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mais do que nunca, está exigindo
-

o civismo dos seus filhos. Nenhum
deixará de defender as suas tradições honrosas, votando na legenda

PO'R SANTA CATHARINA
""�o

__ •

hlumenauense

Em Blumenau, a campanha da legenda POR SANTA CAtHARINA recebe. a adhesão e os applausos de um, comité feminino
.

Também, está em formação um comité MOCIDADE POR srA. CATHARINA, composta de briosos moços de Blumenau
----�--------�

O Directório Central do Partido Liberal, de Itajahy, foi abandouado por tres dos seus melhores elementos
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I OClu8u8
i� -. _ � i, A legenda P0!t �. CATHA- A }�p�e�são deixada pelG -

! (; a t h a r I n a a I RINJ\, como um grito de sau- cormcio 101 a melhor possivel, Os moços de Blumenau, ressam profundamente a vida
'A ..'

.

.

�
t dação publtca, tornou conta com um, grande enthusiasmo enthusiasmados com a cam: do municipio. Ora, isso não

� 0, I de: poyo catharínense. Para p,ela, legenda TUDO POR S. panha POR STA. CATHARl· i podia continu.ar. Isso era o
a Faltam Í1 dia� para a grande demonstração cí- d nos, ella também encabeçará UA1HA.RINA. . .

NA, resolveram si.hÍ, do seu j mesmo que dizer-se que Blu-
1 viea que os catharinenses levarão a effeito a 3 de a to�os os. aconteCImen.tos re-

'.

DepOIS. do cormcio, uma indifl'erentismo pelas compe-IImenau tinha. uma p.opulação,I Dezembro proximo.· d lativos a campanha eleitoral. caravana .eomposta dos srs. tições politicas. de velhos. Era o mesmo que
.;l

.

Em 3 dl3 Dezembro, os catharinenses terão feito Â' '. teve h
.

.

Abelardo Luz, João Bayer Agora que se apresenta I dizer-se que a mocidade de
�, a aUirmação .do prestigto e da sympathia que conse- du" I d

Domingo, d�ve lu�a� o gpran-. Filho,Wanderley Jor. e Stade- uma ca�sa por- todos os mo- Blumenau não queria viver.'I guiu "'le en ia pnR SAr'lT It. CATH "Ri'NA dentro da . e e esnera o cormcio
.
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e VISl araI_U D umenall,. c e- tívos sagrada, porque é a' E Vlver e .luctar !

� conscíencta livre e salvadora do nosso Estado. �. S", ? ,a t h a r � n a, e� �taJahJ,: gando aqui á t8;rde, V1erar;n causa delfensora dos justos I A moeidade de Blumenau
ti Em 3 de Dezembro, teremos que asststirv.ínequí- a �bl(ya� 1es e lY1omlclo'K dr: .auscultar o movimento ele1- sentimentos de Blumenau a! não podia ficar presa a pre
a vocamente, apl;ojef'çú,o da confiança que repercutiu & d

e �I' _00 B�z, e� F��s Wo�= .toral entre nós, combinan.do sua mocidade não pod�ria_ conceitos que togem a sua

j) ímmedíatamente dos nomes componentes da chapa � der{ . �aJ .

y
Bs h

o. a. d� commuz:I? acc?rdo as prm- continuar de braços cruzados. I finalidade nata.
.�. com aIegendaPor Santa Catharína. � Jer p.;)G 'OJ."

ae

lnaAn.
e

·,.Y.l..paesprOVIdt'nCIas.para
urna Em todos os tempos o en-. .A formação de um .«ComI.

'4' Adolfo Konder, Rupp Jr., João Bayer Filho e 0,
eau ue. es: [tnmediata propagação da, thusíasmo foi dos moços. Em I' tê POR STA. CATHARINA»

,1 Norberto Baehmann, sao nomes que congregam todas a Com, t?dos _

estes valore�, .'barnpanna. todos e lugares o primeiro dos moços de Blumenau é
ii as aspirações catharinenses, Nesta brilhante pleíade a o

.c.omlClO n.a.
o podería dei

.....'!' .FiC.OU
marcado

..
para .c!?- lugar na lucta. foi da mOci-.ldasgranctesnoticiasquetrans� de valores está representada a mais legitima deíeza ;, .xar de ser, como fUI, um mingo um grande COll1IClO dade. E' ella que tem rom- mittimos com uma satisfação� pelos destinos de �anta Catharína, no que se .reterír Q, granct,e success� pela causa que se realizará junto ao Ho. pido sempre os baluartes sem limites.

7 a sua administração, economia, finanças e sentímen- a ror Sta. Catharina. tel Holetz, ás 5,30 da tasd.e. mais seguros de todas as A mocidade de Blumenaua t08 de honra e dígnídade. .

a Os oradores foram todos]'. Pela manhã a oommttíva olígarchías, se arrlgímenta para lutar pe
J A reàffirmaçã? do voto de 3 �e Dezembro será d bastante appiandtdos, s�ndo ;Tudo POR SANTA C.ATHA- A mocidade não mede sa- los sagrados principios de
ft a grflnde 0I!po�tl!llldade (jos. catharlllenses na �ele�a a q�e o dr. Ra�hmann, SUbIU á R.IN� percorrerá dIversos criHcios. E' como o taman- sua terra.

. ....

ít dos seus prIllClplOS. pervertidos dentro do partIdar�s.· a trIbuna debalxo de applau- .e.lSt1'lctos.
..

dúa que rompe as selvas dei-, Pelo que sabemos, hOJe
'. 'j mo de uma corrente que venceu :pela apresentaçao íl sos geraes. '

..
O programma dos comIClOS xando o caminho aberto e I mesmo a.s B horas, no Thea·

Ij,' enganosa des suas ver(ladeiras inte.nçõ�s. 0, Marcos Konder, foi forte- serão lembrados em tempo. livre de pmpecilhoR. Dentro
I
tro Fhrossinn, se fará uma

f, Mas se venceu uma v�z o partIdarI�mo dentro do a mente applaudido em seu Blumenauenses! será tudo da sua impetuosidade elIa reunião dos elementos que
. a nosso E,stado, que tenha SIdo essa 1t ultIma vez. a discurso. PQr S. C a t ha r in a. constroe a sua propria ex- se quizerem filiar ao comité

.

':li .' Ago!a, que, novs.rpente, somos chamados ao voto a. periencia. MOCIDADE POR STA. CA-
,� para projectarmos o futuro do nosso Estado �I:I com- d EL E'ITOR

A mocidade não tem nada THARINA. Este comité que
�\ m.un.. ha.? Ie.d.er�l,. a.. nossa. re.spo.sta &.0.8 acontec.Imentos 11

. .... '.
.

.•
' •. '. '. ..' '. ". a perder porque ao seu luctará.pela prOpaganda

..

