ricardo Jenscn. '/�

B�_�enau .. � �,t�:_�ath�ri�l�J
Portaria N- 42
o cidadãü Germano Be.uuS·

úiJi, íSecretario interino dO

Munícípto, respondendo pelo
expediente da :Preff:'iturt1. no

uso das sua atributções;
RESOLVE:

'Portaria N'. 39
o cidadão Germano Bedus:

roi, Seeretarío ínteriao do
Mueic+pto, respcndeudo pelo
expediente da Prefeitura. DO
uso das suas atribuições.
RESOLVE:
Exonerar. a pedido, o cí

Dlsneusur o cidadão Aron - daâão Walter PeJ·Y Clípel, do
60 Filrjnas, par-a as funções cargo de vacinado]' de gadcs
que Ióra designado em n por- neste Munkipio.
tarla ]lO 41. Pn'h'itura l\hmicípaf de Btu
Prelettura Munlclpal de menau vm 21 de Ja�ejro de

Blumenau, em 9 de Feverci- 19:35.
]·0 de 1935. G. Beàuschi

G. Bedusclü Secretarlo íut. resp. pelo exp
Secretario ínt. resp. pelo exp.

Portaria N- 40
Resolução N- 211

!\í0mear Salvio Haenuclle:l1.
para reger a escola mixm
no lugar Ribeirão Cégo. cre
ada com () Decreto u- 59 de
2 de Outubro de 1934.
PrefeituraMunidpaLde BIu

II'enaU, em. 14 de F'cye:rei:ro
de 193G.

227:849$370
7:261$0.00
45:840$380 Protocolado sob no. 52. Theo O clderíão Germano Bedus-

9:547$0110 Zadroz·IY. pedindo para COD- GRANDE BAiLE CARNAVA- chi, Seeretario ínterluo do

16:131$000 struír um armazém, conforme LF!\.Cf\ MUD1Ci!)io, responuendo pelo
1:560$.000 plantas juntas. Despacho: ...u v expedlento tia Preteítura, no

40:696$900 Como requer. A Directoria do Clube tem
uso das suas atríbuíções e

46:247$000 Protocolado sob no. 51. E- a ínrlissivel satlsíação de con
tendo em vísta o disposto no

36:749$000 waldo Mund. pedindo para vídar os senhores socios pa-
artigo 1. do decreto estadual

4:77H$30o ampliar sua casa. Despacho: ra o grande baile Cal'DaVU� rr 719 de 15 de janeiro pro-
. '1:lú2$ooo Corno requer. Iesco a realizar-se na noite

ximo findo, resolve aposen-

114:685$900 Protocolado sob n. 50, Pau, de 2 de Março, sabbado.
tar a contar da date acima o

43:675$080 10 Meinke, pedindo para eon- Para evitar surprezas de- Encarregado da Estatística e

86;328$000 struir uma dependencia COll- � ag;:'adaveis, H<:am tDmhem AI'Guivo, Theodoro Lueders,
300:700$000 forme plantas anexas aI) re- avisHuoS que não será p"er-

com o direito a08 vencim� D-

132:378$000 querimento. Despac.ho: Com.·o 'tt'd tOH anuais de dois contos
. fi] 1 o o ingresso a!llleHes

903:674$200 requer.
.

.. -
'j cento e V!Dte e cincú mil reis

1:300$000 Protocolado �ob no. 49. Càr- ��� :��eZ�l�:'�r���m q�ites (2:125$000), por contar 21 a�

410$400
.

)8 Hoepcke S. A., pedindo Roga.se aos senhores paes
nos e tres mêses ele $e:rviço

40:000$000 para collocar 2 placas de o grande favor de não tra- pre:;tados a este Municipio
119:323$220 reclame. Despadho: Úomo ZBf creanç8s.

Prefeitura Municipal de BIu

2:379$920 ,requer. menuu� em 3 üe Fcvcr�irv Ut;

7:427$060 Protocolado sob no. 48. 1935.

5:432$000 Lundgren IrmãDs Ltda., pe- G. Bedusohi

Rs. -2-.-19-5-:4-""-(0$730. ��:;ac���ev;;d��er�lJo. ��;f� r.:·
....

