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11itler fa1o'u 110n .. IllStitlltO de .Aposentadoriae Sério !lccidente
tem no Reichtag .

__
..

em RIO Neg:o
Bel'lim,21 ---,- o sr, Ado!-

PellS0esclos COlnmerClar13S na Argentina
1 pho Hitler pronunciou hoje

� --

� I á noite no Reichtag o seu FEJi prorrogado até o dia 30 de Junho a data para
Se o governo do Estadn entregou, íutellígente- S aucunclado discurso sobre ti. o recolhimento da quota de previdencia - lOI11-

mente, 3.0 pOVD de Blumenau.>l. solução do caso em � politica internacional. Peran mentarios opportumos sobre a situação
apreço n�o se concebe que esta solução seja procn- iii

to os deputados e um nume- do commercio local
rada aqui sem urna consulta directa e leal a sua geu- .

1'0 constderavet de assisten-
te pelos muitos processos dislormes paratodas as emer : t,:s, o presidente dr Allema-
gencías E' claro e evídeuüssímo pois O:Le a Iormula e � r�i:1a falou durante quasi duas Com a data de 17 deste 'receber a tmportancía do va

O
.•

d
" • . � , rnez, recebemos o seguinte le postal ou carta com valor I

�

I
.s m8IQ_:s em,-w€ga os carecem da. idoneidade flue se- � toras. L I

.

S"d
. te el!i'amma: declarado. - (llA"«'O ....acão enl1�cn ...

.

rra 8.fl8Se]Rr. Assim' qualquer apoio; que venha a Seu discurso. fie grande ,,'-OU. Snr. Redator. Esta anormalidade não se mg,: .!>
tf4.' jn,;:, .

'U
.

s:,?1:. dado. á "li�ta pura assign.aturas' que já está sen- r=percuesâo mundial, versou
.;'tD manetado e

'"

d t d
. . sobre o rearmamento }i'll.8- Jornal A "Cidade de Biu- J·u.stltica_ .._visto que o DeC1'8.- n�U de D' Duarte

I
ti

•.
' ti. LJ":,.E!, por pr'll1C1!JW, .'.

e . o o preclpltado e - � i..v"'lJ.�
,...

traz I) perrgo da facu de dois gumes . . . mão, explicando o sr. Adol- menau" - Blumeuau. to No. oo, de ;;0 de FeVe1'81. ... � •

A .t. stencão «:
.

Cl ibtlí � pho Hitler os motívos qne 1'1' Comunico-vos, pedindo ro de 1935, em seu Artizo São Paulo, ;;·1 (P) ---"- Sera'
,

uubc: y' f) q,w pregamos, com Illí eXl LLia- v _ 1. �
� t:. L' -

d!3' e form,:l1 Não é por uma questão de nomes mas zeram a Allernanha dar este divulgação em vosso j.;roal, 171, declarar e xpressameute: comrnemorada amanhã a sa-

� Sim de �l1elO,s! ,Nei:J.hutn blumenauense de responsabí li- importante passo.
Snr, ministro Trabalho Indus As coniribuições mensaes dos

g ração episcopal do Arce-
,

I'
dade delx.ara ao. C{.)l1.C.O.. l'dar comnosco, mesmo que al- Vadas estações de radio tria comercio, atendendo su- associados, emquanto nãt1 fu?' bispo �fetrop8litano D. Duar-

'.'
d II lIesrao conselho admiuistri:lti- e'ni�fido o "eUo de que tnr<a

.... guns e es precipítà,h-l.mel1te já tenham dado sua as- uansmiWram para todo o �, , ,h " "'.' . "-" �t te.

'.

j ..•• sÍgnaturêl á referida Íís,ta. mundo esto sensacional dis.
vo deste Instituto, rl�solven o a.rtigo 28, serão desconta- Estão preparadas ao 'il1us-

. , Acreditamos na responsabilidade de um blume- curso.
facultar Técolhimento contri· das peío pmp1'ega'ior do TeS- tre prelado, carinhosas ma-

n�uense que não Si3 pesa ;las bahnças commUns e
buiçÕes e quota previdencia pecti/Jo salaria, ordenado,1'e· nHestações.

na.o pode est.a.f s uJ' ,o.jf.cO. á surpreza<'..futupas rlen.tro do
devidas institutos, referentes tirada ou pro-labore, eon-

- '" - u

•
Prohibldí:is as n:anifesta meZ6S vencidos, até diá 30 signadas nas folhas ou 1'eci-

������='=�-=-�

p_roprio muuicípio. Sa\b3.m98 aproveitar a expBriencia "

co�p�a�. oa��� e!..fu'.t.::�o�.r�ço�Hzer inte�Pl'.e.t&Rt;l�.·"'.-.�.�".;:.a',S.'..."> '1' ...e.�.õe.s de. as���� aos sup

..

e- �t��d����i�D�da���s, multa. ��� ct;el�a����:'���d�/j��;i�' A guerra
1·)'ro' un,..:Ie,,�n d 1 bJ . I ·R�·l·.", 21 (P) _'. o mJ·n�,st.ro ?au.lo da Rocha .Che:r'i Di, mente c.,om as aU8. lhe cabe.n.1, {:...>. L..�.. d1.O.'Lu",,,,,, a a lli!.!

..

"

.

UmeDàuense num exame smee.;, '-,
.

>

•

'
•

- U�I!V
.'

.

I
retol' Regional Instituto Co- até o ultimo dia util do mez

1'0, Justo d sereno dos chmores populares. da Ouerr&, Gal. João Gomes ., .. "
b I

'"",==-""""""""""�=�__"""':';'���_"""�_� 'I !)aixou uma cirCtllar ao One- illbc1fflOo. d r .'lU sequente áquel >e a que .8e Buenos Ayres, 21 _ Um
,

.

....

fe do Departamento do Pes..
es e mo o

.

lea prorroga- referirem; taes descontos, AO commUnicado paraguayo diz

L· C
'III

P .,
.

°1 d E···��·
.

. h"
do até o fim do mez que B DO BR I QIL OUA li:C!'J' ,'B'" b 1'" '" t'1111"""" '1lfj"�OS

.

.a,- ç 1" .

S·
r.,. .80". o x

... ·e.�Cl.t.O. Ilro_lblndo Trem O »::-.colhl·melt d ., .,_.
..lí'J· ='J.L_"I. l7J que os o IVlan08 no lron

"_.'
�líin.. .... {'1,1'� j..

-

.. _r��-., L.......s.ta e.m _

. ".I""'.(:t.··.'.U todas as mamrestaçoes de' 1.'.::. •

li o a qUe LEOL�fENTOS INDICADOS de Vilas Montes, recuaram

� tps est li) 'li
.

apreço colÍectivas a mem·1 ta de previdencIa. !\!IlS sobre
PELO iNSTITUTO, ETC. numa extensão de oito kHo-

.

...... .'�'. a enl, ou_e .. 110 a lnnssao �al1)O bros �uperi.ores do E.x�rcito,1 este mesmo �ssumptO chama-
p t' _,

A mdf'os
A

J 11
'\1- d ·tfd

mos a attençao do exmo, sr. orque mOdVO nan e a .

,nos Ayres neza
1 a? sen u� �êr�l 1; os '(l0s Dr, ROcha Cheirl. Director genci:-ldos Correios e Telegra

=,�=�=='�.......-="""=-���-_..---

a�t?:,; ��f'�".e1ja,;,�a�o: .;tmb_��l Regio:w.l do Instituto dos I poos de Blum�nau autorizada. tÍ.1Jfllt.f·1'""«1.��.'.""O'S'
.

