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10 sr. !\ga�e.non M.a .....

I
qalhães terra soli
citado demissão

I Rio, 21 - Um vespertino
informa que, após a confe
rencia havida ha dias entre
o governador Valadares e o

I sr. Getulio Vargas, o sr.Aga'
menon Magalhães, ministro
lntezíno da Justiça, enviou
uma carta ao chefe da na

ção solicitando demissão, o

que foi recusado pelo S�·.

Getulio Vargas.
Entretanto, tendo o sr. Aga

meuon reiterado o pedido, o

presldente da Republica de
signará em breve o novo mi
nistro. já estando apontados
para o alto posto varies poli
tícos mlneíro a.

"'ié Fpolis, 20 - Passou hon-
te)f! a bordo do "Comandan
te H.ipper" qUí� ancorou nos

l{<l:mcs, o exmo. Generalde "Nenhum facto se revelou capaz de, levementouequer.tjustíficar as suspeitas levantadas contra, o D. N. P. M.",

Di., ..
i�ão, Ma.I:h,el de. cerquei-I'

.

declarou em officio ao ministro da Agrfcultura o dr, Pires do Rio, presidente da. Commíssão
1"<1 ,Jaitro Filha.

.

i I. Illustee.Mílítar foi CUm' Preservação da riqueza mineral do paiZ
})!'õ uentado a bordo pelo sr, .

,'" i). Emento Nunes, ajudante
. .t.? ordens do governador em
nome do exmo_ SI'. Governa- -. . _

.

d:lf do '?'t d . C I \ t' RIO - A conrrmssao nomeada para pelo ministro da Agricultura, dr. Odi- dos, mas, pura celeuma de publicida- I geiros e as compaulrias petroliferaé
• ,'o ,-,,::i.a o, e. �">.n.OnlO proceder a rigoroso inquerito sobre a lon Braga, trabalho cuja cuidada Ieí- do, não poderia ter longa vida.

OS]'
nacionaes !!jJell:iS in.iciudas na forma

,.�.a�a, Comandante d.aGuar.
' I actuação amcia.l e privada desenvolvida tum, .aolu-e nos convencer da idoneí- gB(llago� do M.in

..

isterlo defendm:am-se ç.ão.
de seus c,:)I1t'tI.'s e j'l empenhadas

lnçao Federal e seu Estlido em torno da .probleIlUL do petróleo dade moral e technica dos responsa- com solidos argumentos technicos e em luta aberta contra a lceislaeão

.Maior; Tte. Coronel Canuído est.:\.
.

concluindo o Is.eu relatório. de veis pelo D, N. P, 1\1., evidencia a evidente impavidez moral. Os proprios vigente.
'" ,

ReO" Comandant cujas partes essenciaes • acaba de ser capacidade do autor. .

elementos extraugeiros, cujos cOU'. Ouservon a counn issão a mudança
,�biS, ,oman ante geral da dado conhecimento ao min.steo da Bastaria este trabalhe _ "Bases .tractos não foram renov«dos;um €S- d rumo na campanha coirtra o D. N.
l' orça. Publica; Capitão de Agricultura. Aquella commissão é para ° inquerito sobre 'o petroleo", pecialista em geophysica e outro ver- F. JIrI. desd,p qu" cessaram os ataques
Corveta CusL'auiano Aranha coustituida pelos srs, dr. J. Pires doRio, convénientemcnte vulgarisado em edi- sado em gf;fJlogia do petrolco, depu- ; ,,'S50a's feitos de conjecturas inju
C{j�"1aJ1dante dos Portos ;:;� professor�s Odorico d� Albuquerque, çõ�s populares, p:Ll"a?emodjficar e extin- zerum perante 'a cornmíssão de ínque- i'iodas para se fuzer a cl:jtica aos r'es-

Sa n. ta Ca th ,-
...

cathedr.a.•tíco ue geologia. da Escola de
I grur a.,

resonancia litteraria da campo.a� rito, procurando justificar-se contra as pousav-Is pela ultima lei de illinm;,
·

(" .

,
t.anua_ . _

.; liíinas de Ouro Preto; Ruy de Lima nha quo se desenvolvem contra o 8er: accusuçõas que lhe eram feitas.
.

critica mais liabil quando feita pelos
·

:SUa eXCla, pr08seg'UlI'<Í. vía- e Silva, director da Escola Polytech- viço Geo]oh'ÍcD Fedei àl. .

A boa fama do D. N. P. M., na advogados estrangeiros e muis via

]�m com destino a Porto Ale- nicai; Joviano
. Pac,heco,

. director do
.

Desde que os geolo9�s do �fill!s.te- sua. ülonbidade moral e na sua com- lenta quado part.ida aos nacionaes.
. Sernço Geolog-Ico no Estado de São 1'10 do TnlbalhO notlcwram J11(110109 petellcia technica, apparece aos olhos. Ambas, porem, no mesmo fi111 Je con

Paulo;. deputado Pedro lüichA, snge- de petroleo, emprestando âs informa- da commissão inattingida :pela cam- seguir n. i'evogação do Codigo de ::IIi

llheh:o de minas; general hlür«. Vas� çues o prestigio ofiicin.l, não se P!}tl�- pauha que se lhe moveu.
.

nas, sobretudo para Ih�J denunciar a

concellos; indicado pelo :'\IinistE"rio (ln, ria. deuiorar a ini'ciativ'L privada, ane As divergencias de natureza scieü- inconstitucionalidade do artigo fí'"

a ]lfarinlla..O ameio enviado pelo dr. J. ciosa por explomr um novo ramo iu� tifica entre os dirigente!> do antigo que faz nacional a propriedade das
PireS" do Rio, pl'é'sidput", ,h l'bferida dustrial em paiz como o noSSO, mal serviç'A) Geologico () os do actual D, jazidas não manifestadas.

comniissão, ao sr. Odilon. Braga, é o desenvolvido e de modestas opporttlk N, P. Jlr. resultam mais da propria. O ataque á lei d'3 JI'i.inas, modiflct1da
seguinte: .' j !lidades da grande projecção economi� ·éóvoluç·rw dos conhecimentos de geolo- por de,�reto do governo provisorio,

RegreS8:1ranl ,llontem. de <LA .commissão de inquérito sobre.o: C;t. Form:u:mu-se díveraas companhii1$; gia do pet.roleo, nestes ultimos tem� constitue a parte mais imp(lrtante da

São P.iHllo os o1'S. cIro Ara-o petraleo julga apportuno enviar a v. j sociedades AnOl1yml<s em São Paulo� pos, do que qualquer iuco::npetencia campanha contra o D. N, P. 1L, dei-

excia. uma notiCia resumida dos sel;ls onde capitam; p�·ticulares com certa 011 desidia profissional. A mUlar ,les� xando·se tudo o mais reduzido a me