����....... Secretario int. resp. pelo exp.

não ser permitido depositos � (_) �rl·Il110 Inl;"'L'Il.�_ :.�J} Resoluc.ão N- 212
nas calçadas e passeios o <: v L"'l.iUi .....U_.<

'Ih d li
c. U(ru:a;e!li" n

g·(',7a"'· O'd ,1- G r
..,aSl ame e xo. �Ê LJ� U ;� .

•

01" uuao. er�alJo.• ieàus-
Prútocolado sob no. 45.

A-l:
maxlma preferencia r: ChI,. S.e�retarlO mterwo dv

drhmo. 1\10simann, pedicdo: para Banquetes e to- f: MUD1C1pW, re3pondendo pp,lo
certificar, se o mu!,o eons- � das outras Festas �: expediente da !->refeHura, no

truido em frente ao seu ter- t: =1 uso das suas atribuições;
reno, obedece ao arruamen- H iÇ ri>' �� RESOLYE:
to oficial. Despacho: certifi- .:;: ..::.:.: �����
que-se.

Rs. 2.195;470$730 Protocolado sob no. 4L Ro-
dolfo Rabe, pedindú baixa do
imposto de veiculos e placas. :-------------
Despacho: Como requer.
Protocolado sob. no. 38 Ro

dolfo BrunI) Ruedigef,. pe
dindo relevação de multa.
D�spacho: lndeff:'rido, em vIs
ta da informação da Inspeto
ria de Veiculos.
Protocolado sob no. 36. E-

rich Meier, pedindo para
BLUMENAU Portaria N° 38

construir uma varanda, con- ---

forme plantas juntas. Despa- O cidadão Germano Bedus'
cho: Como requer:

....

chi, IBecretarjo interino dQ
Protocolado sob nó. 34. Ot- Municipiü. l'esoo�dendo T.Jeio

to G. Fata, pedindo para de sua propriedade. Despa- expediente da�P:refeitura�ten
colocar reclame h.:mino.so. cho: Como requer. do em vista que existe um

Despacho; Como requer. Protocokdo soh no. 53. E. saldo proyavel de Rs. . . .

Protocolado soh no. 37 Hel'� milio .Alexandre Sada, pediu" 17:067$862 (desesete contos e

mann Spiegel, p€'dindú para do bmxa do imposto de in- sessenta e llete mil 862 réis)
colocar reclame. Despacho: dustrius e profissões. Despa- até 31 deste mês, pl'ovenien
Como requpr. cllo: Como· requer. te do excesso da 8.l'rGcada-
Protocolado sob no. 35 Ju. Protocolodo sob no. 44. A- Cão e de economias de ver·

lio Laux, pedindo baixa elo doUo Germer, pedindo baixa bas, autoriza,o Snr. Contador
impoi:lto de industaias e pro- do imposto <ie veiculoB e desta Prefeitura, aplicar ore-
1'issões. Despacho: Conceda4 placas. Despacho: Como re- ferido saldo em pagamentos
se a baixa. pedida. quer.

-

de contas de outras gestões,
r. ApresentaçãO e. approvação do Balanço- e demais

. Protoc(Jl��o. so.b no. 33. E- Protocolado sob no. 47. pejo titulo "Contos a Pagar
, contas relativas ao e:x.el"ciclo i'iudo em 31 de Dezembro rlOn WOUllewelz, pedindo Hel'ciJio ROsa, pedindo baixa da gestão anterior". Comuni

i. de 1934, e parecer do COIll:;p�ho Fiscal. 2'. Eleição do Con· para colúc.ar uma placa pi do imposto de veiculos (car- Que se.

:*,i;:; .�>_ selho Fiscal para ,) anno de 19:35. 3'. Assumptos Geraes. reclame. [)espacho: oomo roça},Despacho: Como requer.
-

Pre"feitura Múnici1J�I düBIu

'i: ..

. requer.
.

Protocolado sob no. 54. men2ü. em 22 de �be.zembro
BlumeDau. 15 de F�vel'eil'õ de 1935� .

Protocolado �ob no. 31 Fe- Heinz Zimmermann. pedindo de 1934.
hx Hauer, pedmdo para con- para construir um muro. Des- G. Bedusclti

P, Chr. Feddersen Director-Presidente struir uma cerca, na frente pacho: Como requer. Secretúriolnt. resp. peloexp.