I1�{' d� \_�;a P�l m.l'JLtlr dS ffid- Commel'ciarios pam os pelo Instituto, conlorm.e 1'e-1 ........U �uw.illlfestaço�s de a�rad(J, comruentarios que fazemos a I comme�d9. a Lei, 3 receber
-��-��� seguir, obtidos no nosso meio as quotas directamente e I lia Â. I.. B.
Para eshtdar as minas commer-cial e que ex!)Hcam passar a quitação devida? I

plenamente a situação anor' Porventura e commerciü e a! I'{io 21 - Numerosos traba.
mal de aql!i em BJumenau i,ndustria blmnenauense não lhado�es nortistaS que se des
Segundo wformaçoes preso e �lerecedor das mesmas re-

j tin�m á lavoura paulista en
tadas pelq Snr. Encarr.egado gahas de que gozam as co�. cotram.se abrigados na séde
da AgenCla dos CorreiOS e generes que operam naa Cl da Ação Integralista Brasilei
Telf'graphos, nesta cidad,-\ a dades onde o Banco do I?ra- 1'2.. Até alJ'ora não receberam
r(·�pe.ctiva Repartição está sit mantem agencia? ordem de

t:>

embarque do go-
amonsada a receber as quo' verno.
tas devidas aI) Instituto de
Aposentadorill. e Pensões dos
Commerciarios.
O recebimento por parte

dessa Repartição não é, po
rém, feita na qualidade de
Estabelecimento directamente
indicade> pelo Instituto, . pois
não tem poderes paradar qui
tação nas respectivas guias de
recolhimento.
As quotas devidas ao Insti.

tuto dos Commerciarios são
remettidas. por vale postal
ou carta com valor decla
rado, á Agencia do Bauco do
Brasil mais proxima, Ctlr_ren·
do as despezas de rtmessas

������:-':���7:'-;=�
por conta do reruettente da
imoortancia, A"co d aFica assim o commercio e u r o CnUl

I a industria de B�umenau em
•

O ·2?
'

situação inferior aos· �stabe- mUI flu. Novo levante no lrak
ler:imentos Gongeneres que Rio, 21 _ A minoria par- Londres, 21 _ No Il'ak u--

operam em praças onde e- lamentar está prompta a 1'6- ma nova tribu i'ebellolt-se
xiste Agenc!a do citado BanM vidar os ataquE's feitos pelo mas, devido a ação energicáco. sr. Raul Fernandes "leader:' das autoridades foi debeUaAlém dos contribuintes de da maioria. Aguarda primei- da horas depois.BTllmenau pagaram a sua ramente uma resposta da
quota, ainda ficam sobrooar- maioria goverudmental. rincou-se um principiO de'
1:sgados das despezas de re" O sr. José Augusto, da bano incendio.. Dois empregados,
messa, deôpeza essa que de cada d(J Rio Grande do Nor- recolhendo-se a um compll.r:.
IorIlf@ialguma se jusUHca. te. aHirmou aos jornaes 4ue timento para fumarem l!-ID

Ap�.z�lr do dispendio com não havia nenhum accordo cigarro. inadvertidamente lO
a remessa da q�ota, os con- em perspectiva com a mi- garam as

�

pon.tas ainda acce�

tri'i)ttil).tes locaM ainda dei- nOl'ia. sas sobre um galão �e ga'-
x�fIil. de recebeI', 1:.0 acto do .' zolina. Ao ínÍc;ar·se o Inceu-

deposito da �ua contribuição, '. •• •
. dio tentaram apagar o fogo,

8., q

.•u.H.3vã.à.....•......c.·
o

m.p.etente. em'. pnnC
.. IPI.O de. I. n.c.en.. dio 186 .0. Gonseg.Ui.lldO.. -.C.o.m.

a

..
aju-

uma das vias de recolhlmen .

"N d'" da de outros companheIros.
to, quitação que sõmente é ' no orman Ia InterrogadoS minuciosamen-
passada pela Agencia :.io Paris, 21 - A bordO do te nada. ficou apurado sobre
Banco do. Brusil, depois de I transatlantil-o"Normandie";ve.. criminalidade no caso.

Um ento!
IVenda de algodão Fracassou um

.

I brasileiro á movimento

S. Paulo, 21 CP) - Um jor
nal carioca informa que fo
ram vendidas á Al1emanh}l
cerca .de 500 milhões de .fi
bras de algodão, num valor
approximado de 250 mil con
toe. Accrescenta, entretanto,

I que deste dinheiro nem uma

libra chegou ao Brasíi,

Distrebuidores

CA$A HER1'WIG, Rua 15 de
- Novembro 127 -

BLUMENAU

A
. transição de governo porque acabou de

. pass5lr.o E�tado está requerendo, na su� phase geral,
dos. cidadãos de responsabilidade na vlda publica
uma ,grande dose de penetração para acertar nos pro
bIeIII�q. em suspensão que se orlerecem "matçré' pa
ra uma solução ímmedíata.

..

Com referenda ;a isso e pelo que interessa
mumclpalI?ente a Blurnenau que não poude esquivar.

� se. do reajustamento adminístratívo que se vem pro
cessando em todo O' Estado, é que vimos retomar a

I palavra com o mesmo ardor desassombrado _:_ reIlp.
xo da conscíencia publica blumenauense _ para com
a nossa autoridade, conquistada por tentos títulos, a

naly�or}1'H1IIlente o movimento iniciado lia dias para
a ;o,lUsao da p!'efeitura provísoríu do município.
-,nlclalm.edte, diga-se que o reierido movimento, aqui

desenvolvído, está redondamente decvírtuado e reali
za-se por uma maneira que não satisfaz absolutamen
te.

AHemanha Lisbôa, 21 - Hontem á
noite circulara a notícla de
que havia rompido um mo
vimento revoíucíonarto no

palz. Melhores informações
auctorizam, porem, a !Imr·
mar que realmente dera-se
um começo de rehellíão, mas
as medidas energicas postas
em vigor fizeram com que
fracassasse.

"Superconfort Michelin"
O pneu de 14 libras de pressão adapta
vel ao seu CúlTO sem troca de rodas I

Buenos Ayres, 21 - Em
Rio Negro um trem carrega
do cem 5 mil kílos de polvo
ra explodiu inexplicavelmen
te, resultanvo mortas 6 pes
soas e sete em estado gra
ve.

Rio, 21 _ O ministro do
Trabalh() nomeou uma. CG

missão dH techalcos p31.'a
promover um estudo sobre
as minHS de ouro ne Gual'u-
py, no Estado do IU,'1ranlJã(;,

Dili""O'"'0" S' lf'
.

d Fsta comissão deyerá fazer
rfl. B: ãt.!gauo J o leva;..:üimento topographico

,vem �hi!
de fada a região aurEerh.

Pavoroso iucendio
em hto��cOVI Por ter

Rio, 21 - JP] - Ha pou- S. Paulo, 21 _ CP) _ A
co temJ.'0 LUIZ G�dos Pres mí.sRãG j�poneza que en00n
t�s envIOU u�a carta. adhe- tra-se neste momento nest::;.
rIJ1do a Alllança Nacionalj capital roi' oUel'ecidé um

L;beI'ta�or�" com data. de 23 banquete no AutomovelClub,de A?rIl ui�lmo e iJl'üccden- pela Associação Commercial
te de.f3ar?81Ona. Julgavam to- de S. Paulo. O .sr, All'redo A
dos, po� u,s�. que o grande ranhn, Blindou bs visitantes
revo!ucIOUariO encúr..trava·re em nome da.. Assoeiliçào, 1'e8-
na Hespanha.

. . pondendo o pr.esidente dá
Inror�a agora, lJo�em, um missão Japoneza.

vespertIno guanabarmo que
está absulutamente iní'orma
de de que o sr. Luiz Carlos
Preste já acha-se &ctualmen'
te em .Fueno8 Ayl'ed.

Tei"rninou a. apura..,.
ção dos eleições
supp8ementa�es

Nq dia 2 de JU!tho deverá
chegar a esta e i d a d e

o sr. PUnio Salgado Che
re N�cional da Ação Integra
lista/Brasileira.
"'Iésta e em outras cidàdes

que sE'r�o visitadag pelo sr.
Plinio Salgado, os integralis
tas el;ltão .1h0 preparando fes'
tiva recepção, que revestir
se-a de grande imponencia.

o Santos foi derrotado
pelo seleccionado

. gancho
Porto Alegre, 21 (P) - No

encontro de hoje entre o

Santos e o Seleccionado gau
cho, venceu estp ultimo por
3 x 2, O primeiro tempo ha
via terminado pela vantagem
de 2 x 1 para o Santos.

Moscow, 21 - Num depo
sito de ether, existente . nes·

ta cidade, orlginou ·se um

!Dcendio de grilndes propor
ções, 19 turmas de bombei
ros trabalharam activamente
na extincção do fogo, fican
do doze delles

.

feridos gra
vemente. O numero de vi
cUmas que é elevado. ainda
não é conhecido, n�m tam
pouco as causas do inct' n
dio;

uma
escripfo
carta

S. Paulo. 21 (P) _ Termi
nou hoje a apuração das ul
timas dU9S urnas (las elei
ÇÕp.s suppJemeotares do plei
to de Outubro.
Na primeira, em que vo

taram J60 eleitores, o P. C.
teve mail}ria, obtendo tam
bem votação o P. R. P., par
tidos Socialista, Brasileiro
e o Integralismo.
Na segunda, de 260 eleito·

res o P. C. obteve gnlndi::
vantagem.