P o r

r� do IndlfferentlPffio ant�rlOr seJa a formula POR SAN- 0" enthusiasmotudo é perdoado .. S t a. C n t h a r i n h l'ece-

�Jl,�1�i�ª���r�Ã�ª�;;;�d�::�;::: ífD�E B<L ViM E N Â li r!i���r�;r1�bt!.:r:i:�:i::.��::::n::e:::�
� n� chapa do Partiâo LIberal a certeza da continua- ;, I . mocidade tem sido .indifferen-I tudo POR SANTA CATHA-
t\ ça

..

o d.o mal que' nos assoberba.
.

'.

.' .'

� te ás competições que inte- RINA!
a E. DO entanto, na chapa Por Santa Catharlllí'l, 1\ Detende o ten bem estar fnturo� as tuas eco-

_

<1 um remedio nos cura instmlÍvamente. O Hemedio é �
a a confiança Uliruitaua que vamos eucontrar neUa. d
� Este é o movimento perenne da con&ciencia de :I
u" cada um de nós. Este movimento, que graças a DflUS G.

a é collectivo em Santa Catharina, vae ser a molla da a.
a nossa salvação em todos 08 sectorés do Esta�o. ít

.' a' Vae ser a victoria da legenda POR SA�TA CA· a.
a THAR�A, mesmo que se cúntinue a comprar a adhe- a
� são de cidadãos catharinenses com a Justiça que se (tu" não deveria negar a ninguem. A formula da -propa-
a 'ganda Liberal tem sidO: Trabalha pelo Partido Libe- �
a 1'a1 e farei com: que te paguem isso, trabalha contra a
a ·e' pagar-te-ão «niente»!...

'. a
a. .' Mas teremos a victoria da lealdade civica POR a
1 SANTA CATHA_�lNA, apezar desses e outros cons- a0, trangimentos moraes. ;}a

. Pelo .' nosso brio, votaremos com a nossa chapa, l\

. a dentro do sentimento do que somos. Somos todos a
.� PQR SANTA CAT!!ARINA. d
a

�

.

.Achilles BALSINI
. a

�""Ó��<:<t6�r:"'Ó���.�.�C"Ór<J�<"Ó��r<J�����

Ilolllias e a tna tranqnUlidade no comulel'cio, n�,s

industriaR e na h,,·oura.

secreto

Abandonaram'
o Partid.o
Liberal

Attenção
o eommercio e os con..

tribulntes qne olhe� os

precedentes do governo
da situação. Refuguem

'f\ f ,\·t m [ n COI nc· A legenda Por Sta. Catba- :Cavores de ultima hora.ue enue- e e o 5 e Ia '

rina está fortalecendo-se

ca-IEstes Cavores são iusul-
da vez mais dentro do Es-

Vota na legenda: tado. tos ao nosso brio.

-

_ Cada dia, cada hora que

PO·R .8.ANlA CAlHARI NAla:S��n:a g�f�:!r:�re�1:';�: Eleitor blumenauense!
melhores provas da illImIta-
da ccnfiança que conquistou Não te impressiones CGm

dentro do bello torão «barri- as amabilidades feitas pelo
ga-verde».

. partido situacionista, em pe-

Adolpho ·Kon.der Em sentido contrario, nu-
riodo eleitoral!

ma. verdadeira derrocada vae E' só agora!

H· R J . se firmando o prestigio ca-
I enrlque upp or. I dente do Partido Liberal,. . dez inspectores de quarteirão

Qi.·L...rectorio.. Cent.ral Com-ltl"Y8 Por San'ta' Não chegava a vontade so- e um Delegado e dois sup-
.- ......•. . João Bayer filho berana dos cat.harin.enses re:-!Plentes de Delegado de Poli-

aO ..•.f'...•.. J....de Itol·â-hy publicanos, leglOnarIOS, e sem. cia, num gesto de franca e

C th
I

Norberto Bachmann cores politicas, em franca op-' expontanea solidariedade ao

O jornal "Libr:;rtador,» de a . anna posição ás intenções despis- \S1". Antonio Agnello que foi
Itaja,hy' imorI)1a que pediram tadoras e prejudiciaes aos exonerado do cargo de 1nten-
demissão da Directorio CeJJ.- 1'.o-;4e'. �e".mm'

-

1-0'0 altos interesses da col- dente Districtal da Penha.
traLdo' Partido Liberal 08 Em nossa redação esteve a "UD.I .1.1 lectividade catharinEnse. Ti- I Alem destes, ainda outros
ars: Nelson 8eára Heusi 8e- brilhante comittva Por Santa

POR SANTA CA HARINA
vemos mais uma prova irre- elementos, contrariados com

cret�rio, dr. Ermeoio Palum- Catharina.
'. '. '.' . T .

.

futav �l
.

do quanto é p�rigosa a orientação do partido da
bO e Sady Magalhães, mem- João Bayer FIlho e Wan- a corrente Liberal. Nao con- situação estão abandonando
1)1'08 eUeetivos. derley Jor. vieram nos trazer A legenda POR STA. CA- posição catharinense.e já no- tent,: de c0n.f�n�ir o povo ca- as colun�s do «fogo sagrado».
Em que situação ficará ago- o.s apPla.usos e o confort? .das .THARINA está tomando con-' vos soldados �e. arreglmentam I. tharlll.ense, InICIOU tam.bem o Em LUIZ Alves, o Partido

ra v sr. dr: Arão Rebello, que SUE1S presenças, pe.la legItima tá dos blumenaunses. A con- para a luta mylCa de 3 de De-t c:famoso t:t:abalho» entre. os Liberal, soIfreu, tambem, fe
no ct;)micio de Aquidabam: ai_: ca1Ilpanha catharmense que 'fiança que a mesma irradia zembro

..
E e a mulher� de s�us proprlOs membros, alllda lizmente par,:,- os destinos de

firmQu que a nata dQ Partido sustentamos.. vae infiltrando-Ne em todos os Blumenau que se Vem. por ao smceros. Santa Cat'larma, uma profun-
Republicano em Itajahyestá- Somos gratos á .1I�nro�a vi- sectores da c\')mmunhão soci- lado da legenda POR BTA. CA Por este motivo, em Itaja- !la «facada».. •

_

va como Partido Liberal. sita desses correllg1OnarlO da aI blumenauense. Não basta� THARINA.. h.:! abandonaram a corrente Blumenauense! nao ha que
Estas surpresas são o dia- , defesa de Santa Catha· vam os elementos que vinham Esta noticia que colhemos

i do Partido Liberal e as IUC- pensar. E' tudo POR SANTA
bo. Não .tem esplicação!

.

rina. fazendo a campanha de op� (Cotinua na 4a. pagina) . ções que vinham exercendo, CATHARINA�

o voto
,

e
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Abertnra:" Em breves diilS 1
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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3110rçadas em 1:000$000 e: . .

eere O no. 6:240$000, respetivarneute.
. -
'.

. I
Art. 2 - o Saldo dessas ru-

O c�dadao J�co� A. SChml�, bricas, por não ter aplicação,
P�e!eIto PrOVlSOTlO do Mum· J será distribuido como credito
cipio de B!um.en�u!. no usolsupleme'ntar, no orçamento da
das suas dlstrlbmçoes I despesa, ás seguintes verbas:

Considerando que a Secreta- «�atel'ial de e�pel"!!ente .