G.Beduschi
Secretario lut. res!). pelo ('xp.

o cidadão Germano Bedus'
chi, Secretarfo tnteríno do
Munleípío, respondendo pelo
expediente da Prefeíturc, no

uso das suas atribuições;
RESOLVE:
Exonerarar à ped.do o

.

ci
dadão JoséCarlos ue Moraes,
do cargo de auxllíur da Ins
petoria de veículos.
Prefd1ura Municipal de ma

menau, em 21 ue Jnneiro de
1935.

G. Bedusehi
Secretario int. :rc.sp. pelo éXp'

Portaria N_ 41

� •.

) .

...,.

o ciàlldãtt Germano Bedus
C]Ú. Secretario inli.'ri:no d{�
l\Jllukipio, respondendo pf'lc.
expediente da Prefeitura, no

uso das suas htl'ibui::;ões;
RESOLVE:

De;;jgntlr o -::-iàadão Afonso
F&rÍlÜJtbS. parfi exercer intei
l'am'.�·; te 2iB 'funções !.le Inspe�
101' I�e v(,jeult)S duril.J:lte a au

Si"1'(�ht do InsDE'toJ efetivo.
P"t'ÍeItura l\Úmicival de Blu

IDem!U, em fi de -Fevereiro

G. Bedusclti
SeCf'etnria inL resp. pelo exp.

.,-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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;� ��') :: N@. 9 defronte Manoel f':
e deles depende quasi da, Sau:' . :. de; desta depende, quast ex

• • ; Machado e na Rua �. 'clusivemente, de lhe dardes dt
� OS nervos e a msomma

�.I;'
das Palmeir.as No. 18. B :3 em

3mezaSl.
um frasco

d.
�

� ?i15 : .. . .. :j aíamadac

� III1
O somno é o. descanso do cerebro.

�
: H. A. MÜLLER..

�:: L0MBRIOU:EIRA MINANCOR,:..
.

Durante o somno reconstítue se toda o. ? _-+-'-- : Não ha eguaí. Uma creançt.

.

mo humano Gente nervo : . : de 11 meses atacada de desín-

; ,

orgamsm '. sa e neu
-:J '::':::"'��!.!!,':."'::':;".:::;�� tería perdeu 54<9, vermes de 3rastbeníce não dorme bem, porque os � v <:Ou

seus nervos são irritados'- 5j . ' '_..., qualidades testemunhado por

; ;
seis pessoas Idóneas em Itspe-Com o uso do Renascím acalma se i

II s riú, Municl!)io de S. Francisco
, 1;1

•
os nervos, o somno volta para dar des-

;AU,D� do Sul filha do Sr. Carlos: J.
o ,� canso ao cérebro e o. homem, antes de- � A (J;. Neurernberg, prOfessor;. Cada

---.......------------ � sanímado, cria animo para novas actíví- l:B frasco. é' uma dose; Toma-se de

.�
dadas.' I

� uma vez em café com leite..

O Renascim. encentra-se a' venda nas

.

Depois do efeito não precisa
.

'

., -

d
- jpeta nem purgante,�.

.

Pharm
.....
aCU1S e roganas ' � Vende-se em 4 numeras (l, 2

� .. � 3 e 4:), conforme a edade, em

������!���f�Im� ''')O.t<*t\•.l601!!*�_o(�,.. t'*'+**)t.p_* ti'" todos os negocias. nas íarma-
/ti 1:. das desta cidade e drogar i-
)ti

ARMAGIA � as e na Farrnacís Jlfinaneora.

! F
.

� NOTA: Se quiser poupar vos-
• )to da saude e vosso dinheiro com

� CRUZEIRO 00 SUL � doen9:l d_esconheeida e remedíos
t: � ahabituai-vosno coraeço de qual-
�. ,.: quer doença ao deitar; dar um
'!JO Telefone N. 15 .. bom suador e de manhã eeso
l Rua i5 de Novembro, 32 � um purgante de Lombrigueíra
� Atende rapidamente )ti. -,.,nnancora. E' o melhor de t»

� Serve com esmero � dos qt�antos existem, e de eíeí- .

� �\ to rápido e suave.

�!I!:-.:���.;,p"�V�9t19f\P�lt�-� Muit�s diarhêas ínfaatís são
c iusar as só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

.----------....'" medico.
'

Vende-se na Farrúaeia Mi
nancora em Jomvílle, e em

todas as boas Íarmacias desta
cidade.