Boston - U. J. B. - Agen
tes do servi�o secreto :pren
deram Thomas Murphy, de
29 annos de eàade, que está
accusado de haver pscripto
urna carta ao presidente
Roosevelt. com carimbo de
27 de ma.rço, na qual amea

çava assassinar o presidente,
si, a sua carta, na qual se

queixava de sua condieção
de desoccupado, não fosse
resp0ndida; Murphi será pro
cessado.,COllraças.J

l\{oderllas
o' assumpro não morre -- A AUemanha

e os E- E. U. U. -- O interesse
do policia"'Poderá ser eleito

mas lambem morre!'

no dia seguinte" �as, a.go.:.'a, quem está. mai
ormente empenhado na bus
ca. de uma proteção, são os

poIiciaes que alldam sempre
em tiroteios.
A policia de Berlim US&,

actualmeute, couraças de a

ço cromado, que detêm balas
poderosas.
Os norte..:americanos têm

tambem uma,. que se occuI
ta sob o paletot e serve .de
defeza efficaz 'Contra balas
de revolver, a certa 4istau
cia.

(U. J. B.. O assassinato do
rei Alexandre trouxe nova·

Rio, 21 \ CP)
.

- Circulam mente, á baila., esta velha
boatos terroristas sobre as questão defensiva. As a.ntigas
eleições pal'2. governador do oouraç&s não murreram; eon·
Ceará. O eleito estará cer· t;nuaram até nós, porem 00'

cado de todos os perigos, mo defeza contra as armas

prévendo-se seu assassinato. brancas.

Um certo magistrado, fabm- Mas, a couraça do famoso
do sobre a futura eleição do Turanne não pode resistir a

sr. Menezes Pimentel, candi- um tiro tie fuzil. Durante a

dato de conciliação, d.ecla" Guerra Mundial usaram-se

1'ou que t;lste politico poderá couraç::1.s; davam um .resulta
ser eleito, mas poderá mor'; do merll(j, mas s0rvlllm. de
rel' no dia seguinte. i e�to!'vv au::; S;:US !J{,.!'t:alúrcs.

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

d (Idem a Jacó Morsch doc. D. 65 116·000

e i 3 - Instrução P'ü'bÍl"ê;-
. f Professorado munlctpal

Pago a Inês F. Fernandes doc. n. 5
Idem a Belmírn Amorim doc. D. 6

H
d Nemesra Margarida doc. D. 7

.1 a Maria Castro Laux doc. u. 8
,.

a Leonor Bayer doe. n. 9
ti

a Horacla Líahares doc. n. 25
"

a Leonor Sehrnitt does ns. 44 e 45
"

a João Hrast doe . .::1. 46
"

a Místioa Volpi doc. n, 47
..

a Rafael Wíck doe: ll. 48
.1

a Clara D. Zapelinl floco D. 49
1;100.000 "fi Anselmo Guesser dor. Q. CIo

H
a Silvestre Stralkowskí duc.
n. 51

Material escolar3:621.300 D Alb t E �
1. ago a er o < ntres coes,
us, 72 e 73

2I.13ó.350 Subvenção as escolas não municipais
Pago ao Glnasío Santo Antonio doc.
11.10
Idem a Coletoria. Estadual doc.

3t;0.ooo n, 26

da

Hospiral Municipal
Socorros públicos
Enterramento de indigentes

6 _ Despesas Policiais e '"'j"udiciãis
Inspetoria de yeiculo5·· 800.000
Vencímentos do carcereiro 300.000

7 _ Despesas
Iluminação Publica
jardim publico

'Balancete da Receita e Despesa relativo ao

mês de Abril de 1935
Receita Orçomeniaria
1 - Renda Tributaria

·
Imposto de industrias e profissões 26:297.500
Idém de veiculos e placas: '. 4:9g5.7no

« de gado abatido 3:593.000
.' ." de publicidade ·}:295.000
Remocão de lixo . 60.000
Emolúmentos' 395.160
Taxa de expediente 177.000

Licenças diversas 95(';.000
Rendas �jversa_s 1:042.500

2 -- Renda Patrimoniií--=
Venda do 'patrimonio· de 'Massaranduba 154,000

Alug.qeis de proprios municipais 20.000
3 - Renda Eventual

MuItas por infração 150.000
Idem por mórà de pagamento 364.150
Cobrança da divida .ativa 9Ó1.580

.: , ....
4, =r: Renda com aplicação especial

Renda extràordínaríà do Hospital Municipal

Despesa Orçamentaria
8 - Obras Publicas

900.000

4 - Higiene e Assístencía Publica
790.200 Vencimento do medico municipal

42:238.20� Pago 80 Dr. Afonso Rab.e doc. n: 27 500.000
Hospital municipal

750.000 Pi1g0 a Gustavo ,Maier tine. D. 11 so.ooo
Idem a Pocruer Irmãos doe. n. 12 94.700

20:000.000 )) a Domingo" M. de Borba doc. Ii: 40 7.50c
62��ldem á Ruberto Grossenbacuer doc.

23:417.835;
n: 74 52.200

8"6:406.035 Idem a Max I�ueaer UGc. n, 75 2H3.50o
Socorros publícos

Conf�re (pago a Boehm & Cia. doc. n. lB

1.000.rrrrciito TPaf}1'e1' Wal'ter Puetter A·,F. d 1� «t. .
Idem a Folha dos pobres doc. II. 14

.ixr - e- ,t • • G .11 � .,"0, :..u_e,. ,ne1 �
_

<:: a João Mb.deir.os doc. n. 28
750.000 EscriiuraI'io interino

.

Oont'\1tST�teI'ín;) I esoureiro f Enterramento de lDdigentes
'4r{i35'B4õ G.BeLlusckl I i'ago a Germano A.Mueller doc. u 33 30.000

44:470.195 Secretario interino resp: pelo expediente I,_,. ,
� - �gri�ultura e Pecuería

86:40ó.01.)5 Todtls os livros e documentos relativos ao presente i�ombfitB as. eplzo?llas de gado
balacente, estão, na Prefeitura Municipal, á disposíção rogo a Jose Domingos Vargas doe: n. 29

de quem os queira examíuar, 7 _ Despesas Gerais
Iluminação publica
Pago a Ernpreza RuI Brasi!eira de Ele-
trlcidade doc. n. 52 53.900

Jardim publico
Pago a Mathías Fabían doc. n. 76

8 _ Obras Publicas
Conservação e construções
Pugo a Turma de operários estrada
geral da Velha doc. n: 15

t
Idem a Turma de opera rios estrada

it Itoupava
Central doe- n. 34

'

452.300
Idem a Thoma:r. Radwansk! doc. n. 53336.000

» a João Blsewski does. D.S 51,

I 55,56 e 57

�'589 300 i
� d. Luiz João Vitorino doc. n, 58

o· .

Q» a Gustavo Webberdoc. n' 66

2 �» fi Turma de operlH'io;; distrito de
0.000 I Rio do Testo doc. n. 67 1:232.100

t »a Turma de operarit.s da ddlj.-
� de d,'c. H. 77 7:435.100
i Compra de materiais

357.600
f Pago a Erüesto Horth doe. n' 16
ddem a BreHhlJupts& Cia. doc. n' 17

800.GOO � »a Gado Hüepcke S.A. - Matriz

i does. n's 85/35 218.700
• »Oscar HU{:;(Íiger F. doc. n. 37 35.000
� êl. Agt'DCia f{,ugby doc. Il. 38 7.000

I » a Adolario Nascimento doc. n: 39294.400
�i »Joü,;} BiEC,';Rki dl/cs. D.S 54. 55,
19:566.900 � 56 {' 57

� » a Luíz <João Vitorino dOJ. n. 58
275.000! »a Hobel'to Donath doc. U' 59
�� 8 a Germano Reinke doc. D. 60

23:417.835 i »a I!erfI!a;;D Koch doc. D- (iS

43:250.735 i » a �l�nr!qUe Passohl doc. U' 69

� »a dlCurdo Pabr doc. o. 70

i » a Max Puetter doc. U' 78

·1'
10 - Auxilio Diversos

Pago a Feira Permanente de ames-

tras doc. n. 30 100.000
11 _ Eventuais

Depozas imprevisü!s
Pogo a Theodoro Lueders doc. U' 1 S 177.080
Idem a Emilio Jaeobs does.
n.s 79 e 80

I Depositos
Juros de 3 polices e�taduais c! Ponte Indaial
Pago a RodoU Metz doc. n. 1 9 25.000
Idem a Jorge Hering doc. n, 81 250.000

Movimenta de Fundos
Banco Nacional do Comercío cI divida
consolidada

2:599.600
2.)8.200
347.000 3;ó54800

cre;:;rs
3:521.800

38:810.910

100.000
8 _ Obras PUblicas

Conservação e construções 18:844.850
Compra de materiais. 2:291,500

.;- -�

ío _ Auxílios Diversos
Subvenção ao Radio (.lub de Blurnenau 250.000
Idem a feira Permanente de Amostras 100.000

11 - Eventuais--�
174.000 !)espesns imprevistas

Deposltos
Juros de npolicos estadoaís cf Ponte Indaial

1'457730
. Movimento de Fundos

. .