I-h::l!JeUo, Delfina Migueis, AI- trabalhos, pouco. antes de apró?sentar iiiCilidade .iá procuram colloea\,i1O na 9'H divel'!-{encias manifesta-se entre, ras conjecturas sohre as intenções dos

cides Gilrrozzi, e Florindo o relatorio completo. em vias de con, Bolsa de 'l'itulos illuustriaes. .

o,,; que admittem a probabilidade de: túncciowi.rios do l1iuisterio da Agri

�zcllanj, que: compuzeram a
clusão e que v. excl:t. po<Itl:'!. [mblicar cluccedia., porem, que os indicios haver petroleo no !3ul do Brasil p às cultnra, por vezes suspeitados de con

(�araVaIlf- que foI a São Pau:
ainda neste semestre. A demora desse not.iciados pelo Serviço GeologiCo (lU8 observam a proposito jamais se dneta criminosa.

i
. relatorio foi alltes couveniellte do eram de pequena significação, como. haver encontrado petroleo nas rochas; Ao conhecimento da c0ll1111issãO,

.0 assist�r ii grand.

.d t'onve"� ..

a'
.

1 1" t d" l' ud f d ( ond .
.

d h
.

h' t Iç- v ti que pr8Ju'lcm .ao esc arBClmen O· a reve am' agora so agens ...pro un as''; wanlcas o enllsp eno.aus ra: por�,ll1, nos vario;; depoimentos feitos,
çiio do Partido Cow::titUCÍo- questão discutiua. de mais, de mil metro;;>. Vieram as Nesse ponto aiverg�m os dois geo- nel.!hum facto se reve:lou c�tpnz de,
nalisla. oa qual se lE'Z o Lau- Houye tempo da se cumprirem ou ex()epções c0111munissimas, aliás, nos: Jogos estrangeiros que estudaram os levemente sequer, justificar aCiuellas

çamen to oHicia! d� Ga!Jriiàa-
não as promessas feitas em puhlico emprdiendiruento:> dessa natureza.

• terrenos no Bul do paiz. Um, de 1lota- c01ljecturas. O que se justifim hem

·

sobre o. result.ado de algumas pel"�"u- Em certo moinento, .justamente' vel autoridad& no mundo scientificQ ao contrario, ao,; Oa108 da �ommis�ito,
IUra

.

Armando Salles p!l;'a a rações de poços de pesquisa, de petro- qnado umtt illts . empresas .. procurava .norte-mneri �3nv, e O1ltro que, se tem: é o d�ver de proclamar a boa impres
'JI'esl:ienci3. da Republica.

.

1eo em AlagôfLS e �ão P'llllo,

Ho.uve lel'unt.ar .capitaes pam coni'4nuar sonCjI"\;VeladO capaz eru n?s�o mei_o. '

são que teui da c{n;iducta patriutica
Os nossos distinctos CGn- tempo de se cOl�cluIrem alf?uns {:stt�- dageu8 que ultraP3lss.ará nuI metros, Os geologos patrJClos c'lvl�e�-se dos ÍÍlIiccionarÍoa do D. N. P. M. no

terra
.

i r. . ('f ".,.
dos de geophyslclt.e. de setazer hgPI- o Dep?,rtame�lto NaCIOnal de Produc- lHcra adeptar uma d�s duas OpllllÕP.S esforço desenvolvitlo lJ"ra conhecer a

.. jh I1�OS aç.Ula. I ebreS���Bm Ira. cOlllpttra';iio c;ntwa dos me�lJl03. <;.�o .Mlllerlll.,lUlf';OU se1l (!ever preve-'j at� que estudos lllaIS apurados per., nossa lerra em sua natureza geologica,
, en� �SlaSma,jOs COIll a lmpo-, �Quve sobre!,udo .tempo. de s,,: �lffl�l:. mI" o puh.llco ;.;:)])re O 1'1SCO de· ta] Imt;tam firmar-se com set;urança numâ visando o descohrimento de jazidas
nenCl:i do grGtide espectacu-j d:u- o conheclm�nto da �'exposl(·ao,fe�. empreheJlibmeu.to, ]1Dl'qn,fI rccente>! deltas,

..

'. petrolíferas. Oxalá disponll/l o gover-

],'). pulitico de S. Pallirl. ta ao sr. presluente (la H"lJUbhc,l" 1 �st.,:do.5, geologlcos l!al'eClam cou�r:'t, Para tanto convem hllb1.htar com no de meio:> umis ,dJUndulltes para
.. llHllcm'

.

llüvas tiondagens 11:1 regl<to l"i'CllrSOS abundantes o Servlço Geolo- facilitar o trabalho claquelle departa-
-"""""'""...--.._,....._�- .1 pesquisrida. '. . g.i�o do Ministerio da .Agricultura, fa, lU.ento de: Minisierio da Agricultura,

O "L�iil.·e· r�'a.Lfo:"'{' Umrt estreUa no céo .

Oeffcito de tal a.iso não se }Jode':: cllltumlo·lhe mais a actividade no EIS a maIOr recommenelaçfto que po-

".. . Ia}' oi! �! :
.

I'
na. fazer esper"l'. ,.

. t;amllo sem alterar-se a orgallisa'i',ão daria ao terminar seu relatodo faz€r
", .,'

,

.

I ao 'nelO dr., :Mobilisou :1 l'�:ltr;ão dos Pl'e,iudica- act:nal jnstament� 101lVll,vel por' ,�ist�n� a commissão ue inqUérito sobre o

".

' • •.0. ?,'illr da lJl'ospecçao ue tim pra't.'co-m- petroleo".
Completou a 17 du <:"ol'ri:'n.· li'

.

-

d' I
�= -�'. ciustrial, oestUl)1) scie1ltinco. de geo-

te (; �e' 60 - ri f' 'J"� I
ontem ao. múlo la appa- Lannam1nto ,'!a maxa Il llnn" logia.

. �---�

" -I' tev,u,_ .• "dilUO. ue.. e
.. 1."-, re.�.�"u Df) flf'na·,Ilent.o um" � � ti 1 u uu

,-
' s . O L b t d,

co L u. 'l'ambem seria desejave! que se não �' t" ..!.X .,nelii I el .1 I,r . gr'audE' esh'eJll'l que desrJer· servnr.-n Ih' d s alterassem os fundamentos do Codigó ",era mau lua a
que se edi,ta. na pl'ospe.r� .C.i-I tou a atte�<çà;'dú pUDHcô. .. a�a B mB�u.Orla as e -

de J'lfinas mórmente no sentido �le
d�

..
de de IWJ.aIlY e dmgH1{).