Convocação de Jurados
O Doutor João de Luna

Freire, Juiz de. Direito da
Comarca de Bhinrenau, Es
tado de Santa Catarina, na
fôrma da lei, etc.
Faz saber I) presente edi

tal virem, Interessar possa
ou dele notícia tíversm, que
tendo designado. o dia vinte
e cinco {25} de leverdro pro..

.,-."tt! xírno vlndouro, ás onze ho-
-----"'-.......- '. -

1'as, para ter inic:L1 a prtrneí-
A mala aerea fecha na

ra sessão <?rdinal'i:a do 'I'ribu
, {, , nal do Jari desta Comarca,

Agencia do Correio procedêo-se, por isso, &0 801.'
teia dos vinte (20) jurados
que tem de servir na referi
da sessão, sendc sorteado os

seguintes senhores: - CIDA·
DE. - Paulo Gl'ossenbacher,

registradas - ás 9, 30 horas LeopOldo ?.a.b�, Raul Deeke,
simples - ás 10,30 horas Manoel FrauCIKco. , .:Machado,
para: P. Alegre, Pelotas. logo .WoU�ang .He\lllg, Otto

Rio Grande,Uruguai, Argenti- H�nmg�1 Erne�to ��ha�lr;tc�,
na Chile Perú. e BoUvia. Jurge Carlos F [·8.nke, DIS rRI

, , . . TO DE RIO DO, TESTO. -

pczzra o Norte Leopoldo Liesenberg; GAS-
aos salJbarloa PAR. - Wplderoar Gael'tner;

Femando Duchêne, Alberto
registradas - ás 9,30 noras 8pengler, Alberto João .,.

dos
simples - ás 10,M' boras Santos, Adão Wan-pall, An-

.
"

.
.

dré Schmitt; MASSARANDU-
T.par:a: Santos:r�' Paulo, R:o, BA.. Victor·Bramorski, E-

11 �tor��, C�;a .. e}as. .. B�la, duardo�I'ock, Edmundo Ru
Macem, Reche, Natal, AfI'lca. ehenbecker ,VictorWulI Fran-
Europa e AsIa. ClSCO Loew�.n. A todos,' pois,
Pari'! m·a l' S ..,' - bem como a cada 11In de per

- IrhOl'maçOes si, se convida para compa-
recerem no edtrIcro Pre�
reítul'l:t Mucicipal, nR�ala dus
sessõe� do Tribunal do Juri,
tanto no di� vinte. é. cillco
aclml:l rererido, como nos 'de

Rua 15 d� Noyembro, lU'; 85 mais. emquanto durar a ses-

Telephone &3. são, S()� as penas da lei-
E, para que chegue ao

eonheclmer:to de todos, mail'"
dou passar e$te editai,· que ......------........------......------

será afixado !lO logar do cos A C ti i II e.5 B a Isi n· iiturne e pubUcado pela im-
prensa. Da10 e p&.ssa.do nego

tá cidade de Blumenlll1, aos

vinte e seis .dia.s do mê;,; de
janeiro de mU .nov2centos e

trinta e cinco,· Bli, Aaredo

IGampos, escrIvão,. o datilo
gl·a.fei. (ass{uado> ,João de
Luna FreIre, JuIz de Direi-

-------......----""---------

to. Está conforme ú original.
O Escrivão: '

.

ALI<'REDO CAMPOS

,

DANNEMANN
e cígarrilhos DANNE...

os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte
Representantes

CARLOS HOEPCKE s. A.

e

Edital

F E

Pa.va o Sul

ás sextas·feiras

com o Agente:

Roberto GresS€ubacber

Amda tem t05S$, clôr nas
costa5 e no peito?

U.� o poderoso torllco

cio ptu""n" - ci.tm,

Jt1ÀlJ lJk SltR giU8lU

Empregada Gom suc

GeSSO
.

MS .anemias "
•

fXlMalatCttllQllS
TIl�IG{l . SÓ8ERMIO
o
DOS PULMufS

.'

Paulo Heríng
Santa8lnmenan Gatharina

Tintas e Vernizes .. 1\\ateriaes para

pinturas em geral
Tintas élD bisnagas para artistas

I_-----------------------�--------------------

Colleqio Santo Antonio
CURSO PRELIMINAR: MartiC1üa e reabertura das aulas,

no dia 15 de Fevereiro.