I Banco Nacional do Comercio cjdisposição
742.200 I

41:184.840 Balanço de contas

materiais
.

l\1ovimento de fundos

Banco Nacional do Comercio c], Ponte Indaial

Saldo do mês anterior

Despesa.Orçamental·ia
....... '. ....

1 - Administracào e Ftscalisacãc
Suhsidio do Prefeito

.. •

OiatíHcaçao aó Secretario que responde
pelo expediente 100.000

Representação ao mesmo J50.ooo
Seeretario Gera} 500.000

· Coutsdor 500.000
lesuJieh'o . 500.000
EscIHurarjo 400.000
AlmoxMHe' 300.000

Enc:ti-regadbda Eststistíca e Arquivo 150.000
Porkir(}-;�oútinuÓ 200.000
DatHo:t[i'l.fo .

150.or o

lntefftl�úte Ue· RiIJ do Tes to 300.o()0
Intend<tnte: de. Mass::tranduha .

300.000
Aux:Jlfu .tnnic.o t.!,�� Sf:r.)ío dtO Obras
PubFds

'.

400�ooo
· Órat;I:ci?,çfío rio Engenheiro h1unicipaI 100000

fü:c�tL úeraI •. 3uo.ooo
rkalAuxiUàr 25.0.000
Fiscal distrital 2úo.oo)

Dilil';a.S é t13nsportes dos fundonarfos 46.500
l'vhtteriais· de expediente 153.200

Publicações e teH=gramas ,226.400
2 - Divida. PaiSiV"â-

3 - Instruçã9 Publica
Professorado Municipal 2:-J()8.ooo
M.atf'rísl escolar 632.700

AJuguets de casas escolare,; 120.000
Subvencão as escolas não municipais 860000

.

•

4- '_ Higiene e Assi'3tehcláVubl!ca
Vencimentos do med�co mimicípal 1:00.000

DIvida flutuante

...,...,..,.�

Bisszmallario de absoluta
independencin. .

Edições ás quartas· feiras
.

e aos sabbauos

Director: Proprietario
ACHILLES· BALSINl

R;3dactor �:GereIlte
i.FFONSO BALSINI

R:dacção e ·oifiCinas :
Travessa 4 de, Fevereiro n' .7

Cma Postal - 57··
BIJUMENAU
Santa Cathanna
-

ASSIGNATUHAS
15$000.
8$'000
$200
$4QO

A_ 'lh-epcão: di "Cidade· de
Bluménau� não' assume res

p�nflabilIda.df( ,pelaS .. apl'ecia
çoes emettidas em notas

.

ou
artigos· assignMos

.

Exijam de $êu·

.'iornecedor

Visto
G. Bedusch'I.

Secretario I'esp. pelo expediente
Todos os livros e documentf'8 relativos ao presente

balancete, estão, na Preleitura Municipal, ii. disposição de
quem os queira examinar.

�� ���'=-�--�._#_���=���----���----�------�-

I Balancete da Receita e Despesa de 1 a 7

I de lliaio de 1935
Receita Orçamentaria
1 - Renda Tributaria

I Imposto de índustríes e profissões 2:06:':.500

,< Idem dti. veículos e. placas 959.800
" de gado abatido 1:998.000
" de publicidade 80.(,,00

� Remoção de lixo 24.000
p::molumeutos . lH5.ooo
i Taxa de expediente 34.000
[Lícanças diversas 266.000
I 2 - Renda PatrilllonTar=
,Alugueis de proprios municipais

I
3 _ Renda Eventual

Multtl,s po!" infração 50.000
Idem por móra de pagamento 152.400

� CObI'lillça da divida ativa 155.200

5:226.lool·. 4 �- Renda com aplicação especial
j Subvenção do Estado ao Hcspital Municipal

2:308.250 � . _

5 _ Receita com aplicação .especial
_ �Amo;·tlBaçoes:

� Recebido tio r,Iunicipio de Indahtl, a 26•

I
prestação de seu debito

r.
eferente ao

.

corrente exercício

4:050.700

I
Movimento de Fundos

Banco Naeienal ào Comereio cl Ponte lndaial

114.200

Saldo anterior

·1 Capas
.

I P�nchos
Cnapéns
Cobertores
Acolchoados
lã· para

..

bordar
Casemiras de lã
o melbôr e

fdais. barato
Varejo i

Rheingantz
Bua 15 de Novembl'o)

N.4'1

Despe.sa O'l'çamentmia
1 � Administração e Fiscalisação

Intendente de Rio do T0sto
pagc a Rodolfo Scbipmaun doe. n. 61 300.000
Int�lHlente de Massaranduba
Idem a Max Sprllng noc. D. 41.
Fisca 1 distrital
Idem a Eduardo C. Ull'ich Joc. n. 42 200.000
Diarias e tr8,nsportes dos funcionarios
Pago a João Cha.ves doc. n. 20 100.000
Idem a Hip'olito Fernandes duc. 0.20 60.000'
"

li Germano Bed126Cbi doc. li. '22 50,()OO
.'

a Antonio Clariudo do('.. n. 32 66.000
.,

.,. a Max SpruDg doc. n. 43 15.000
., ,a Empr€za Auto Viação

Catal'inense Ltda:. doc. l1. 62
Materiais -de expediente
Pago a Vicente·Amaro Õoc. n. 1
Idem a Emilio Jacobs docs.ns. 2 e 71
"

pela Tesouraria doc. D. 3
" a·Starke & Cla does. ns. 31 e 63

Publicações e telegramas
Pago ao Departamento dos Correios
e Telegratus doc. n.· 4
Idem· ao Jornul "Cidade de Blume·
nau" doc. n. 23 200.000
Idem a G. Artur Koehler doc. n. 24 13;500

," 2 _",;- Divida Passiva
1:612.800

300.000

10.000

Cnn1ére
Walter Puetter

Coatador interillo

4.000
212,000

8.800
65.300

Balanço de contas

8.200
HeTeilio Wagner

Escriturario interino

Divid}l flutua,nte
Pago ú Wilhelm KIemann doc. n. 64

A f (' C M (T A
Torr Jdo dos

melt ;)res cafés
do f�rasil .

230.200

isa.ooo
13J.ooo
81.1.000

150.GOO
17.000
80.000

250.0f:iO
120.000
12<3.000
150.000
]50.000
120.000

120.000

275.400

500.000

'��-

9.000
25.000
58.800

1:130.700

100.000

lüo.I)OO 155.900

531.500

62.000
15.000
18.000

80.000
1.400

290.000
12.000
307.6oú
23.300
30.000
2.5cQ

15.000
33.000 11:432.200

32.000 209.080

18:318.280

275.000

10:0\)0.000
��:593.280
14:666.455
43:259.736

Alfredo Kaestner
Tesoureiro

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



CIdade .de Blurnenau

em tecidos de lã
encontra-se no

Varejo heingantz
a casa com o maior
e melhor sortimento em

tecidos para inverno
I

!
R 15 Preç04_7'"

cOJ'lcurrel'ieia I

I""""",..........' _ua�··�-=--_n_r_.'..,.".,.'.........��_....,._II

'9

Trinta ,�nnO!íl de ímeeegSO !
são {)melhor tüdl'lmf� Df! ra �
pNfurir JUVENTdDE _"ALEXANDRE Dara thl· ljj
!41.1' ti embellezll!' {:;S cubel� �
100, Exl.üJgue a {;Aspa. CC-5-

!iii! a quéda dos cet"Mlcs,
evit.ando a ealvicie. Faz
voltar á. c61" naturâl os

ealielIas bramCt1-5,
dando-lhes vigo!'
e mocidade. Não

f...W�à\ contém c,ae-3 da �

prata e .usa-SE)
como lru;:ão.
-

ID�""9 • ., � ..... te

'illr! �e. •••
,

tklp.''C�",Alo>�
Cu...!der. 11&. rue "

�
.....,,'1':

II
u

Aos bons paes

Não ha egual. Uma creançe
de 11 mezes atacada de desin
teria perdeu 543 vermes de 3

qualidades testemunhado por
seis pessoas idonens em Itspe
riú, Municl!Jio de S. Francisco
do Sul filha do Sr. Carlos J.