"

..

r

..

iade

EstadO.
dos negocios dÍJ II 1:tlOO$O.oo .publl!�açoes e

tel.e-.: De ,of'dein do 8nr. Prefeito provisorío, faço publico aos Interior e Justaça autorísou ti. gramas 2.000$000» .

.interessados que, do dia 20,10 corrente em diante, proceder-se- adoção das provírlencias cons- Art. 3 .Píeam ereados taro-
á nesta tesouraria o pagamento de juros de 'apolícc s, vencidos tantes do oficio que lhe dirigiu I

bem no orçamento da despe- Desde todos os tempos, todos

em, 30. de junho do corrente ano e o resgate de apolíces SOI- esta Preteíturs, P[U 18 ele Outu za úe 1933 OS credJtos suple os grandes flagellos que muito E' natural que 8. vossa íelici-

teadas, das Leis abaixo. relacionadas: .
bro de 1�3�; Considerando quelmentares de 20:000$000 e contribue para o snfraquecímen dade dependa oe vossos filhos

" .: .,.. daLei n . 144:
. '.. euvido , a respeito, o )onse-!tO:OOO$OOO,

ás rubricas »Obras todas raças hurr-anas, é a deca- e deles depende quasi da Sau-

2� 18, sr, 53� 61, 66, 67, 71; 73, 78, 86, 116, 122, 141,147; 169, lho Consultivo l\.!unicjpal ma- :?ublicas (Conservação e com;- derreia da força vital, precisa rir eesta dependeh quasi ex

H�o; 188, 203, 206, 210,.227, 250, 255, 256, .265, 303, ;306, 307, nHestou, tambem, a sua aqui-I truções)" e «Eventuais (Des- mente qmmdo mais falia iaz c usivftmcnté, áe I e dardes de

:368{'31I, 313, 328, 345, 351, 377, 387, 390, 397, 401, 408, 409, escencia áquelas provlden-, pesas imprevistas,) «respeti· aohomem ou mulher, como 3. em 3mezes,. um frasco da

417� 418, 420, 427, 458, 470, 482� 488, 489, 494, 498, 500, 504, cias, vamente.' compensação da Natureza,para aramada:

536 ·i::."4 5M,6' M,66' 568
.

57
'.

577 5'98 6 7 637 65 653 ';:5.1 -� ""'I' I horas amargasetristesas daVida LOMBRIOUEIRA MINANCORA
.• ,iN:, v, v, ': o,. '" , -). o; , o,." v '., _�Cf'= <t.a. Pre�eitura Municipal de Blu.
655 656 676 724 739 "733 735 7;;0 7"'9. �i63 766 76'"'1 785 NbA fonte pois,d'este fla\!ello Uo ha egual. Uma creanç,<>'·

, . 1 , '. �, ".." ih_, ,
.

, , ) AI't. 1 _ FI'cam supress"'s, I menau. em ;.:U de 1: ovem 1'0 " .L� «

787 798 80'2' 812 81�; 827' 8'18 830 83'3 841 84" 84" 8'4'5 -.. começa pela da mocidade de 11 mezes atacada de O'eSI"n-... '. '" ,
.. ' , i.J, ,- , , , ., .:oi D: .,

DO orçamento da despesa de I
de 1933.

8.47; ª55, 89i:l, 894, 938,,9.68. , 1 33 b
'

'R
ás quaes, na primeiravez tem retia perdeu 543 vermes de 3

'. ", . dá Lei nr. 160: 9. , as ru fIcas
. emoção I' j , b ii' d' S h ·tt assim importancill quandoalias qualidaqes testemunhado por

. .'
.... de Lixo" e "Contribuição ao

ato�· exan 1 e c. m?
T

.

d2� 13, 20, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 65, 72, 75, 77, 80, 87, �lo, 96, ,

t t·. d" li J
-

G d ir b
mUlulSSlma, por que são e seis ptS�OaH ido,ileas em It<lpe-

97, <99, J07, 110, .112, 114, 115, 119, 123, 126; 132; 137, 142, servJço éS a lStIco () .ósta o", I OltO omes ,a 1. o rega origem de !1luitas c.!e�graças. riú MUfliclpio de S. Francisco
1'56, '174; '181, 197, 221, 277, 283, 291, 30e, 309, 329, 333, 343,

��-�� quer no decurso da VIda quer do Sul filha do Sr. Carlos J.
351, 357, 366, 370, 377, 389, 397, 411, 414, 420, 425, 434, 437, Cóletoria dA DeHG1as Estaduaos de fjiumenau s<?b�e tudo n,a velh!ce. A_s Neuremberg, professor. Cada
.4:43, 450; 454, 468, 469, 473, 480, 482, 487, 504, 506, :->16. 533, ... fi iiI.! li D. vlcÜmas, gerall11ellÍ<J p:e;qJtt;-1 frasco é uma dcse. Toma-se de
549, 563, 591, 631, 633, 670, 9.71.,672, ·694, 695, 720, 727, 729, .

entes, fazem uso de cOIsas Ot uma vez em café com leite.
740, 744, 749, 770, 787, 792, 7q3, 8{)6, 822, 834, 852, 883, 896, IMPOSTO TERRITORIAL p�uco ou nenhum valor

eX-l
Depois do efeito não precisa

900, 942, 963, 997, l,ooo� plicadas por q,uem na .ver��de dieta nem purg.ante.. .

da Lei nr.173: De ordBm do sr. COlel0r de Rendas Estaduais r,e,;fa ci-
náda sabe de fUJJdo Sf.:lent!Ílco. VWlde-se em 4 numeros (1 ?

42, 51, 79, '83, 100, 130, 13t, 133. 142, 144, 146, 158, 225, 229, dade, torno publko, para o C{;nheC\meriIO fie ",,:'05 ('S mteres- Vulgarmentechamam,:,se: 3 e' 4), conforme a edade,
,

en�
232,'. �5p" 255, ,270.,' 271, 275; '326, ':330', 367, 368, 3fJ6, 399, 410, sados, qUE: durante o correnle mi:"Z cm· 10G('$ 03 dia') GONORRHEAS BtENORR!-IA- todos os negocios nas farma-
416, 420; 430, 440, 441,446, 459, 477, 506, 533, 542. 553, 555 uteis, se procede nesta Coktoria e em todas as Agtncias Fiscais G!A�. CO�RI�,'ÍENTOS, f\�c .. So;: das desta -cidade e droga ri-
566; 58b, 612, 613, 620, 621, Ç)48, 656, 696, 744.

'

de Rendas Estaduais do Mtmicipio, a cobr�mça do imposto Ter· o leitor for uma das vlctlmas as e na fnrmacia lHinancora .

.