.

Esta ;"strella apparecen a tpadas [l rng'iSt'ro 8 .fl·(f0a- acautelal:·se a riqueza mineral do paiz candiAQ.L['!I'Ilr� A;��l,\.compGlL'!lte penou,úü sr. ouca distancia do fOI. ,1. U
__

(j -

•

OU ���.tra o aça.mbarcamento esterilisa- llll«..\! LI E,4 r-

ar.,.�,y�f.l,C!S<:)O Ral1g-eL
p , hZ8aaü de vehmnlns Com essa orientação patriotic:t, o li S 11.

t,Jna.Gd de BlumeDBli", t" aconselhavd teria sido que a lei cons- man O a es
(�u:nprimDl!t::t i1 tedos que O Iv'1 S I Foi prorogado até o fim do titucional, seguindo o exemplo ela

H'Jbi,ilh 1m no "O Lib�rtad{Jf'"
..

I corrente mez o prazo para
maioria das nEaç'õeds mdoderna�, r�ser-

.

àlm('J"ind(}-�l1es prúSpel"',·d,;;de.. .._;...... � e t'
-

I d 1 vasse'para o <sta o, e maneIra 1n60-

� apr sen.8?aO (![iS ec ara· phismavel, li. propriedade do sub-sólo.
çõps eXIgilias pr::.ra O lança� Em sentido c')utrario é que se batem

mento da Taxa e conserva· as companbias de pesquisas de potro

ção e melbof'ia da S t'lltrada.s lleo, ..
assim as

ext.range.
iras

con:o.
as

• <,. .

l'
-

d'
llaCJ011aE'S. No combate ao COdlgO de

e r�glstro e HSCfl lzaç:!o e l\1inas, unem-se todas enas, as repre-
vell1eulos_

,

sentantes de grandes "trusts" estran-

t
e Ito
ole

s r

.
.

Resultado de um appello feito no armo passado ;:;111, "Cidade de Blumenau" pelo eng. Estccão R. Pinto

Quinta feira e deve suspenso
eln rodo o pai: o E8tado

de guerra

Rio, :21 � O sr. presidente
da Republica. assignou quar
ta feira Wll decreto, na pas
ta da Justiça, sUi)pendendo,
Da quinta feÍra em tOdO °

paiz, o estade de guerra, pa
ra serem votadas as en::en

das á Consthuiç110, pela Ca
mara Federal.

gre.

Já não era sern tempo
Rio. 21 - o almirante Gra·

ça /\ranha anounciou peran
te o Conselho da Liga Na
va!, que dentro em breve
será aberta a concurr�ncia

::;ublica para a construção'
de nova frota para o Lo�-d
Bresileiro, a' qual será com

posta de doze unidades.

"Annuario Sul do
Brasil"

Cruzeiro Surpreza Boa ...Vista

Rio, 21 - Falando 2.08 jor
naes, o senador p&ulista sr.

Moraes Barros declarou que
S. Paulo manterá fi candida
tura Armando SaHes, a qual,
apoiada por diversas e va

liosas allianças dos ERtados
não poderá ser retirada.
Acrescentou o sr. Morais

Barros que é de lamentar
que somente agora tenha
vel'dadeh:amonte surgido o

nome do sr. José Americo
como indicado para candi
dato a surgir na convenção
de 25 do corrente_
O sr. José Americo - disse

gosa de muitas sympathias
em S. Paulo e está em, con

dições de ser um candÍdato
de paz. mas pelos motivos
já ex;JOSws, o Partido Cons·
titucionalista não poderá a"

poiar sua ca:1didatura.

Temos sobre nossa mesa

,de trebaiho o nr. 7 do "Ao

I nuario Sul do Brasil", dirigi
'do por Sylvio van Erven.

Ko s�u genero, ':!om a tiua

organizaçãtJ, é sem favor o

melhor anLHario brasHeIro,
úrganizado segundo as regras
e feições tla moderna pubU
blicidade.
O "Annuario" presta uma

justa homenf:.gem ao desem

bargador José Boiteux, dan

do em pagba de honra ()

retratõ do eminente oathari
nense.

Seu se�viço de informações,
principalmente estatistico, so
hre os Estados do sul, é pro
ruso e acompanhado de gra
p!:ticos e de explendida pho
togravura.
Os recentes decretos sobre

o reajustau;:ento ecr,nornlco e

demais assumptos de interes

se das classes productoras,
do commercio e:lo publico
eIll geral figuram no "Annua
rio" como elemento de con

suHa rapida e tHiciente.

r", �t'l'1 .l
n rl! I:J.·

Üi) .. LTIuL. B l1DDSBllHWUrla
Pensões dos

�

Bannários

o IVíELHOR- E MAIS �IODER·
e NO SYSTEMA DEFOSSAS
DO :MUNDO.

Farinha de Trigo? Unicamente

marJ8S inSUpe1'8Vcis

Moinho Joi.nviUe· Filial
Caixa k>osta!. 89

81umenau
End. te!. SILOS

.;.t....

Amanhã, d<lD1ingn, teremaSI
OS QUADROS

oppoltunidarte de assistir um<:t Salvo modificações de ulti-

loptiro3 tarde cs�)orHva, no ma hora, os quadros adver-

I grummado do Amazonas, no sarios entrarão em campo
Gl1ICia. Enfrenta:.- se-ão na- assim constituidos:

quplle c':Impo os quadros RECREATIVO AMl'lZON'AS

oriúcipaes do Recréativo Bra- Valdid:: Roosemeck CURITYBA, 21 (Ga.zeta do I si! tendo na sua direcção ()

.. jl " dn Amazonas. S�aedela Per_C! • Povo} - Roncem, perante o industrial () sr;
.

Arcesio Gu!.-
Este jogo promette Sf'f Te� ii:e �!�:�th 1°. Tabelllãll de Notas dflsta marães e Europa P. Esta.dos

li l1Di,HSSlUl0 e, por COl'to, ak Cars!e.n:; Amadio capituJ,. forall1 assignadcs os Unidos sob a direcção do dr.