I
Neurernberg, professor. Cada
frasco é uma dose. Toma-se de �
uma vez em café com leHe'l�Depois do efeito fi ão precisa

I tpeta nem purgante.
\Tende-se em 4 numeros (1, 2"1S; deselo uma bôa 1.3 e 4), conforme a edade, em . Empregado com. real vantagem
tOdOS os negOCiaS,. nas farma-I

nos seguintes casos:

pasto dentilricio e um das desta cidade e drogari-
b b l=' rc RachitislUo,

r�� �g"""';·{\\i!ijg§H\'l!'tí�.-.,.v..,................... ,"_"""_,· .... •• em sabonete, em os 0/,5 e na • armacia 'imancora. Rheumatismo em geral,

..f�:.:
··········· ..

;�·�·R"t··�·?iP.· p. .np�.i·.. �

D. p.�.fpi·ii1�·;;·····
..

·�.�.:.:i,·. QI·N"���rRÁ��l de preço bastante mo- da��J��es�ü���z�li���;.oar ��� I �LS��s���j�����f
( ij j19 nu UUtil [nJ�lbaJUUu < dico, não tenha mais doença. desconhecida e rernedios � l"��mchRa da pene,
c'

-== ... ""',,"""""""'.,..,...._.., &4 ' -""�"""""'"

:<, PREÇO MODICO ahabituai-vos no cor.ieço de qual-I
,dA' .

d di _.:�
duvidas: peça os da

quer dceuçs ao deitar, dar um I

t:, •.. umca. casa
r e nver soes no género. �, marca PU R I SAN o. oom suador e de manhã ceco

� .... Autortsada a Iunceionar pelo decreto n: 558 de 20 H ��N�; �"'�
....... �

�.
� ii

.nn purgante de Lomhrigueira

I""'" d. e.
�'iarço de

...

1

.. 93�.4 .e....
p(�rt

..

ari� da

....
ch��atura d.

e

.?ÜHC.ia.. �I..
-

..i'.".·. -:"�.' .�o 'i:J.'ó"O ci'" •

o. 0. ". U

I
\-11m,neorit. E' o melhor de I)

rr 50 de 28 de Março Ulol 1935, Ftscalísada pelo Gover-
� c los quantos existem, e de e.eí á

no, A Maxima lisura e honestidade. . """""""""'.......�-=.,...,�_"'"""'=_�_���� _.....,.,.....,,=--__ 9;0 ru!?ido �. Sl!?:.Vt. -, . ,. I
Inícios. Todas 8.8 noites ás 7 horas em ponto, ainda �j��__

� M[Iit2S oiarneas íntauus sao J

mesmo que chova. �; §
""'....,.._ f : lusa las só pelos vermes e den- �

�� Aos Domingos, Feriados e Santllicados haverá MA- �J I ""' h �:::1, Depois '1;"1Cu.rai O vosso ]
t! TINE1E das, DUAS Horas em diante,

.

. =pe
�

l� nedico. �

í� Todos ao "Centro dos Bohemlos" kU D lá trI.
.

N Jj I!\";:.� ii
VerFh:r8�) 111 Far mac!a Mi·

aI{� PALACETE L!PPEL :{ � ª A ,,1 iJ [ � A t� N ti sancora em .Jo·nvilk, 6 em

h Rua 15 de Novembro N' ,ª,'Z :1 iJfi
-�.....,,��...._��""""'���-��--� �. b:�d::" ,as boas j'armacias ;i,'s13

I
l: Blum.enau -óJ'i- §.anta Catharina :\� Os charutos e cigarrilhos DJlt.b.ll!!,lr.' f, Cld.-"lp ,

<: o Fiscal do Governo: ADOLFO SCHULTZ :<_.. J .' j AlNü"1llj'" j! - - �
(r Os Proprietarios: IRMÃOS SOUZA �1h t4ANN Sã0 os mais preferidos no ii �
í' "1

i p i
:���::U',�· ."_' ,

-' _, ��:;,:; � mercado i�' U I
1 ;{�H �

F!Jça S��I ��li1il��;.�.n ntP:�tiJ fr�rh:i li
A' venda em todo parte ��� U I

III II iIâ wU
.... ,.:.'

MHhiih�h!i U��Il.� lí�lH� ,I .�� u �
�=

.

Re��e$erF;itantes �rl?� � � ,�. � �:'�!i.l h P .

--......,,�--�-

I c

C A R L O S H O E P C K E S. A. � II-.��_",,,"�,,,.,,"�,o��,,__.=�."='�"'.'�k�=.�"""
,=���.,",."":""'�'_;=�:-,-.,

� � � [j

h---==-@>=�=....-����==--�==....._,"""",���======",,=;í r;Rl' gk>JC I

III Bim�!�IO S�:r!��al'ina II -9�"1��r� . I
. � 'r';_, �:. � � t'

e � � rn t- � i; �;;-> H.' � Á"i;. fi" r}, �O �
aí U1HiS e i/ef'nU�e5. lha e�.,.tae§. t}sra f,l Y:Wr',,�';,L�;J MIb,E''ib �
fl i "�

ili !Jintnras ern r.,,:eral IJa :m�[S r�pid�:l linhE� Hana? � E' A \"'AUSA.Ç.ÃO CIENTIFICA

D�
li'" - tiCeaIllca 151'8."'1.. - 'urDia emffit·AODcf\f\i•. D.l\S CELULAS CAP!LA-

i� Ti·n�·'},.n :n;.�", �
.. >._.;.� ......,"',::.:f;!<•.,>1.'.;: li1'<'!�'-il "'lFt��r.tt"l"'" I� menos de 40 hOl'1:ts. �RE:S. FOR�/',NDO A SUA RADIOATI-

i j ,UH.à;) �ill i}j.v��1.��:';;;; j:l1df(í ttj(H� "U�t h ��� �CID,"'.DE NUlvlA JUVEf\JTUDE PERMA-.

'! O:\.. mala at:re�l fecha, nD i NENl.:E: REMEDiO. LoçAo, A.L1MEN-
�,===...-==��......"..=--"._.-= Ê 11\10. 'iOrJiCO BIOLOG!CO, Lí.NT!CETI-

� 1 ., r . .

E t l.gencHl fiO \.._,OrrelO � TO. t.JliCROBíCID.A.. CONTRA CASPA
� (;;t . � O:hl [E AFECÇÕES DO COURO CABEL-

�-----��----- � <:<!i",,-'i � =-'. I.. � LUDO. PARi\ TOOAS AS IDADES.

I�
lhAIO. �VEND<=.QFNASBü-I\SDROG FAR'V!

� d' 9 •., ,)n 97 >
'- "'_ no'..,. I '0

._�._--------�_._.
-

l�S,-l
- la ,- �;) - e - � DESTA CIDADE A 10$000, A FARM.

_ ��g�§�;�,...a�
-

i�S ,\..30, ,hO.rl:l.S � �,,1IN4NCORA. JOiNVILLE REMETE 6

fro � ,lúLt_·L::; - dS 10,30 ui)fcb �FRt..QCOS POR 50,:,00n
i DP"ü,' P b.h"r.l'p '[..l",lqt!><", �

,� 'ii ,.,

3 1 v......... .. " ......... -n-'-'� 1(,..��....._...,,�

��� i
H.io G['a.!ld.,�, Uruguai, )..sgcuti· i··.-=.'-j na Chila PP"(l (� Bu-t'I-\"j'",'-I., L!._._ ...... , ........ l.,._ _ '-C!�

� ���=�......��� _

Il
��U'Q lO �JloS'�a

.

,ti q�f��rill,,'1):lrli!lVgln
,

aos sa�!bunos �I'í.r
h�B t;,�� �hl!ij.h. 'OI�

reglstradas - as 9,30 horas .!-iimples - ás 10,30 haras '�yeríi�&'�! Eiedric
-_,_-����-�--�-

� ,p'?''';.!' �':-!'JfO" ,1 P"ul" Rio �i
_

"""'� _",. v(1._.. 'J u. a 1 ...... , \. J ,�i
i VitOria, Caravelas, Baia, �.