<Tesouraria muriicipal' de Blumenan, em 18 de novembro ritoria!, relativo ao segundo semestre do corrente exercido. não ande por caminhos torto�
de1933.' Os srs. cc:ntribuintes que deixarem d", !:atisfazt:r 'j p3ga- que lhe roubam (l dinheíro, a

.
'. 'Alfredo Kaestner mento de suas contnbuições. dentro do prn.so acima determina- alegria da v'ida e a. saude sexuai

Tesoureiro municipal do, poderão satisfazer no mês de dezembro com a multa' de que é ainda: um grande bem,

20 D/O. Incontestavelmente, um do!:! me-

Termi;;ando este praso, serão extr'aic1as as certidões de dkattientos que podeis usar,
Divida Ativa e femt:'tidas á Promútor!a. afim de ser iniciada a a NJECÇÁO <IDEAL" "MI-
cobrnnça executiva de acôrdo com as leis em vigôr. NANCORA"

Collectoria de Rendas Estaduais de Blurn!:mm, 13 de
Novembro de" 1933.

.

. .". ".

Pelo pres�nf�:�?;dita.l, convido &08 abaixo nomeados, a

virem pagar os í!it:Postos devidos a �a�enda Estadual, sob

pena de se proceder' ai coqrauça [udícial :
.

Augusto Lelín, CarlosMeínecke; ErichKlotz, JoséKlein,
Mayr Irmãos, Pedro Manoel W�!,neri Emilío Prochnow, Gui
lherme Proc1iliow, Adelía Prochnow, Bernardo Prochnow,
Emilio Proehti(jw, Guilherme Proehnow, Alberto Fischer,
Alberto Jaechele, Alceste Bentíní, Alfredo Doernitz, .Ana
Schumann, AJldrea Hersing, André Largura, Angelo Dallag
nolo; :Auglisto Behling, Augusto Maas; Augusto Arturann,
Augusto SaJandro, Augusto Weigmann, Banco de Credito

·

popul.ar,,, do Rio do Sul, .Basílío Vossíl Schischoff, Berta
Kretzc:wnar. Carlos Bohmann, Carlos Dorígattí, Carlos Bug
Iin.. Ç�;rlos Neitzke, Carlos Weege, Celeste Porto, Clara
8ch�H�t1.Conrado Brehmer, Ohrístíano Sehrader, Domingos
Fra1iç�s(}o Neaes, Dorotéa Salínger, Felipe Lang, Erich Gie
low;,Er:g.esto Bergold, Ernesto Bohmann, .Erminio Campreg
her. I:rminio Fachini, Frederico Schlegel, Frederico Ker
tzendor�, Germano Hering, Germano Kresín, Germano Mau

ricl1;Uermano Sellmann, Georg Kaiser, Georg Hing, .Gea
cInto Dalmoníco, Guilherme Dauher, Gíusepe Felipe, GI s
,tâVQ Julius Graí, Hugo' Zesh, Joaquim Moratellí, João

, :Mátziénwoski, Jorge Cherem, José Almeida, José Andreata,
José Bugmann, 'José Oasemia Cíaileskí, Leopoldo Zimmer
,marin, Luis Zanghellini, Nicolau Manieski, Nina Neíssing.
Olimpio Miranda Juníorr Ots Kurth, Pedro Bernardes Gon
calves, Pedro Bomagnaní, Ricardo Weege, Sociedade Coo

..

peratíva Rio do Cedro, Teofilo Placharski, Vicente Vívíani,
Wilhelm Klegím, Wilhelm Wagner, Alvin Rau, Carlos AI
berto de Oliveira Gomes, Carlos Bonow, Edgar Barreto,
F'ritz Koegler, Georg Baiker,:Heiririch Metzner..Híne & Cia.,
Jose Bargmann, Moritz e Werner, Henrique Sehroeder, E
valdo Jansen, Arnoldo Sonaít; Joaquim Tanconn, Alfredo
Krich,Oottlob Anton? .i\1fi'edo' Kruek, �lfredo Krich, Durval
Feliciano da. Silveira, José Bomhafen, Andrea Stark, Ernst
Kretzschmer, Adolfo IgnaeíoPereíra, Antonio Zimmermann,
Leopoldo Stukert, Erieh Groch; , Oscar Bevíam,

.
Leopoldo

Noter, Alfredo' Kosteckn, Eseqniel Salvador Machado, Ger
mano Hadíer Sobrinho, ..Ioão Soehse.. João Vetsch, Max
Saincliewoskí, Rautemberg e.' Irmão, . Theodoro Móser, Hugo
Wi:helm,. Leopoldo Ratzmann, 'Max Saínschwoskí, e Fritz

· Humel, José Reisner.
.

Blumenau, 17 de Novembro de 1933.
.

. ,

Ve J' g fi i a u d Wa n d e r 1 e y, Promotor Publico.

Os paladares Imos deliciam-se fumando as marcas:

Commercial
TiiuEar

Independencia
Bismarck

frequentes
á venda em todos restaurantes desta cidade

REPRESENTANTES PARA BlUMENAU, BRUSUUE, ITAJAHY E RIO DO SUL

Walter Schmidt S. A. �
ELUJ::../.CEN...e...U �

I���,�III' . � •

da Prefeitura

de Blumenau
Municipal

MATERIAL PARA INSTALLAÇÕES ELEGTRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM LAMPADAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GONSTRUCÇÃO DE
APPARELHOS PARA RADIO

EXPEDIENTE

Edital
Carlos Hoepcke S. A.

Blumenau

LEITURAS PARA A MOCIDADE Aos bons paes

:. . .

. 'l\i�Farinha de Bananas, ma[!�a

C 'H A V· r �
•.... :sOb. todos os pontos dé vista, ',,' [. ll, ..

'

NOT.'\: Se qUlzM poupar vos
da saude e ViJS5v dlllhfiro com

éoenca (1(:;conherida O remedio
shabltuai· vos noeúri,eço dequal
quer doençe ao deitar, dar um

bom suador e de manhã ce<lo
um purgante de LorÍlbrigueira
Minancora. E o melhor de b·
dos quantos e:xístem; e de elejo
to ra,Jido e .suave .

'.:. \ ...

asso ELPIDIO LIMA. Escrivão Vinho Creosotado

Imposto sobre Movimento Comercial
de "'_'-cIoiIB;

JOÃO DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tomoo
e Forlificante

Muitrs diarhea's infantis são
c lUsa' as só pelos vermes e den
tes. Depois prncurai o vosso
medico.De ordem do sr, Coletor de Rendas Estaduais nesta d·

I,de, torno publico, para o cortheéimento de todos os illwressados
que durante o corrente me:.; de novembro em todos os dias uteis,

� ......;__....,;._.;.___� :::::::::::::::::::::::=-"--.! se, procede nesta Coletorb e em torlas. as Agenda" Tiscaes de

'>-11 Rendas Estaduais do 'lVItmicipio.?a cobrança do imposto sobre

,', EM SÃO P.i.\ULO PRi3FIRA O I Movimf'nio ,C;om€l'cial f\ relativo ào segundo semestre' do cor·
. ·c�·· ",.

., '.
. ,

I
rente exeri;lCIO, c

':es:O'ZI:'EL' C::S�T..EaA� qs 5rs, contribuintes que dei;xárem de satisfazer o p:.ga· 4(����������!!!:!!!:�����!!!:!!!:Ht\
._�-,���,.A, d6�_,dbd6�

',' , �.e ,JUVENllL ALVE.S mento de suas contribuições deutro do prazo acima deterrui- 'ii
.