CURSO GYMNASIAL: Exame de adsnisstio, dos. dias 27 e

28 de Fevereiro; ínscripção para este
exame até o dia 14.
Exwne de segunda época, em 11 de
Marçp: inscrípção do dia t: até 10.
Jj{atricula para f) curso yg;i'inasUll,
de 1. a 14 de Março...
Reinicio das aulas, em 15 de Março.

Frei Brnesio Director

BANCO SU'L DO
BRA5IL

Capital: 4.000$000$000
& '

SéJe: RIO DE JANEIRO

SuccursaJ em Blumenall- - Caixa Post1i1 N. 5

Paga. jtBf@§, em (Ofi.ta",corrente,
ateé 1"1* aIO anno

Rc,cebe em "DeposH0s Populares" desde a

quantia de 20$30(f até lo:ooú$ooo pagando
ju.ros de

capít8lizados semestralmente

Faz todas ope�at;êe� Bant':3rias

Advocacia. CbJHy Crimina.l. e Commcr�ial
Naturâ�iz.açQes. Registra de diplomas. Patentes de in
venção. Marca de Fabrica. Revisões Criminaes.

Para annnncios é só nesta folha

E

E' A )/'�ALlSAÇÃO:: CIENTIFICA
MODERN, DAS CELULAS CAPILA
RES, FORÇANDO A SUA RAD10AT!
VID,<\DE NUMA JUVENTUDE PERMA
NENTE: REMEDIO, LOÇ,l\O, AUMEN·
TO. 'fONICO BIOLOGICO. ANT1CET!
CO MICROBICIDA. CONTRA C/",SPA
E ÀFECCÕES DO COURO CABEL
LUDO, PARA TOOAS AS IDADES.
VENDE-SE NAS BOAS DRGG .. FARI'.1 ..
DESTA CIDADE A 10$080. A F,�RM.
MINANCORA. JOINVILLE. REMETE 6 ,:__----------

FRASCOS POR 50$000

Rôa Saúds•••
'

Vida longa. ••
.

Obtêm-se usando o

ELIXIR DE N06UEI

CiDADE DE

Do Ph. eh.

João da Silva Silveira

Blumenau
Bíssemanarío de absoluta

índependeneía

-

Empregado com real vantagem
nos seguintes casos:

Rachitismo.
Rheumatismo em geral,
Corrimento dos ouvidos,
lnflammações do utero,
Afiecções do fígado.
�,"!ncbas da pelle,

Ooaorrhéa..,
Espinhas,
Sarnas,
Ulceras,
BSOTOphul.al.
Darthroll,
FiBtulas.
Cancros.
lieublls,
BonbO'Ds,
Dôres no peito.
Carbuneulos. etc.

PODII!!ROSOt

ANT'- SYPHfL ITIC O
ANTI-RHEUMATICO
A foi TI. ESCROPHUf..OSO

UCtNC. na nlY811s,�� uEi'Ali5.II00lit UB maR PIJlIU�A
� GrAndes prend06" � Medalha.s -de Ouro

6RMmE OEPURATlVO 00 SANGUE

Díreetor :
.ACHILêS .BALSINI

Redactores:
DIVERSOS

Publleu-se ás quartas-íeíras
e aos saubados
-

Re:::'aecti.o e orficinas :
'

" 'fravessa 4 de Fevereiro n" 7
Caixa Postal - 57
BLU1HENAU
Santa Catharina
-
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IMPORTANTE
A dil'ecçãô da "Cidade de

Blumeu3.u" não assl!me res

ponsabilidade pelas aprecia·
ções emettidas em notas 011

artigos assignados

A cura das

Sezões
InfalUvel eru poucos
dias somente com

as afamadas
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Torrado dos

'melhci:es cafés

do Brasil

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

BEM-TE VI - Suhiu o nu
mero, 3 de Marco da revtsta
mensal para crianças - BEM
�E-VI, que como sempre es
ta optimamente preparado.
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,Exijam" O sahão.
.

'Virgem Especialidade'
de WETZEL' & tIA. ,. JOINVILLE (Marca Registrada)

desinfecta ti,' sua roupa. ,,�

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