I
vI

..

aceiÓ, Recife., Natal., A.
frica, I

Europa e Asia. �
.Para li a i IS informações � almas.

� com o Agente: I.. _

I Roberto Grosse!1bacher 1 Peçam uma demanstl'açao

I
Rua 15 de

NO.ver..<1bfO,
TIr. 851i R.na 15 de Novembro N: 84.

Telephone 83. �����......_� _..;:

'III Empresa Autij
f

C
..

E dI argas, pa§sage�ros e ncornmen as

I erviço diario entre

rlft!'�;H'fi!!?it.� I�,,:,fjhif BIIHn�i1íl!'r üHiHh"�Ml,,, - H5j�f51" !iuhy;mii

=••_�
Er-.iFRAQ;J �CEíJ>5E?

Air.ua t,ml ti)$;;�, dôr nas

Cufi!,U ., no peite?
UlHi Q podaroso kmlco

vamn &RE�SOTA�O
d1.> p!>ll�Ul.-dl.!m.

lJ JllIg il-!�timm�
a éml'rag1ulc cam sue

Ca&Bll !les llr.smiru: e
,-..,-...,..,.,....�-.,-...-...,-..-_...."........-..�---.............-.,..,..,,_.,.-v-.���-..-..,....,.,. .

. !1·············hã·�m·a·Ci·a···
..

O·rio·n·······�I_.. _._��__��_���a�I:_���d
{� Aut. BRA.,_�DES �i
�� RUlt. tô DE NOV. 63 • TELEPHONE 90 ��."�. BL-u:tv..1::EJ;�...é�.:t.:T .]

� Hl
f: :� I

l� Maior ..sortimento il,
f;.: em fi fogas e especialidades na- H I.�. cÍonaes e extrangeiras .,

f
�

f� Medicamen10s All@paíicos, H©ineopaucos �j
11 e 8iochlmicos. !1'
i Sortimento. completo Ij

, �.':;.'
de arlefactoiJ de borracha,

.=:.":}'l Perfumarias, Sabonetes, arti-

� gos de hygiene etc.

: >.'!':'.�':: .. ',' Vendas a
..

varejo e· alacadn
.

�;;.:�.lJ. f,�� Importação directa, _por isto

�
�

-J!t.. li > ,preço,,:=���shnos �h
��;.;.�v.::�.:.:.�-::;'::�"�:;:';:':_;'_::':';:��:7:;; -':'::-:,:�;;'_ :;,,:::�;_; . :_: ....:.:_;,:.:.:..: Y �

E' natural que a vossa felici
dade dependa de vossos filhos
e deles depende quasi da Sau
lei desta depende, quasi ex

clusivamente, ie lhe dardes de
3 em 3mezes, um frasco da
afamada:
LOMBRIOUEIRA .l\UNANOORJ'

t�
BANCO SlIL DO

BRASIL
Capital: 4.000$000$000

Sédc: RIO DE JANEIRO

SuccU'!'sul em BIumenaü .,.,--. Caixa Postal N. 5

Recebe em "Depositos Populares" desde a

quantia de 20$000 até 1 o:ooú$ooo pagando
juros dé,'

caprhllizrrdo� seme�ttalment6
F�z i'1)�a$ O�eTiS�5e$ B�n(arias

A cura das

Sezões
Iníallivel em poucos
dias somente com

as afamadas

Pilulas Dr.
Re}'naldo
Machado

00 Ph. eh.

João da Silva Silveira

Guuorrhéall.
Esp-m.ha••
Sarnu,
Úlceros.
�
D'arth,."'Gs.
FZEmh!G,
Cancros,
b;ÓMI'15,

Viâçãc Catharinense ltda.

&!\hôn$.
�oo no peito,
Ca-dJ.u:lculos, etc.

e duas \'ezes por semana entre Fpohs e Tubarão

comprélmisso de bom

�j��a�iSá - �oinvltle
Esta em,p?'esa que dispõe de confo1;taveis aulas,mnni
bu.s, e pode offereeá aos sr:;;; passageiros pleno

conforto. e segu,Trlnça.
Pr@pfS�f]�tftW'i@s:

João Hatn, Ad.olpl1(} Mass, Tbeodoro Darius e i
Ricardo Jensen. �

Sta. Cafharina I....

serviço gratis por 4

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



NO"T..A ESPORTiVA I B�}�l���/:l�!1 /��Jílt}�!� ����I�: Jdo Estado quanto a sua vida l----:�----�----
����� ..... ':..u.:;� :.;: ..... -...:��....I�:.!�:;...�:;:.:�:.2:u. aieçre. E com Dl-ande peZG1' Tua c·afta

() dizemos aqui. pois iuretie- miniscula, quesl infantil pelas eon-

O encontro Brasil x Blumenauense· Se· mente lia muita razão pare; fidencias, tua Cllrta, meu lindo e
. . • dece amor, leve o.. magico poder

rã no domingo o torneio do Amazonas -- No- esses ccmmentarios âepri- de de:spert<lf na minha alma endu-

. :.:., ': .... '. - _.-. --_ .. -..

E RO··S,\S
vo .elemento para o Bra$U • Outras mentes. recicla a seudade do beijo que cu

C ..l,.:.X, ..T.. ; A
.... BA.R.&0 .1:\_ ffimffi·

.Ó:
•..• notas esportivas ��g;, Quem observa a vida noe- bc�:� ��í!��soSi!"�:::t:�e alinhas-_ft:L�;.ft tuina de nossa metropote te amoros.!ín<!!ntc haviafum rythmo

��:. ;. ;;�.. ; ..�'....'''�����Q'.� Para a discussão das dis- eonjuncto do Athletico de não p6de deixar de observar profundo de ansustit!J, d� pudor c

'-'!�:':'�����'(Epis'OdiO historico da Revolucão posições preliminares que Fluríanopolie e o Amazonas a desmoralização de cosiu- de abandono;
..

..•...
...

dos Farrapos) regularão o encontro entre desta cidade. Este jogo, prín- mes reinante. Existem ruas, Perdoa, pois, O meu guto de su-
'" , 1<7" prema loucura quando tentei alean-

(Gopyright da U. J. B. para Oidade de lllumenau) o Brasil e o Altouense, sob cípalmente, despertará o ma- - como a rua' ivova p. ex., çar tua arm4 de santa, b,i;ando to-
.

:..
.

l!�ernm�do Callage O patrocínío de "Cidade de ximo interesse pelo valor só para eitarmos uma entre

I
dos os teus bei 05. IBlumenau" foi marcada por dos times que se defrontam. dezenas - em que neto se WAlFRIDO

Ha um epísodlo ínteressan chistas de D. Pedro II, ba- nós urna reunião que se realt- • ,.. * põde transitar sem contem-
·

te e que define bem a rígí- tiam os platínos de Rosas na zará em nossulredação ás 8,1:5 O Brasil possue actual' ptar scenas que calam. pro
· dez; de caracter dos homens celebre batalua de Monte _-

da. noite amanhã, quinta- feira. mente mais um elemento .le fundo na morot.
que tomaram parte na cha- Caseros - como e.surev€u um Convídamos Dor isso os dois valor. E' Generoso Ribeiro, I Até ha pouco nenhuma
mada revolução dos rarra- historiador. - Iimpaudo a representonte-s de cada um ex-jogador do Britania. de medida. havia sido posta em

pos, (A revolução dos tarra] nodoa de Ituízango. . destes clubes para s sm Ialta, Curttyba, tendo actuado ul- vigor para diminuir ou 11WB

pDS _começou em 20 d� se-' Nesse eplsodio, slmple� e
oumoarecerem a esta reu- tímamente DO Concordia, de mo reprimir taes abusos em

tembro de 1835, na ponte commovente, da nossa histo- níão. Rlo do SuL Sua posição é de pleno coraçüo da cidade. A-

d'Azenha em Porto Alegre, ria, está bem claro, positivo, x x x
.

centro ileantei4to, onde tem aora, porem, Roubemo.1I q'!le
e tBrmi��u com a paz, em o "brasileirismo" dos farra- Nu campo do Altoneuse, se revelado um optimo ele- o novo Delegado Espectai
28 de Fevereiro de 1845, nos