}to

P"QPisa (la de um rapaz de
. I nado, pr.derào fazeI-o no mês de dezembro com a multa de � �)l'. Abelardo�cJlIDej- it: I flU'

.

-'1)(1 !5.16' �nnós. pa-Situado magnificamente, no centro da cidade j20%. � CàCI' da F(tuse<�a .\: ra caixeir'o de
. peqüeno ne-

AvelÜdci S;,;:'Jbão" 288 (antigo 261
I. Te.rminado es�e pra;;o, serão c:<tr2i�as as certid�('� .de Dj� ::i ADVOGADO �:-; gocio, que saiba falàr alIemão

.

Ao la<Ü> (lO' Telegrapho Nacional' ,i Vldtt AÍlva e remetIdas a PromotorIa. nflLU de :,cr lHlcmda a � Rua 15 de Novembro, 26 � I
e �ol"tuguez.

R.e.SI.·dencia nára.Iam.ilia.·.s...·.·..·.·� ··.Quartos com ou
.

s.em.. pe.n.
cobrança executiva, de acôrdo com as leis t:ITI vigôr � t\ ,..

1:' Coletoria dé Rendas Estaduais de Blumenau, 13 de No· « (Fundos da "(;:,:sa S. Paulo'}"'1 Informaç:Õ::;f;; com
. J

.

são ---' 60 aposéntos:-confo"rtaveis ...:..- 14 quar- vembro de 1933. :�••••�9••��.�••••••�9.:; A'l"f'iLIO lHt\1ÃOS
�

.

tos de banho;',:..i Elevador asso ELPIDIO UMA. Escrivão. S p e c k t i e i e - G a r c i a

I .

Diarias d�é 11$000 ,;"",,�",,=
....

,

'=:=m f"�===:=p T"::"'�"""""�;';'�"""f 19F","'_""V� ....""'"'"."''''.�

......................
,.��.'�_i!l..illllliiliIM���IÍ; Dr. med. H. Pape H11t Mano Tavares da Cunha ;� �Ê u

�"ED!CO �i!�:�o:����
S- fi_���.l+i!tIit�._,._...-ij I; " : f! :� f: Mello H >; "', :� 'I {: D �"t M ······:l
..

, ".,'Erich Ka.rmalil1 WI! J. FERREIRA DA SILVA: I,: �:.: Espe�����: ::;:1 :;úlêS- �.ll f�. �i. }�. DJee����m����1'����'Je8W�!esV�� �.·i! f..� r. f' reI as eira ��
;,; Denftsta t $ : 'I }: tias de gargauta, nariz, :� f: Tabelião do 2. Oficio í= (E 11<;'1'0.1'-'8, e da llde.

:lll:
E.\�"i,?'t:);3.;'4o�

:i' � '�';7 d i.Ii I BLU�' lE,NAU!
. t. CONSTTI "'1ORlO' .• Causas civeis, commel'cl'aes •

" _ Ijl� -,,-,-,voga Q �I : ouvidos e olhos :: II �.. : ?: ... u, \.. :,;: "='L:

.: ,:� lrua. h i)e Novembro, S" Tr:messa 4 de Fevereiro, ,- .. j f= .;� r :� r: Rua B?m' Retiro no. ,8; das D :� � : e criminues

:�;.�".;=��...J!i����fi���;ni��ijb::��:..:.,::::!l fL��'.�����L::��:: :::.:::�j,: L�����!:=:�., .......J
�.'."" �(,t:;·:··���:�:;(··<

,.. �
. .

.
.

.
_.._._..........._...

á· saude, de seus filhos _,_.---- .'
.......,.._-�
.......
R�
DE 1.a OIlDllal

Vende-se na farmada Mi
mmcora em J010v-me" e. em

todaB as boas fal'macias desta
cidade.

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



4Ç"or�iº Aereo i��:=1l'l ;:���t:::rà CARL mtÊ-:-��-�sG-.�-!:�i�-�--;'�W."""""�=Se""""'-t-z·-.. """"'e
......_......

·T'_..
..

--.R-··-"'C·-J--a-·..._-I'I:. A:!:rollostale' l����1lf��o .11. Rua ,;; de Nil��m:lÍro, 90 - TelepllOn<>,.11 - BLUMENAU U

1,•.

mala .aereá fecha: na �� G0TTLI*·B:ÊLLÍNGE,a. ;�!' óneiede'��s s�iuintes NOVIDADES: .

J O I N V]' L L E
àgenClét do Correio f� f'0�a,4:á.a.Â.,.·.J}.lt.e.·in.. ·a.'�tirea,tl- '�{" Roquette"�i��iú!�:ai�s de Anthropolpgia

Rs, 6$000 UELAS D'E STEARINA l1EÍ.I·N·"H'AS\ PAul' lfATALPaf"eri .., Sul t= no- Brasil :J Monteiro Lobato, Nâ Antevespera ,,5$000 v I J.j na n
'.

ás sextas':ferras '{�' A m.aior; ..•. 'p-r-Otl.-ída�i.e QroIis- �i Henry Ford, Minha, vida e �inha obr�. _
,. 6$000 SABÁO (VIRGEM.»

: síonaí no RecmtuarlO :� Mirkine As Novas 'I'endenclas de Dírel-
registradas - ás 10 horas � .

"

I
to Constitucional .."

. 12$0.0..o. t,,' '.sinlpl�,S - ás 11 horas .}'; BLUM.E.r
..

N

...A..'.u._....
r

..•. -"
R

..

cu

.:

a 1.5 de No- h...Affonso. ·Varzea. O Estado. Socialista do.
: vembro N. 44 - Ao.lado do ;5 6.para; .

P. Alegre, Pelotas, ;: Hotel Búa VIsta :\

I
Pacíüco' '" . $00.0.

I'RIO Grande,Uruguai, Argentí- t: .{' Araujo. Lima, Amasonía, A Terra. e o.

na Chile, Peru e Bolívía, t� Tele IJ,h o. n e, N. 201 h" Homem " 7$000.

Pa-a' .�
·

w_-"e
, :.:�•." ".-:. _.,:;.:;.:��:.�, Oscar Fontemelte, Palestras e Conselhos

• - ."' ....... a Medícos
-- 4,

"

..10.$.0.0.0 Iaos sabbados I

I
Nene Macaggi, Agua Parada

. '" ;-;-. 5$0.0.0

rS·el·mgipsit.er.as�aSa's- 1álS hloQr'�Bora.s[
f' !.·:.·�""··"-:;:D"·r"·.·····M"··a··x-·�···A····rn··�r·�l··-····�:.�:�)· ��;���dV:�:I::el,Ai���ae"a�g��:a�e��:se ::

. ����� .

-

•

1.4 ! �
.

U ti ElJnor Glyn, Cegueira de Amo.r.._ ,,3$0.0.0.