1,!1:
I'flliirá ;.:0' campo do Amazo· Gen�roso A�alb�rto \:lonvemos realisadoB entre Algacir Maàer.

na�� :lUIllCf0Sa assistencia. Mano O.Lymplo os moageiros de Matte dos
O H,eceeativn, actual;ne:-:'�t, Wciide�ar Ifu�oldo Estados do Paraná e Santa À:nanhã daremus a 4!oahe·

nn�;sll;'> utn optimo €squadrão� Walter Edgard Catharina. Resultam desses ceI' a formação dos Conse-

:1'!,',I' .•
'

....
'tle bll'adü sensivelmente com Schürmann Noventa convenios a creação de Cen. lhos de cada um dos centros

. a iDCIt:�ã.{) de 'varios d'.'men., A PRELIMINAR tros Exportadores de Rerva Exportadores. Está pois de

tos de valo)'. O Amazonas,] A preliminar será disputa- Matte Beneficiada para os parabens e. industria herva

!lI' �eu 'tu:'riO, _ p_'J3sue um da entre as. aguerridas equi- seguintes mercados: UrugltB.Y teira dos dois Estados, pOiEl,
rlUíldro ,trelDndl8s1rno e f�pto I pes da R!lcI!o Cul.tum BJum�- sob a direcção do industrial da união, ora realizada, re

li ',tU {Jnlí�t:'!lti1r' t:;l;n g'tlna.r- n�ll e ,da ?re�eltura Mum- sr. Ivo Leão; Chile q�e terá sultarão grandes benefícios
l '�"'.':� j. 111.' p',f\"'�!:';!I'W GP: (�)pn�_ E$ta partIda. prom<:tte a direcção do industrial sr. para a industria hervateira

,-·,.Õ .. _"_' .• _"_,_.";,;;;.;_,="'::; __���""o�:,:,....,,,,,,.:.....1 ' ,.",,� : "'('�' 1"It�rpss:wte. I :.Iicola:; Mader Junio};; Bra- do Brasil,

Congraçamento dos industriaes
do matte

I ASSIGNADOS os CONVENIOS ENTRE os NtOAGEIROS DO
.

PARANÁ E SANTA CATHARINA

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



"

Àata de 31JUrngãO da Tombola promovida pela H.Tennis CIllb I
, Blummlau",

.

em 9 lIa M�o da 1931, no Pavilhão da

II"

, Somedada dos Atiradores de Blumenau "

,

,,'
,

,

"

I
" ':t\,OO no,,, dias do l:!l(,� de 'Nllio d;; mil e, novecentos e triIl,I,� o t'er.. , I', no Pavílhso ,\0. Bocicdl\de dos ..lHh-ll.doret< de Bl1JJllflD.U.U, ondc ue f'1i\".)lltrllVl\.

,

H'>rtnida. r;:andc, 3Ss1st€'ncia ae interessados, U3 deZe\l",ete horas, a C!.illU1Ü":lliQ'
l]!'eviam�ntQ cOll\'l�l,l(ln� Wltlposta. doa l::''OPOll. Bnre. Dr, Lll11a. Freire, Dr,
Josó de Car'i!.\lhQ, Dr. Aff�Il!lQ 1111110, 1301', "'Victor Rering e Dr, :,ArlJilltll5 Bal·
sini, de�í$ da verificar o 1)�rfeit(1 runccíonamento do app.tmlho de sorteio e

colloear not! globos do c1'yetal us l'SpheIll.ij 1l11:n1"!'adlls, deu-se Iníeio Q, eXrTl1'
':[to da rrombob,- Y'ltrlt li9'c:l:do doe T.l'.lme-l,1)," refe.rente:l aos bilhete" vendidos,
,ie oonformidade eom "J )'�$'Pe{ltjt"o;; �MlhotQ�. Do �.su1t?do tia exü':t\'!lo� aflUo
roU-30 (I At:lgm.ute: �- N:r. Ü7J.9, jlt·",roJ.I\c1Q .coiu UIDll BtllelIfl., ofierta do E:s:mo.
SUl, Dr, Àllto:nk, Vicloríno �\vi1la }'ilho .- Nr- 1318, idem com um appare
lho de úllf4, ofl't<rta da C'\SIl. Bayer :- nr, 0877, id<im cOJU um estojo de car

wir:ts, ofri.>rta drl Ca<;lJ. P",ner .", W', 178lJ, idem com um. estojo dr. tltlher!'l,�
de prata, oirel'ta do Esmo. S�r. 1>1:. :r�r:tor lü:�nder -: nr. 1;..1.10, �,r1�, cuu�
dual> loml)l!.d;'s de qll;;o.J,'to, QÜ,;1rht da Compul'lhm rr"'"111g - nr, 1''',:'0" ' �de.m
com um e3t(�io tI" p<i'rfunU.'!8, o-Í(erta. (lo. O(�Ba 1301'ba - nr, 1539, idem com U11l

nrato pára dormi', ofi'ertu. da Enl1'�-Cl'J� de Gaspar Lt<h, - nr. 2074, idem eonl

;,1.I11� ,lam'J!l.dn. de Cabllci;>h'lI, ofr'irtn. d(l. TJ,niü.o 'Mel'(.):tn"il Brasileira '- nr, �977,
idem c:ºu�, 1.\lU ient) t'lfi(,'t�"iCOl oflhta da Victor Probst ê: Ci». �" nr, 1119,
idem COltt uma to18�t, oft'e:rtl1. da Casa Sul ÁlueIi<:ana - nr, UI)�, jd,.ro com

fjUnh'O pl:atca de çl'yf3t,l�l, ()lfel:tv. da (',.'l43tt MueUmarm - nr. 19��O, id�m
'

com

lÚll apl;l.l:t'dho d,,-' chá, 11ff!ertn. do l�;:trnQ. SIIr, Jo.1o r.l\)deJroÕ' Jor. - nr. 1507, ,

irle� �cm. ma pl·:ttD rl.lr.\ .doces, oflf:ltl.1" da EIupre_sa de Gasp,ar, J_td"",� »'1:'1[)lBO,lÔCll1 {',om um l'l:'IOgIO de 'l.ll."�m.! oW:l'ta do Exmo, Snl', .b:;Jn: Henl1;': ,�

llr. 02;i7, id(ln'l. com um jogo pl1ol'a, lieôl', (Jf�\'l:tl� da ,Fabrk�\ de Papel Ita.iahy
� u. ::',31'2. id�m e(�I);\ UI)) appa..I'",lho {Is caf,\ off�1'�a da, ,Empret',' lndust;-j:il t

IGal'cil1 � n!', 2"2()I�, ld�m com 11m ap.v').l"f;lho de caie, ofIerta da CO!llpuumu I
:MuJlmrg - nr. O:Jií8. itklID com uma ,ca.i�a. de chocolntl'8, offerta d:� FlIbúc,n

,

de ChOCQ}l\tl;\f;l Satm'llo - nr. OOH3, i(lem Ct'll:l. uma c�tmí ..:\ do jeraeYt ol1erta
da .l[il,Jherh de ÁrtE'f:\>ctoe }'h.1.oi)l - rlJ.". 1330, idem 00.11 um p:ll' do ' sapatQS,
offerta. da C>lll:l. IdNu - nr. 1351, id€>m com 11IU corto clt; 1[1., ofterta do Dtic

lJositQ Rheiny.ltI!tz �' tlr. f.)�:!l, tlffi;\ �Í'tlct6irn, of�erta}1l WaJte;r S�hmitlt _.S.
á. ;_ nr. 2()35, ldmll com ,mI app:U'd,uo de COckCIUl. oiiln'tn, de Li,on;:,p-$ &. (.)0.
- nr. 2{,:)fl, idem Will u.m jogo de p:ratQ3 J'Hll1), d.oces, offln-ta ilrl

.