I'
pOS que muita gente quer em Itoupava, enoontraram- rnr-mo de ataque. uae agir energicamente con

carnaps de Ponche Verder. negar. Não ha melhor res
se domtugo os dois Emfl's in- ;\pr'�/<ientamos-lhes nossas tra os amantes da vida ale-

Durante os dias em que se posta aos seus detractores Iantis do Altonense e Brasil. bô.,.. vindas a Blumenau. gl'e e ... barata.
tratava da pacificação, que I do que esse facto demonstra Este j01{o esteve bastante * * * ouulaâo. pois, todos os

foi levada a bom termo, o t tlvo de quo os Iarroupilhas anlmado, embora a assisten Aiguns desportístaa locaes, "Romeus' e "Julietas' ...
ditador .Ttosas, sabendo dalnão eram "sf'parntist8s". mas, ela pequena que compareceu fahn.lo CO� o naRSO redac- Daqui deste cantinho damos
patriotícà

...

proclamação de
i sítnplesmente . republicilr:il5. aquella praça de despnrtos. tI esportlvo, apresentaram este aviso ... E quem avi-

Caxias allusiva au assumpt(l, i pOIS o seu ,ol'JecllvlJ muco, Depois de uma hora de jo- urr -1 8llg-gestã(i e pediram sa ... inimigo não é, podem
(843) ·exasperado, cheio de I era dp. se irnplaniar, ;'Ii1 nos·

go, intel'�DlIado com o des-I estar' certos.
urHo (elle desejava o prolon I su. terra, uma republlca rwie,

canço regulamentar, coube,
gamento da rflv�lllçào para! rutiva::._ Para isso �edjnJm. fi

a víctoria ao iufantil d') AI- I

fins ínconfessavels) mandou i adhesa,') das dem:-'us Pl'OVIO tonense que conquistou 4 go-
I

offBrecer ao generai David; ci'ls brasileiras. O que não los, enquanto nenhum era

Caoabarro, então commandao
'

comeguiram, feito pelos pequenos do Bra.
te em chefe das arma!?, um Corr:.ü já tive a opporotulli- 'I

h �ç 1
5J •

pode-ro8o auxilio de ümens, dade dt" alllrrnar. a prl;: a· Sutter foi o arbitro da par-
aI'mamentos e dinheiro. . niação ,Ia Republica nos Gum tída.
E' facto historico esse of- }los ó':' Seival, foi um IJcei·

fereC!ID,=nto. Ao propoI-o, di denü-, li gico dos acont- ci
zia Rosas: ll]PO'O' gerados no solo gau-
"Meus hQmeD� estão prom-I eh. Ti,!�a ,q�e f�,I��ln;,l'))t�

ptos para se urnrem aos VQ- � li, /. l'wo 101 um 11m.' rOl
lentes do Ri@ Grande.. A um u

.

_ ,l
"

para cOliqmstal"
simples aceno elIeE< traD8por-�O a Uh

. lidade revclucinna
a fronteira E' esmagarão !,s jm' !'

·

p�ljaes.comba;e, d.J pda vo, S I

republica. Querir:; mE'U auxilio?!
EUe ... dicidirá o vosso futuro."
Canabarro, o bravo, 1'eC8-

beu com rerugnuncia tal pro
posta e respondeu. immedia
mente .. ao ambicioso caudi-

, .. -

lho platino-, COIr! as seguintes
energicas palavras:
--

.. "Senhor. O' prjmeiro;
soldado de vossas tropas que
atrav.es:::ar a fronteira f(il'ne,
c€lá o sangue CGm que sérá

assignada fi. paz de Piratiny
com os iumcI'iaes. Acima. do
mj�so anJOr á republica co

locamos o nOFSO blio de bra
sHBiros. Quizemos a sepnrll-
ção: Hoje queremos a inte-

�_m�_,,�

grid!1de da patI'Íi.L Se puder- Um drama de aypuiuras (').. �I.rl A �O �\I <� �::;q , C»des pôr- agora Y('8S0l;l solela- FaI' \Yjesf em qne renasce a ,,�d"'� �! iJ(, f.l� :'7 .... � fi \ft� llaJ\ -.� )1 .

tlosna fronteira, en('o�tra- '7merica pi0J?-eíra e beroica, �

..

iJ � .'
t1 Jg �B g 'ii � !� ,,_._J '4-=f) rn

._, '>
"

reis V.ombro· fl hombro CF.' e o que o Cmema Busch ex-' :i:"-:':-":,,:::::,',:r:i';;s�;;;TIT;::::7T:�;;_;',,,"\'likT����8'iJ;':::;:���;?:,-:;:;;;':ry:,-'�5j..:-"::.�"�
soldados republicimos de Pi· hibe HOJE - Quarta feira·-
ratiny e os sold�:dos mnnaf- Da &ua téb. i
chistas do sr. D, Pe(fro ll", 2.000 buHallos que desem-'

. E, sem mais í t'jODg; !'o, ira- J besLiro rt-�voltos através das:
tOR immediatan 'rjf du Da- 1 jJlünleies! i
cHlcaça:(). Pouc� dl'lJ' 1", ��" , l-{foü indios desvairados,:
mo aHirrnara, . s '-pull!ic,; ! suhlevados c(lr;tr�, os espoli I
n()s de Piratinz t> (!�, meu::.!" "I HtlOl'eS brancos! Piuneii'c·s df.'l:i" í

�. ·

..

t
., .- � .

.

�jt��ias d� tn1hn� :Íill temid()� pelejando. pela lor-I,' fi_. ,JStE �� �����:;awtl��íl B�U;riTIl@l1'd��;B::n:1e�.
Jes a ü' L';' .-,:

..

I
tuna Dum empOTIO c"rcndo

. �$��t?� e \j'�t�iJ;©li�il
(Do Correspondentel de pp1'igo::;! Ação! Hei'c.\ismo! i

derk" n nz" ,. - P f'
I S:ippensão! Espectaculosirla-! f-o. :;j);rG� �g seQundus quadros rIo �íÚ� R��]�'©,l

. \ omeaçao na re fltu ra de! Tudo isso e mais alguma I ... ·

"

A sociedade '.I1':'l
. c.:joj ··1 ., , ••• i I tJ�81�rn����M����. 8t\l?�alS@��B e o 1°. time do tF.§I oI'�m>"��,,,l".l'G':;'.:l'l\

, . Fnc. .!erl·(lf H'·r(lt.l:>I".�OI·- cousa 'leras aSS1SUUC o a sen'l
6 .::ir... ..... ·""""".rtllii...��'!il��

"'Lied'erk.ranz" J�. -lizou ' 1"': ,Sl� 1. cC ...:d 1d . L f_t� �

1 d
.._ U"\tT lda a ·:-:....... �:yJ�_#.:1,_� � f!P 0_" SI'S. r,'.cosocl·"dc'.s 0"1 Br!>-. - " .... _ l,.i .

. ..

, , saClonn pro ucçao ma. ". il:;�6(g""'!l 'b�Q;�\í;;; I?� �.. .� <'" <" .. ,.

IDiDg'O uma esplendl:1.a I "t.', I ,,'8,6 mUnlClplO, domcu
.

o
dF" que tem como protago-I . , si! F. C. ficam, pela preseu-

no. ca�po Ü"'l'�lOl't1V". ,; I 8, RlCardo iVJe�Z�lE'I-, pa.ra. nistas os conhecidos azes da;Jt 'g,l mfantlI entre o Blmnenauense e o Amazonas, te, convídad08 a eümpal'eGyn:mastwo, atf.rmndu uh IIm;J. ('xt"rcer as funcço1-s de fls-I t'l� Randolph Scott Judith· -�

1 t u.-,-� ",- (Fl' 1') CE:!' á reunião que se reali

g.!'.andeuumerô de rami\j;
.. S,.

:

ed gera! do l\1�m.iCíPiO. I e:. B' � , c:' ; b" ( h.
I (�ran( e encontro en re. o /;;'Õlt;..��e�� ..

onanopo.Js e
zÜl'á na f-;8xta feíra, ás 8 ho-

a festival foi eogr!'llHI 'ci.· :\_inda não foi resolviJo o A!��n'l ,;l,,)te� N�Ia3hJ ;nel'°. o
I) &1�ir���@�t::l� � .. (a (façu "MUl1lClplO de Blul11e-

as da noite no theatro Froh-'
d.1) cq�i o f}ompl:Hct;ili1enti,· C,:8Ú da Prefeitura li!: Tí�-I !f.ff�ls ::��lementl)S ��rn�íetfl nau>�, offcrtada pelos srs. Germano Beduschi Mnn.
de s()Cledades de canto-'d; bo, apesar de ter llavIúO dI- Tão o progl'ammu e \V fi lter Pneter)

.