� � Dr Havelock Ellis, .A.Educação Sexual ,,\ 5$000
_par.a: Santos, 8. Paulo. R!o,: ADVOGtU:)O ;� :Õ1/)�rio. Sette, Seu Candinbo da Pharmecia i; 5$000

""VItor:a, C�ravela8, B�la,.: :) Cornelío Pires, Conv'ersas ao Pé do Fogo "',r' ,5$000
. �aceló, ReCl!e, Natal, Aíríca, l: '. �'···.'.RIP 1)0 SÚL

'.

�< Rudyard' Kellman, Euglish and Portuguese
Europa e ASIa. �: ..

" :� Comrnercíal Oorrespondenoe
�':'::':;�:::,�,:,:,:,:; Orestes Rosolia, Marília, a Noiva do In-

coníldenoía'
.

"

AntonioFigueiredo,Memóriasdeum Jornalista"
�.Cooper, Os Pioneiros

_ _

"

Qualquer outrainlormação,
fornecerá o sr, Agente do:
Correio. I

.

�

Para annuucio procure

esta fl)Iha
��;:::-

•. ::-"':o.:::�:::- � _

"�1

f�
I�
í�

! ��

I I
......................................................... " �••+.�-

" ·7$000

ARTIGOS IDE iA. QUALIDADE

6$000.
6$000
2$000

_,----

Representantes em Blumenau:

I RUA QUINZE, &8

��_iWC1iWW11

PHONE, Z8
"

.

De��jaudo. vestir-se· bem
.

Epol' pouco. dinheiro
'Deverá usar somente

Rua 15 de Novembro, 120

r'·'·
..· ..·=:>··_,···�····-"··<>;== ...c:>:=: I

1 Phar.rn a.c.ia Orí o n 1111: ".
-

'.

Ant, BRANDES :

. E!" i'"'Ci�:E:NA_"tr
--���-�-

':.;
Maior sortimento :."j.,: erq_droga.tfe especialidades na- : I

: ':-r
,-' -

éi6Raes e extrangeiras : I
: Medicamentos Allópaticos,' HOmeOPiltiCoS'! 1_' -----------

fi '. '.' e" Biochlmicos.

�.:.·i Sortimento completo
de arteíactos de borracha, II...{ Perfumarias, Sabonetes, artí- �

t_·_;:,
gús de hygíene etc.

i:.l} Vendas a' varejo e aíaciulo 1
I� Importação directa, por isto

'

�lli:;
Preços baralissimos

�:.. "

Serviço nocturno permanente í
�� :;.:;::=.•••::.'.:.:;.:: .:,;.:)t.-.':...�:;:.: •••• 'I.••••••••� :.:.::.-..•••••• .. •••• � ••••••M

Confecções
sob medidas previas, e preços da' fabrica

Tem sobretud.os e ternos Jeitos em stock ,

'RA'U !L DEEKE

"

."4'i

r::xijam dê seu'
.

fornecedor

"

';;"';"""'P!:..·",��
� -

.

PEDRO EULALiO ANDRIANI

Tl]UCAS -:- $. CATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

.

QUALIDADE E ISENTO DA
, INFLUENCIA DE

AG U A S A L GADA.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO
. Repre�entantes:

"

Piorianopolis . Dtonísio Damíaní.

Est1'eito - André Maícote.

Palhoça - Germano Berkenbrock.

ltajaí - Amadeu Angíolete,
.: Brusque " Otto Schaeírêr'

Blusnetuiu. - Oscar Rideguer

Novidades .

em Dahlias seleccionadas
'I'emos em stock mudas para fornecer

Importação de 1933 da afamada
firma especializada no. ramo

BoeUcher Irmãos, - � São Paulo

Representantes para o.

Valle do Itajahy;

Floricultura HVElHA"
BLUMENAU

CAIXA POSTAL, 62
.'

'I.

Df.'A SAUDE ••• \nUA .LONGA •••
OBTEM-S'E:USANDO o

m�IBDi! NOeVEIBA
Empregado com- real van

tagem -nos seguintes casos:

Rbeumafísffit . em �geral, Rar:bltismo, Manchas
da pellal Espinhas, Ulceras, Gonmh6u,

nutbras. Fisiulas, Sarnas�
.

{
ANTI - SYPHlLlTlCO

PODEROSO:· ANT.I· HHEW,fATlCO
ANTI-ESCROPHVLOSO

Grt.A;:·{l)E DEPURATIVO DO SANGUE

'.
.'

�

·

·

I
PARA VIAGEM: E ESCRIPTORIOS

Venda em prestações R
Carlos Hoepcks SI' A

...

· i.�:lBLUMENAU 1

Mi *';44". 'H

Cia. Malburg
ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportadores oe maôeiros

2 rereaes

5ecção fluvial

Representantes 00
.

mOInHO IH6LEZ ,

'

Hinsch Cia., liquidaçãoem

Convidamos todos os credores da firma Hins(}'l:t _

& Cia., em liquidação, a apresentarem os sênstftúlos
de credito, devidamente documentados, no prazo-de
trinta (30) dias a contar da publicaç1:io desta, no meu

escritorio á Alameda Rio Branco, 36, Blumenau.

Blumenau, fi de novembro de 1933.

FRAl�CISCO DE OLIVEIRA E SILVA
Liquidante

A Pharrnacia Central'
'.está sob a direcção do pharmacentico .loCo Me
deir os, que conta mais de 40 annos' de pratica

profissional
.

Manipulação esmerada e escrupulosa. ."
"

.

Não se substitue medicamentos
,

Producto.s de alta qualidade.
Especial!dades legitimas.

Desconfiae dO remedio' barato,
que, muitas vezes, é imitação.

I

f
I �

'

;* & *

.

Torrado·'dos
melhores cafés

do Brasil

·

, :

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



". :Rêgressôu '�o'" Etnbai- p�w sao Pau-

xador Pedro de I lo Unido --
I Da Secretaria dp. Bancada No momento em que somos [vemo, ainda de .s.dolpho Kon-

Tolod"o Paulista «POR SAO PAULO chamados para votar em 3 der - primeiro candidato da
9

.

. UNIDO», recebemos a CQn- de Dezembro os homens da. leg-enda POR STA. CATHA-
Iortadora carta que damos nossa confiança, aqueIles que RINA, teve o seu apogeu na

Rio, 21 - A bordo do «Ar- a seguir, em resposta a um terão o indiscutivel direito industria do nosso Estado
lansa», chegou o embaixador tt'legramma nosso 'Pagando as de traçar 08 destínos de Sta, pela proencíente c;mmpanhá
Pedro de Toledo que se en- medidas que felizmente já Catharína junto ao Governo' de benificiamento levada a

centrava exilado desde os estão no conhecimento do Federal é mais que vantajosa, etfeito por aquelle illustre
acontecimentos do heroico S. publico. . . uma pequena analyse da! catharinense, nos dias que

....

A··d If K' 'd"er e R
.

J
*

Ih" ld Paulo de 1932, que ° coUo- «Rio de Janeiro, 16 de No- nossa parte nas condições! correm se acha tão desvalo-
O. () '.

,00. Upp
.

unlor, aco I OS caram á tr-sta do governo vembro de 1933 - lllmo. Sr. de vida que tivemos hontem "rízada que nem compensa

por um enthusiasmo esmagador na constitucionalista, Achillés Balsíni, M. D. Dírec- e' temos hoje, dentro do mu-Imais mais o trabalho' de ar-

"

..