CMR �o
Aml:lrl.Cl),110 - nf. 0522, ido!.n co.n l.u.tlf� cllmis!t ,lI; Jel'sey, ofiarta de, Ualhllflll
de A,rtr,fMtos 'Fiuos - nr. m46, Hlçm Ooill un� chapliu para. homem, '

otÍf'rtll,
<la A, .J. R(,oll.:nel' I,t(la., _. UI', 174,5, id;:lX!.' C()1l?- dUlls gl1:n'af�s JY�nl agUf.l, offer
ta de Roh!:'l'tQ OXO!HNnhl\d}t"\,, - lU', 121.7, íd.:rm. cam Um jC't;O roarlt cJwpp,
uffel'ta dr� CompHnlô[l, de Aníllh:fH' (' Pl'o,dac!os CbilllicOfl

�

do Bl'?$il -�' 01':
1190, id�ru com um r�19gj() do;; pnrhle, ",tl"el'ta do E:lI.1UO. Dur, Ir;J,:n�n �,?l:
nhflusen - ur, 2038, ld�'ll1 tltl:ll tuna raquett€, offcrtl;l. da Franchun & CU,!,
Lttl,t. - nr, 2US, id<;,m com m:t1 \'i.lro ,de pf'lfume, off"rti\ iia. ;Phrll'macij'
Gloria - m. Oí:l8f), idem com um jogo de Co.ljCf;ll dt:> crystal, offerll\. do B\\jj
co It,�lnQtria o Coromr:;rcio (1..\ S�,))ta Çatbnriui,1, - Dl". ogfi�, id�lU com 11n'

.i?go Jl.ara d?c,es, offertl\ da '\V:.Jtel.' Sd!nlidt S. A. -- �)"'. 2527, id�m '�:om UI.tl/
1ructel1'� of!ilrtu. dll W�llf,r Sclmudt S, Â. -'1Ir. 000., ldem C(lln urna pnl
tüm (L olclJ, oftertt>, do EXillQ. Sm\ Dr. Aú.tÍll�s Bálsinl - 111', 1120, idfl1
com ,1111 ab::tt-jout, oil;'ürt,;J. ,Jf, 00,1"101$ R�nau:'l: S. A -:- )11'. 0491, id"ll\ com. UI�

'l'aso de Cl''istaI. ofiert:l. do l;:::!mo. S1'. :R.ol�,l1d Rena1D, - nr. 10(;1'; - ide]
cú:U1 mO,)" f.olBí:ro., oftl>rto; do. Gomp�AllllÍa Int!'!rl1ucionaI de Capituli ...ação.

SN·téfldos ttHios <iS prcmh", aUl'el;imtadOEl j}ela Oomlllh�er;o 'Organisao:h
rn da '['em.bola] 'i'm -:ton)';�ro;! de tl:hlta e {!:it.-., ao C.omll.l!r;8i1o acimói l"{ithiJa a...

l'Dr .:wi,err....da t\ !\.p1lT'..M;J.O, 1.rvrl\l.ld.o·»c fi IJ)'"sl;1llte ::teto. que VUlJ pd:t ll.lNlID

llt;si�nad;l,
' '

nhauenun, !) de ]'i;aio dE' 1D3'i.
'

(ASrillg.) Dl', Lum], P]"f.dre, Pt" José de OatTdlho,
AtYonso :Rabe, Victor BerIng, ])1', Achilles Ba/si1t'i.

i§erviço
'I Edital de convocação de sorteados

(Classe de ';9'15)

nt,l>prto Grossenbacher, Prt'sÍ\íent� <Ia Junta de A1is
tsmento Militar; faz saber quo íoram Bt!Iteí.1I10S pUnl o ser

viço do Exerclto, nó pr+mcrro <iomingo do JI1€Z de março
----------- ---,"".,,.,...---,-_.... , do anDO J� 1936. na CapHlJ.l do Esl�It!1) de "u:l(a C;Hl!&Ü-

f I,na,
sede da tus. Cll'cUmsl.:rlp�'ão (lo Recrutamento Militar.

t 1015
cidadães constanres do f(·lllç:f!o abaixo transertpta, V"i

I quues se deverão apresentar enH'(!, os <liaB J(\ de MAIO a

1 110 ue JUNHO do corrente anuo (1937); e 08 QU0 não () f(,
, I! zercrn, fie8r[io sujeíros �LS penas t'slabclf'cida8 nos 1'('6'ul:c'
! i!m entos raílltares e Cudigo Pf'!Jt\t do Exet cito. Ü:S rd'c'rid,,_-;
�

i
sorteados, para obterem os meros de tr;:lIJsport€:. deverão

180 dif;��ir á Junta de Alistsuieutn l\íiliUiI' I?!H BlUnH!:<lU, DO

,I edHicio da .Pn�f('.ituI',a Munieip:}l. Chama uttençãu dos SOI'
�,tt'HldüiS avmxo l'eJl1clonadO$, pnra pl'ocuz'ar',nn rw eorrdo

(111S zonas onde nasce!'2m, 88 C{l,rt�� de núttfíc3çlln, E, pu.
rn. constar, 18V1'0I1'$0 O presento t-'(Htul, que serú aHixndo
ü porta prineípal da frcfeItllra, mto r;eaes dOti Disllh:!(...�
r3 pUblicado pela imprensa.

o sonho de todas a§

1!JCl..rlJ...'J.Ihercs '

Ser bonita e predilecta

DO

realisa fazendo uso
--�-------'--_..--,._'" )�....,..,.,...