Da OI'dem do dia, a par deJoitrville, ...BJ'usque, l�io !in V('fSaS reuniões entre as 'iles-I .! •

I T
_

-

•

.

••

.

•
.

SuI,)udayal, Gaspar. Rarno. R·-as mais repres!:"ntatiY1:\s da -���.�"�� Nas cb:sses A e B serao dISputadas as· segUl�tes t>Jças: OUlr06 aSSllmpto� eJe inten's-

nia e de outras localid::1 jPs, quelIe municipio. flal:!-t:8 po·l - Seguiu para o Rio de" «C<lixu Agricola de BlumenllUi), «Walter Sehrmtt 3. A.», se do clube, consta a elei-
.

.

IJ'
H7 1 TI" -, I i � C' D A-l'V R 1 .,

d çãú da nova Di�'ectÜr-ÍiL
tendo alcançado -um mugni T\-'ffi

.. 9-ue.
será vlctoriosa a. anCHO � sr. YVa ter r €1'lDg, «::::C l!'(i( �'r O[ la."," r. llOnSO ,:tâue'> «t.asa O

Ewaldo Benth-len
tico suocesso.

.

e ·mhdatura do sr. 'vValter commer('l;mte em Matador, ArnerICaUlJ'l e um bronze 0rr!�reCldo pela
..

A' noite realizou-se anirüa Muller, a que .des�ructa mais munic.ipio do Rio tio SuL Em exrna. Sra. Eda Gaertner. Ubaldo Sada

do bailEi abrilhantado pela sympathia. sua c@mpanhia seguio sua No local haverá rHas. roda da fortuna, churrascos, Com a Prefei.uraorc.,b_estrh Breidkop.f, fica.mlo 'TI' "'l'antes Mxma .. sra. e a. sta. Ruthi. bebidas, etc.
.

I t
v LA • R th S h I #J lb d 1 Pedem·nos que chamemos a et-

o salão. da Gymrr&stica lt e- u c I'oec er, Ll a o SI'.
i _, tenção dos poderes competentes- ralmente cheio. Regressou para. Timbó o Carlos Schroeder, capitalis-, :r::L.'J..:i.O�O as 9 horas d.� �anhã contra o cheiro llauseabnudo e pu.

o Até de rr:adrugada durou sr. Tte. Maia, Preteito
.
e De· ta nesta vila. trefa0to que exllala fortemente das

este.· optiíno baile, expr6ssan- le.g�d.o Especial daquelIe mu - Es�eve honteD? aqui o E.-,:}�m -f1Sw� �._., �'!)}Q.� $eil"!l�'10r®5 2�O@í!) margens do ribeirão Bom Retiro,
i 1· d· que He achava FI d I I 1 �aA\jl:w.�\'U1�C1_ ��pl""1b"�r".:'!l� 'll�"'lil'�&'lI ao lado do Banco Su: do Brasil.dQ um· remate e lZ o suc- mClplO, .' .' na sr. OI'lil o 80 al I, COIllmer' 1ili6�iln_�... 'I\I�'ií1� Pura este facto, emplcna rua 1;')

e�:s:s() conseguido pela socie· C!:Ipitat �o Estado, já ha di- ciante e chefe politico em I ".;r Ih. �J a. 1- It{ pedimos a attenção dos srs, admi-
dad� LiederkraIlZ.

- versos d18.s. Ascurr::l. I A' Jt}óoiíe granue Il.V�Hl1e no va ao a inkeldey lli;,tradores mUllícipaes.

CIDADE
DE BLU MENAU

50CIAES

Anniversarios

'I'ràuecorre lIojE' fi. data do anní
versario da sra. Jguez Strobel, dig
na e estimada esposa do 81'. LeD
poluo Btrobel.
-o pharmaceutlco João Medeí

ros Sor., actualmente em Rio do
Sul, festeja amanhã sua data nata
lícia.
-A senhorlnha Magdalena Dalío

vo, gentil e interessante fjJ;_;a do
sr, Ernesto Daítovo, residente em

Ascurra, faz rumos amanhã,
Envlamoe-lhe nossas íelícííeçõee.
-Na sexta feira comrncmora Eeu

anníversarío o sr. Ordíno Phllíps,
competente impressor nus oüícínas
da "Alvorada".

Fallecimento

Na 8flXÜt feira pnssada
transcor!'e li o 4' annÍv0rSfl!'ilJ
da rUll�18 çiIo do «Ü Lib�rta
dor)) o 8;'!mpathic-o semanhrio
que se edita na visinha cioa-
(18 ne Itajahy. Este anIlO vcu

ciclo IHfllua illf1ís uma etapa
importante nas lidE's t11;dua3

I
da jmprensa qo i o terlor. que i -

ra pOIS o sr. Dr. FrancIsco
Hungd acc�·itfl!' nossas Telici
tações extensivas fi todos

� '" que drdicr..m seu €sfGrço ao

t.:i$�m, "O Libertador".

Na noi:e de segunda-feira falIe
ceu no Hospital .santa Izabel o sr.
Albert AltIloH. commel'ciante dos
mais estimados em nosso meio. Sua

I
morte echooll tristemeIlt�, pois era

muito querido por todos quantos o

!
conlleciam.
O enterro foi levad(l a effeito

hontem, com grande acompanha
mento de amigos. Um grupo nume

'raso de integralistas, companheiros
I do fallecido. prestaram·lhe a ultima
I Lomenagem.

.

A todos seus parentes enlutados
euYÍumos nossos sentidos pezames.

***

D.

Radias

o torneio a realizar-se do-:

miIlgo no estadio do Amazo-'
nas Sport Club está dt:spel'�
tundo graDue interesse eli

DOS130S Dl eÍ0s esptlrtívos. Es
tamoS certos de que uma gran- I

d.: multidão. acco!'['tl.rá
Ú Gal' l'Cla prt'senCIar os lmpo rtull- mi!:!gos BOlba, t>stirr.ado pro-

tes encontros que se r('ali- nrie!ario da impúrtante Casa
zm'ão ne8t'" dia. O Blume: Borba. A uns tempos atr�z (}

l1aUenSI'!, o Bum Retiro, o SI', Domingos, qut' é um a-

Victoria e I) i\ltonense r,ão munte e propugnador do nos·

os cluhes loeét�S que toma- so eSpCirte, havia feito um

rão parte no tornp.iü. Alem Sr. Domingos Borba, do alto oUerecimento para que um1t

desses, présenciareruos a im cOln:mercio desta praça taça fosse disputada entre Ql'

porttlute pugna entre o forte dois clubes citados.

·qu,' a ío!,p[lE'f'emcs publica, E' Registramos aqui este appe-
a de S81't'ID reaiizadfls tres '10. No pr0ximo nuruero dire'

I

jogos í:.'ntre o Br ..:sil t' o Biu- liaS a reRp!Jst5. do Sl.·, 00-
menalU'l1se 8JJ disputa à'� I mingos Borba. que, estamos
uma. tiça que seria oHereci certos, con!ribuinl para a

!ia p!'h, I!{lSSO COm;1101'ció. anlmação dos jogos a serem

Pedir'am-LlGs ainda que fizrs- disp1ltallose-[]Íi'e o Biumenau·
�JPm(}s um appelio ao SI'. Do- ease c o Bl'asil.

Gsncral E;edric
Ondas longas e curtas

MOVlnADES

Rua 15 de Novembro N,84

Pela Imprensa
.... I * � +��- " .

�_..._,...,-._..._,.._,.._,���

MALBA

Em principios deste mc:z o

"O Es.tado", o g-ra!:!de vesper
tino de Florianopolis,· reste
tejou S8U 21 aünivers:ul'io. Fo
ram vinte e um annús de Iuc
ta cOlJtinua, vencidos galbm'·
dumente por todos que na

Quella casa lhe em.nrestaram
s'eu brilho e prestigio,
Embora túrde ãpresenta-

mos aos co1l0gpl.s do "O Es'
trrdo" núSSHS {elicitações por
tão auspiciosa data.

Com os' seguintes clubes:

c .

j

EXijam o sabão

. 'Virgem Especialidade'
de mTZEL & CIAe.'" JOR�N.iLLE (lIIarc:a Registrada)

o ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira.

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