'

visita' ao Sul ,;.1
tor da «Cidade de

BIume-!
nícípío de Blumenau. ranca-Ia nas mattas.

. l
nau» t: Saudações. Olhem os tndustríaes da 'Estes dois exemplos são

Attente.. o' povo blumenau- O Que Será o Pleito I «Em nome do professor banha as condições actuaes extensivos a todos os outros
t"

.
, Alcantara MaCha.do, líder da

I
do seu producte no merca. nossos productos.

:�:rie dd:�llf��E��ad6��0��� em Tubarão Bancada Paulista, aceuso o re- do exportador. No governo de Adolpho
th

.

,'.

o que lá
.

...
II cabimento do telegramma de No governo de Adolpho Konder ? noss? colono e os

.

�slasm·
.

por corre' Tubarão, 20 (GIDADE) - A �

"P
V. S. datado de 14 do cor- Konder em que se trabalhou nossos mdustr�aes gozavam

geIa· causa ·POR SANTA CA- Patría, por seu representante �.. ,

", '.� �
rente. sinceramente peja collocação de uma relatíva abastança.THAIffiiA,. precisava tirar as ilações pra� I "__ T, � «E n attenção ao pedido dosproductos blumenauenses, Hoje, as nossas economias

.. Es.s�s aconteclIl?,�ntos eon- tícas do comício que assís-] h' f 1 d .f. S t as h
for�adores . da: legltlm� eam- tia. Tratou, assim, de ouvir II -s, , a. r OfI1!U a o! esta "

ecre a- falando somente na parte que vezes nem c egam para

paIl�a catharínense sao um!l confidencialmente aos chefes, l
..��, II na S!3 pos em lmmedI�têl co�-1 nos interessa, porque as me- o pagament?s. �os Impostos.

t ti ) ':!J. I mumeaça.o c_om a D.Ire,ctoría

I
dídas

..
toram geraes para S. H.on.tem dIr.lgJa o .Estad.o �re.s.,.pOS a aos mesm.os sen -

menos optimistas,. e delles I ; l
_, B 1 d t d

.

t t
'

t s d th d \

f \.'./
da Associação .

rasi eira t Gatharina, a banha gozava eSpIr! o a mInIS ra IVO que e
m�n o e en USl.asmo � ouviu que já é possível con l "

Imp.rensa, combmando as. me- de uma situação ínveiavel no padrão na legenda POR STA.
que... �stamos _poS.8U1d.os aqui tar com uma vtetoría certa] i, �,

d 1 t CATHARINAlC t S·- d t
rt .dídas reclama as pe a SI

ua-I,
mercado consumidor. Um .

no Hor e. ao prece en es e esmagadora da legenda r .' V d h d H
que farão _Vi_brar ainda maios POR.. SANTACATHARIN'A, no � II CãO

..

exposta no espac o . e Kl. de banha era ve.ndido a oje impera no 'Estado o

o nosso CIVlS�O quando ti- municipio de Tubarão. � ,,"', , / : V. S. ' 2.000. Hoje, o mal é

eVi-1 prejudicial espírito
admíuls-

vermos entre nos Adolfo Kon
. í \,.><,,";r��: � .

«Na espectativa,_ para bre-I dente, um 1\.1. de banha é nistrativo do Partido Libe
·

.. de.re Rupp Jr, Saberemos tam-ll Uma ImpreSSã.o 00 Dr. 1 �_. ve, de uma solução lavora. vendido miseravelmente a ral,

bem dar a calorosa e mere- val aos interesses do jOmal/1 $000. E, no entanto, os in-I' Mais uma vez, convidamos
cida acolhida aos candidatos Rúpp Junior O embaixador Pedro de dirigido por V. S: attensíosa-] dustríae s da banha pagam, o eleitorado blumenauense
do prestigio da legenda �POI' Toledo foi recebido ao des- mente, (a) AntOnIO de �lcan- hoje, maís impostos que au 8, escolher entre um e outro.

Santa Oatnarlna». Orleans, 19 (CIDADE) - embarque por lima numerosa tara Machado, Secretarío>. tigamente. Seremos ou não POR STA_
Falando ao dr. Rupp Junior, commissão de deputados da A herva-matte, que no go- CA1HARINA?

Comido em Tubarão a A Patria ouviu desse ha- Bancada Paulista encabeçada
. talhador da grandeza deBan- pelo «leader» Alcantar Ma- Am·· a.�;!liída'des .

dTubarão, 20 (Cidade) ---'- taGatharina, palavrasde opti�- I chado. Numerosas pessoas
a W!UlI..llaU Programma OS co-! ,%� (Continuação da la. pagina)

F.'oi um.a verdadeira apotheselmo
e c

..

onfiança no. eleitorado./admiradores do illustre em- Em no"!so numero 77 de 2 midos IConlité feminino Por
á Qausa de Santa Gatharina, - Pode dizer, disse (I prf'- baixador foram lhe levar os de Agosto, deste anno, fize-

Ino comicio realizado. sidente da Legião Republica- eum!_)rimentos de feliz re- mos uma nota «Os impostos rOR S. CATHARJNA Sant,a CafharinaNa sáde da Le'gião, para na que a continuarerr: tão gresso, alem de uma commis- em atrazo». Pedimos á pre-
onlle foram conduzidos os 81'S. expressivas as manifestações são que desc€'u esvecialmen- feítura local que consentisse A destl'ibuição dDS comi-l com os 'pri�eiro_s movimen:
Adolfo Konder e Rupp Junior que vamos provocando, e que te de São :i?aulo para rece- n{' pagamento sem multa, dos dos que serão feHos no pro-lt�s de .o�galllzaçáo do ',Coml
uma salva vibrante de pal- se traduzirão, oportunamente be-Io. impost0s em atrazo:_ DlsSe-t ximo domingo pela enthusis- te Femmwo POR SANTA CA-
mas acolheu os dois grandes em V')tos, a nossa vitoria se- mos que as multas nao cons- mada causa "P o r S t a. C a-I 'lHfR�N,A_)}, nos enche do
ol'ôceres da victoriae da au- rá esmagadora. tituiá.:J?l. lontes de renda e qU!3 t h a r i n a», será da seguin-I m3.lS l1g1hmo orgulho nos fu.z
'tonomia catharinense.

.

Os rios estão correndo Da- a facIhdade dada aos contrl- te forma: . I
oIh l!:l' com uma grande admI-

Assoffiando á sacada falou ra o mar .. , A nossa caüsa financiadora Pre buintes de poderem Sfltisl'U- raçao a mulher de Bluruenau.
O sr. Adolfo Konder.

.