CreDIte
lllrocuio! [toberto Gl'cEseobaclH.\l.' - Pr�s!dl'nte

Que limpa, conserva

,"irtOt1...:!f p,p. barato Iiii r;.;uUe-�';IJ pruteleirnf',
13ii!CÕ\)8, eSCl'E'vún1nhas e (I Ii

tros moveif:l para CQS!]:>: úOW
. :!lf>rcines:

'1 ratar C,A,S,\ H.ERTW1G,
Rua 15 de Novémbl'o 127.

n('c.�;IJ(� em

quall !l�;
"DBpOSitOS POf'llhres"
de 20$000 fl[é 10:J00$000
g;;ndo jUi'C;:; í! e

dí�sr.ie
pa

SR'!,!:'!ill(.l�
Ullóli.�i''''!,;l.
I:!,�çJw""t.;';l1�
�)zl'thll'�
�'I-'lt"li:.&t
{lw.;.�.
i:�t��;i

: �:���(��' ,

��:ttb,,\U�. 1<,

i Ir!l'?::;�\,,;; VIJ:t'e" r<,;I 'Ç<:,••>l.I,

I �,t�t7-;::���:t�� Crrr;;�r',,��ll��).1 S;l;'-;"�
�'i

.�tit&i:J�
'4

1 t"('��H1V�':l'�-<?,

I A M T J N s: !' y.� M J l, ! i! j (;" o
, .A IV Ti .. l? f'U: v "., .1.

'"

: r.; \1;
I A.'J n y {iS {;F(Ç,�U!·', {)'$ü �
:11.�e!t!. r�-t �lnr.tt'i t!g�t'irl i;i�'�'N�, �� ·fJ.�;:' i':��:,;�. �

�t ,5, r:l,.(tI}�r.1o ?!�J':':iU!:" ;'��(I-'lSll!,.i;� .. 1;I ,h !I�.r'� .:.
li! "";;Hf,'W· "'-""''''1')1;'1 �" iUW"I" '

1 �tH·.ra�, v�'.f U�t.� \ t � ;.• t14 ... �;; ...._, .f:..

�l5r,:tJ:-i..J,t"S"f;�ª��m�«'!.(�''r,li:��J.�,

��� Ir'll���"'�:'" .a ng"';�!flt ..�1j�'n��Ji't,���'ftro -'�wJ;ia .. ,��·�,w./.?f�t.!Jl-'J�VUt:J
S{:(k�: ruo DE JA�EmO

guceun:;:\! em mnmCnau - C�i,lX:l 'Postal· N, :;

PAGI.l. JUROS, :E.l<! CC.i'NTA-CORREN1'E.
ATE 7 'I. AQ .ii.1\iNO '

Syndicafo
Ltd ..

'

Condor

I LXNfL:1 f'f.J:1A o �)ur.

'1'crçn,ieil'll p11 B::crJOS .A yresI QEftNIl�feíI'fl, [)tIS Porto l1.lq-gl'tl
I s�: hbactQ ate f3U('Il05 /\.yres
I i d'iltn " hh'lli e C;�He

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



ditaI I
j

sstradas 1
.. ,I

I
Lançamento da Taxa da uansarvRção B melhoria da

àü veímllas

..

De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado, faço
publico que, em cumpriment9 ao decreto D, 8, de 6 de jâ
neíro de 1937 se proceda nesta côlett ria o lançamento da
Taxa de serviço de conservação e melhoria de estradas.
de rodagem e de serviço de reçist: o e fisctr.lizatão de veí
euioe. para o vigente exercício pelo que são convidados
os contribuintes da referida taxa a apresentarem 8S; d�·
claraçõés exigidas pelo art. .15 do citado decreto n. 8,. atê
o; dia 31 de maio p. vindouro, nos termos do decreto 4.
89 de 7 do corrente mês:

Incçmbe essa obrigação: ;

I u: .. Aos proprtetarlos individuais, empresas, soclede
.: des ou seus prepostos, d� veículos que se utilizarem das
estradas de rodagem estaduais como tais consideradas pelb
planá rouoviarín do Estarto e nas . quais existam turmas

permanentes de conservação. :

II --:7 Aos propríetarfes de terrenos marginais áqHela�
estradas, .:

.. até uma pr(JIundidadf' de 5 kílomerros, desde
que sejam elas pavimentadas cem macadam, revestimento
síltoo-argíloso, ou Outro

.

destinado á consolídar-lhe a su-

;1
períícle n(j,turii� ou e�Xigiam. ti. construção de obras d� �rte

... de valor superror a 00:000$, estando nesse caso sujeitos
sõmente os terrenos até uma distancia de 50·. quilometros

I d: cada lad? da construção pelo eixo das estradas que a

,ela. ccnverglrem. '.. ..

IH � Pelas peseôas naturais ou juridicas, nacionais,
•. ou extrangeíras, de ambos os sexos, maiores de 21 anos.]
'que exercer no Estado indústria ou proílssão, arte, oficio,
ou emprega, ou vivara. de seus bens ou rendas, estando

.. isentas as pessôas cujos vencimentos ou rendas forem in
feriores a 2:400S anuais.

Os concríbuíntes que não apresentarem, dentro do

prazo, essas declarações serão lançados á revelia, pelo
exator, fica,ndo sújeítos ás maltas de que tratam as letras

,

ü é b do art. 31 do decreto n, 8.
As declarações que apresentarem fraude ou negação

sujeitám aos contríbulntes á multa de 20$000 a .100$000 .

Nesta .exatoeta obterão os St·S. contribuintes ímtormes

sobre as 'cteclarilçôes de que �fat'i o presente edital.
.Ootetoria Estadual de Bluruenau. 15 de abzíl de 1937.

N. SCHEEFFEB. - Coletor

Assim falou Toníco, num discurso!
Não é para quoJquer ter fome de urso,
Ho muito gente que padece fome
Não lhe f(iÍla comido, mos não come

.. N\Os se tomá UNDERBERG, entíio veres!
De almoçar duas vezes é cap,a,z�i, '.

. .

�T���!1.0�����-'�lo:;.;!:._"""�!AZ:Y���l':;::::;;i;:2_�;"�·i;2j���a'�o.;:;;,?.i?f;'J

\
"

\

f.;�� CA;;;m::,5 cJ:J 2,
H'�'OW5 da 2� e

CAih:'_S de 5� "Qrnpt�miü�s

í

ii! Paulo Bering i
� I�H�"l ��1�'tl ��nt�,f �.·.;.�«':.�1.<.�,�,r: lPh1:.'�,. t

l�
t... j�.�!.��u�!t(kM YUu\o.Jl --�\.��;.!W>.I.&tn.�"!._ f

t Tintas e Vernizes. �r'\aterbes para I
.11 pinturas em geral I
I Ti�l�a� �ml'· b1.�W�H�J\! n.�1Va ·:;.rrJiH�i!·ÃS I
,

... -i t � I\.) u�C!Jã.Uif1j.hl lJlU.il tI.i. � o ........�

I
______� =-__�.__=___=__----___===_=._iF�.�1i=.���--==----.-�-��

ZY:;;"�:C:i:!,:::·�:':JÇ.;1líS��:ft'�'!f.I"'l:Ã��P�llí!iiI�w�",y��-r:iftW;�Wb.�rti.f...mLii:�"l'f.'l���g:!YJW{I'!;@6;;'::;'�i'ê'\'I�&'W'.\@!IW*Mílíi<���!!@!í$1,H4m$íj;$!i3â1f
..

m�$1!i'.iD1.

l'
-�. ...

:�l Ferme���s �:co�h�salidade 1°1
'.�'fI:;fZ[;:rEf.�"5t'�:�'::::':'.:'-';;;;",7,':':":.:'�'"·;'::'_T.: •...::·,"':J.;;z.i�:::-;.::;::;::i�:��:::::.::��,;;�:;Z:;;;:1'f;".>7;;-1<��i:..1Z'.%l:;S;I;s'7,FTiõ'!1��:�;r�;;i;;;':.:::'\2j.:r;'2:::::,L,,:�::,;j;,jili,T�iT�J;'Ür;_�l��§!ll".w"!b"j;;'2-'lltn:'d%.iltm�·���d

,��
! '" ��'�FRAQU!!!CEU-S!a 'I

I "\itld.
a t!tffi t�I.lI.0f!

•.
dôr

nu.ca2t9.S ti r:� p�lto1
U�." (I l>lO(Í�rl)3;O itmioo

I vunill CRfo�orA)jO
I � pM.....-�.

I Ü C! urA �.m�t •

j

L TGllltil rosEAA&;G

I "'" JJ;;
.

r.� �tM!lEE {
"�--...,.--_-"';....... ",d7

-.,.�v""- .."""'-""''''·''''''-''_''''''��'''''�

.-:�""""".,"."""."" '" � � ,. � " ", "':':'
� v .

..

ff:'. O N C E R T O de :.'{�. d� machiáHs d� ;

,'oBturas, armas, cadea
dos, so!dá a metal. es

tanh» e alumíuio

�. Mt�bii2(h
EOTE{STR ')qE!.

lmnosto
"

De ordem do sr. conector, torno publico e pára o co

nheeimentú dns ínterossados quê, durante o cerrente mez,

crn ÜHjOS os di:.l� uteis, arrecada-se nesta repartíção e nas

! deruais (i�ste rnulJieipio o lD• semestre do Hnposto acima,
'l'ewtiV'O ao corrente flI!Dr..

Us aue deixarem de pagar neste mez, pod er.:1o fazeI

D. nos mt7zes de jlin�o e julho, acrescido d.as multas d(:'

5"/0 e 10"/0 respectivamente., i

Finá!) estce prazos, St'l'a a Gobrançll ie!ta judicial
mente de Rcc(,ráo com as lei", em vigor.

.

BlUma'lDU, 14 àe maio ed 1937
.

(JSNY �IELLO - E&cfÍVüo

����� n��,

!
I
t

I
t
I.·

IMPORTANTE
.\ direcção de cCidade de
Bíumenau> não assume res-

I
ponsabilidade peias aprecia
ções emettídas em notas ou

I
artigos assígnados

�--............,.;

Contra

dôr, minha se
.

nho-'" 'La um �o'-:- ..t�, 11 �

remedio, mas este,

certo e immedíaro;

cura das

Sezões
Iníallível etc poucos
dias somente

�

com

as afamadas
�---

:rUulas Dr.
Re}nafdo
Machado

l .... ·

""',

XAROPE
s, JOÃO

1::' o melho! para a

tosse e doenças do peito.
Combate li$ coJUbpaÇÕC8.
rWflados. coqueluche.
broochit!t C uthma.
O XIUOpe SãG Joio

protege e fortifiCa a �
gnnta. QS bronebioa � OI

,_ puLtnÕ� Milhares da
otUlaa . W!IlcmOrosa& t •

,-�==--------�-==-=---�

III C 1 D A D E

:! DE BLUfi,mNAU
I Bíssemanario de absoluta
, � independencia

I ELiç5eg á�rtas.feira&.

� aos sabbados

Director:
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLfO RADTKE

Redacção e oIncinat;
Travessa 4 de FevereirO U' 7

Caixa Postal - ti7
BLUMENAU
Santa Catharina

""""""'"

-\SSIGNATURAS

Ar lO •••••••
Bt'. ae-tre ....
Nr n, avulso .•
Nr n, atrazado :

15$0(10
8$001)
$2üO
$4ÜO

HOTEL HOLETZ
Situado no melhor

da cidade

S�ebert & eia ..

Qu�rtos ('.onfortaveis e cosillba
de primeira ordem.

.

Absoluta. motalidade �

maxiruo a6seio

lU7fí,enau A Sta. Catharina

ponto

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



I

De Indayal
DO CORRESPONDENTE

LIA CARMEM

Iniciou.se na terça feira Dia 20 do corrente com-

nesta Villa o torneio do pletou mais uma primavera
"Skat Club Contra", entre a elegante menina Lia Cal'

seus associados. Tendo al-. mem interessante filhinha do

çançado es prtmeíros íogares abastado commercíante desta

os srs. ArIOfiE'O Oestl't'ich, praça, sr. Edmundo Schl'oe�
Allredo .gchoweder e Arthur der.

Hasse, respectivamente, A pequena Carmem
Sabbado haverá a disputa nossos sinceros parabéns.

do reeturno, quando será (US
tríbuldo Co8 premies aos ven.

cedores.
Estas partírtas estão sendo

jogadas com, muita attenção
e parida por parte dos com
peneutes dos diversos gru
poso

desta chefia,

.\fARIA BAYM/..

Dia 11 deste mez aünívez
sartou-se a snra. Maria B8y� ,

ma, por esse motivo foi muí-
.

to felicitada pelas pessoas
de suas rAlações, -

PLACIDO J. GOMES
Retornou a esta Vílla, a

companhado de sua Exma.
iamilia, o sr. Placido J. Go.
mes inteUigente [ornalistà e

provecto solicitador 'deõtf
commarca,

Dr. RENATO BARBOSA

Terça feira, passou por
esta Villa com destino ao
Rio do Sul, o Dr. Renato
Barbosa, Deputado da Ass
semblea Legislativa Estadcal.

CONSORCIO

Quarta-feirar na Cidade de
Tubarão, oonsoreíou-se a

prendada normalista Bobelía
Coelho de Sá, professora do

Grupo Escolar "Hercílío Luz"
com' o sr. Joaquim Faraco
funcioDf.rio municipal daquel
la cidade.

STAT CLUB CONTRA

,

,.

Jose Tavares da Nobrega,
Substituto do 2' Tabelião de!�õta� da Comarca de Blume
menau, Estado de Santa Oa-.'

Seguio quinta feira para tarína, na fórma da Lei, etc .. ,
'I'ímtió o telegraphista José !
Faraco, para onde roi remo- FAZ saber que está em seu ,-

vído. O sr, Faraeo que ha poder e cartono, no edifícÍfl
trez anuos a tanto vinha ser- da Prefeitura Munleipal, des
'Vindo como chefe da reparo ta cidade. para se protestada
tição desta Villa, desempe por falta de pagamento, lime
nhando suas Iunções com! duplicata do .valOr R?: ....
críteríe e a contento de to. 4:432$400, cujo saldo e de RS:
dos em geral, deixa por isso �:932$400, emitida � endossa

zrande pezar a sua retirada da por Hans 'I'oenjes. de»

�. praça, e aceita por OS(;,,�;

'1_,_�����J.iHW.W�='" "j� BARBETA. E, como não t ,-

I L'!.., d ib J, vesse stüo encontrado I, e
.rnna 8, 0,111 us 111 ceitanle Oscar Barbets. pelo

! DE .$ presente edital, intimo-u ;

! ARTHUR LOHSE i vir pagar a referida cuplic<j
�

] m' 1. I tR 09 dar as razões porque
: Blumenau, InuayaI B !lmoo � Dão o faz, notificando 0, des

; ; de já, do pro tes to. caso não
• DIAlliAMENTE

: compsleç:l dentro do fH7 �_�"�'��m�_���.����.�_�_�_�.�.��*�.�V�q_�,�rn��W�9�#�M��"�'��'�_�.����������.���������g���������_�1�'�*�®�e�'������-
,

i IDA E. VOLTA 'ti legal. ... "'.......,.. .."""""""'-

li!<
P t d Bl

' � Tr:•. ;:�ll:.�il::' para, as aves
ii-'
--

,I':;'!i ar e
-

e .D umenau as .' Btumeuau, em 21 de � ... 'lI.U Machinas de ,:'� $) horas � de t937. Fareliuho C""""'I&"-'*"""' ...... ,,..

I' b h II Esc, 8ubst _.,;:ottl. ...... .a. ""'"

I
de T�m Ó, ás 15� �oras ! para o gado leiteiro

���<SMl>.s�rt'����.f� Pareio para os porcos e animais de tração.
de todas as marcas e !

�"......� nas ornemos
.

mechaní- !',anno de existeneía do 131'. C3S especial de ;

Joã!' Medeíros, propríetarío

I
�da Pharmacía Central e figu. VJ. l.CHR l'

ra dd grande destapue na 80' �
cleuade btumenauense. RUA 15 DE NOVEMBRO

iN°.20
- Ainda 8P aahã possa o __l

anntversarío tia srta. Magda- -�""""

lena Dalíovo, filha do sr, Er Pharmficia de pldnl1ão
nesto Dallovo residente em Estará di! plantãoumuuhã, rlomiu-

, Ascurr» p:o, a pharmucia Sanitas, á, rua 15 di'
Novembro,

�

CHEGARAIV[ OS tres fo'Conselheiros" ••• , Se

manalmente, elles appareeerão nos jor-

JOSE' FARACO naes e COD tarão alguma cousa de grande

interesse para todos os automobilistas. Aguar

de, pois, o proximo appareclrnento dos tres

"Conselheiros" e o que elles vão lhe contar.

GAZOUNA. UJBRBlFllCAÇÃO
tilOTOR on..

ADOLF wOl�LBRDECK
Doretnea \Vieek e Theodor
Loas na grandiosa producção

da Cíne Alliança

� 'I �1 iI.:'
'" ,li 1'''1 L

Exija, sempre, estes produetos, porém, do

Sabbado _' Hoje - e Blumensu
Elid. tel. SILOS

'�'

CC!nt�Rlza de oocé...

c,05tume

,

� _
'

." _ ,.

- Spgunda feira 8ssigna!a
__ G.�ças a b01;;1dade aos ��;doZ'ea aO' CUlc:de de BluID:nau • a p8SS3uHID do am:iversario �-' -..--......,..,_ ��'"',_..",..,
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" llC10 hOJe o, "cal1hnIto de voce çomo um humilde mas SIncero :
b

O d' ph' 1':::
, -

::;'!-i .c.resente ás gentis senhorinhas da fina e�He blumEmauense� I �atal1vl.o do sr. r .I�O ..1- se quereis crear V!iSSOS
I Descreverei CiS idillios e colloquios amorosos que a indis� [lIppí':, fIlho do ilr. Gmlherme fi!hos fortes e robustos
jcreção dos meus olhos clcançcr.sm. sem tocar, entanto, na suscep-. PhIlipps. f: fazei uso da :,
! tihiUdade ..meia.

'

I : B! Que se precavenham pois os jovens de Rlumena1.1. e q'.le I' A todos anniversarisDies :]C' -

.. l!.. ID> '1
'1"""0 ",

d "C'd d ' "'1 � ,., "OI a prl'�el'ra: (" a·anr....uâ' de nanaita :,

1,�1
In no PI0,.71IDo.!lumel'o a

� �, a e na p u.".G•.a... ... "Cidade de Blum.enm:" feli. I; .'

'urpre20 do CanLl!lho de voeIS... •

.. C7 cita " I �: Sola)r�ga �_'{
I'

- 9rulclpe Y!egra - I' .
-" l:: ')

I 1'101Vado§
. f: Marca Chaves '.�.SI it\.nnive-rsa1l."ios data ;;atnlicia do sr. Dl:min- �� Fabricantes: JI '

gús Borba, cümrreI'Clante Com a SIta. Victol'ia Girar· f: =.'_'{I Passa hoje a data nataHcia llesta praça e figura de �ran- d!, contractú� .pl'oxima.s -!lUP- tI �cao Chave:::.
)

; j;j, S,ra.lgnez Sírobel, espú88 de relevo em nossa socleda- C:Ias. ,0
sr. Annanno cl:Hml�e!-lt: TIJUGAS _ "S �A�l'UAR1N{l :::{lo Si'. !--�opold.o Sh'obeL I de. ;- .. II, f�lho �o sr. Ja;ob Chlilll- g

u.a llli
ll:�

- Amda hOJe transcorre a' - Amanha deflue maIS um nell!. resldentes _ln AscUlra. ��';. ,.- , " _ ..
# �---�����

A biFtüria ,de um j07em estu
d3nte e dnminudo pelH furja

.

ilas paixões ê perseguido
pDr uma extr1:1l1ha influ-

,

encia

dEcifrar
'esse enigma coní (J

,cretE-rio .da sua illtt:m�
gLJl1cia
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lideal parã cosinha, �avanderia e lavadeira
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