é empolgante e justa. o PÓ- zer os seus cumpromissos �um I Em Gaspar ás . 7,30 h. I Os elemelltos feminjnos quI'
O Seu discurso sereno e VO catharinense não poderia d· � Ld o Estado, "viria desafoga-los í lndayal ás . 8,30 h; estão á testa do convite são

..
liTm.e.,. co.

locado

.na alt.l.lrh on-

(deSamp�rar
os seus candida- la! H. éonsideJ'avelmi:,nte. : Encruzilhada ás 10,30' h. d? nosso maior prestigio 150-

de palram os oradores que tos e nao desamparou». Isto publicamos em 2 de I Rodeio às . 10 "O h Clal.
têm coração e têm intelli- A FinanciadoTa Predial Agusto destG anno, mas Dl'-, Timbó ás '

,U.
í Em nosso nU?J�ro de sab-

henci�, n�� arti�uloll uma;ac-! Em Orleans Lda. é uma s'-'ciedade que a- nhuma resposta obteve o niJS-
14 h.

í bado damos notlc18S mais de-
cusaçao, nao ,balX�m, ao mvel,' ; F" presenta um iIJteleRsante sys- so a.PP€'llo t'm favor dos co

.

.!! l Aquidahan ás . 14 h. �alhadas?� orgamzação que
d? .

uma referenCIa pessoal., &ORLEA�S, 19}CII?AD,:,). - Che-j tema di:.' empI'('s�lmod a long'o tr'ibuintes. .Blumenau ás. . 17,30 h. e um legmmo orgulho do si-
·Gran·de orado'r o ·sr '\dOI-l ",amos a Orleans us 1.6 horu�, '.' . .

. .�. A "22 d N �T.omhro
I vismo de Blumenau

... '.' .' ... ':' , i A população de 9rl�uns não es-I pra�_o sem Juros, para edlf�- . gora. . . e e V<; JJ, S
-

i t'h'd di.io ICo.n.de.r 8.0.'ube gr.ad.uar o t,' co,n,deu o seu regoSl]O pela ho=.osa caç.oes ou rt'for-mas .(.1e. predI- em vesperai'i da. eleição de er�o _

(ES fi lU as uas I:--------------'I '_'
.

•

.
. commlSSOPS de oradores POR, "seu dIscurso, auancauuo aI!-1 vlsl:a, '. '.

os e resgates de hypothectls. '-' de D�zenl1:;lI;�, o �osso ap- STA CATH :\R�NA I Pedro d� ToleClo emplausos .. e constantes mam- Ja ,untes de entrar na vllla eram os O systema da Financiado- pelIo e recebIdo rtl.voravel- .' � 1. I .... ""

f t
-

d lt'd-
.., candidatos do povo saudados pebs "

. .. t I Sa-o P I
es �çoes .' a mu 1 a? ,que: mais legitimas influencias do muni- ? a PredUl,l conSIste, na oUer- men e , - . ! .fHHilO
bebIa as p�lavras de CIvIsmo:cípio.' ta de um emprestimo, pelo Serão amabi1idades 'Para

iU!YlftU E""SPOr�""1�V- i
I

_

do �x-presldente: _ I Ao chegar <'l OJleans, já cutravam

I
qual Dilo serão cobrhdos ju, nós ou para os eleitores!"", IUJ ''11� ,'!lll; . AI! Sao Paulo, 21 - O Embai-

Nao menos felIz, nao me- o� srs. Adolpho ��JDder e Hupp JII- ros de es"eCl' e algumas (!'l. to-
'iIIII n Il!l 3

n,' xador Peuro de Tolpdo re-

nos altaneiro foi o discurso I
B���:o d(JsNo��ullt��� engro�slC:u, :�m dos aqu�les que deF:e'iarem

-

'''-�:-'.
- -

--'."---.:
-'-

-�-_:_--' t O t
. ,. d-

gressou hoje depois de um

do sr. Rupp Junior, cuja pa-' numero"a de Tub1rão ���l,�:et:;.�ç:� adquirir ou ediiicar um"' NIsa Preteitura N1UHllClpaB Ih dorn�lO re1at-:lza vd
n>! ve-

I longo exilio,
1 � Id- t

' ,� ",' ,

" .

' a, oilllngo li lillO ecorreu: O
• '

-

davra, e;sca an e e smcer.a; encontraua� oS,�rs. Gualberto Büten- proprza, granJa, chacara, qum- . ..
'- ,'. . I que 1(.], a recepçao o

empolga e desbrava o CI:tml- I
('ou:.-t e" fabIO SII ..a. �eguldos. de lon- ta uu uinda regatar a hypo-. f

um
.

alllmauo ambIente es- povo bandtnrante ao egreo'io
nho para as multidões seden- go pre�tIto que estacIOllOU dlaG1e do :. ,. """ ,R I ot1 .:-O 1 �...-) portIvo, I paulista que oeeu ou

/::)
_

" . Clube 14 de Julho. onde penetraram thecu que gr,:, d, actualmellt€ eso iiU, a 11.. lU...:... Os resultados do torneio ",' .
p apre

tas de Justiça. para receberem os cumprimentos de as suas pronrJedades -"

I f'
> d t 'I, 'd 1

I L vlenma do mOVImento cons-
'-T- fi di 1'"

',' -' lcaram es l'luUr O::, 110. lonub. t't,,' l' t d S- PI'Hao a �xagero em se -

corr� 19l�nanos e aI;Ugos. o' \ .Pelo �ystemR adop�a,jo pela
.

O Cj;ja�lo Jac�'� Alex(ll�, se uintE'!: �l .11vlO�a IS a e, ao au o e

zer que nao menos de qua- DIante do Clube A de J:ulllO tIlln-, Fmanc�adora, PTedzal 'Lda. ore SchmItt Pl'e�eli.o ProVi g Jl1liJoss!vet de descrever.
tro mil foram as pessoas que dSl�SmAalsbS�tdoe PLo�o, tendJ0;-1i rpl'e�Ite oS!oagar-se á por um emore'3Ü .'lodo \](i _\-1\{nic:1jiu de Biume-I Cla6se B- lo. h�gar: Ama- B;J�t8rá dizer que esta foi a

.

ti
. . - . er n UlZ e 0<10 ac ,eco, - , l zonas II S C· 20 l"g'ar" B u

'

lh'daSS1S ra� ao comlclo, nao I cllefes locais. oyacionüvu os e:andi- mo de 20:000$000 uma t,:!xa de nau, no USD das suas atl'iboi-I'
.

T" '� . I

� rr: al�r (l co_ .,1 a que o povo
_

como meros espectadores, : d.utos d� legenda-POR SANTA CA-! de administração de 100.'0 s{)- ções, I
m.enauense ...1 F, C., 3D. lugar. pn II ,]st:� J8. fez 8. um dos

mas como partes integrantes! 1IL'?-RL.�A. _ , ,
I bre o valor do ('mpr�stilno, _ .

Liberdade I F. C. S"\l::J iilbos.

do seu esplendo'" I Faloll: entao, o sr, Evansw Nunes: ..t
' '). $ 'j b

" Consldel'ando que a mteiv�lltona ')-'

I que affl.nnou que Orleuns saberia! IS O e .....OO? (J?o. U (ese�, OI, do nstuao decretou Jt relevação ce Classe A-lo. lugar: Ame.
---------�--

Prossegue a viagem I correspond.er, c,omo parte integrante i so total sera pOIS d,- 22:000;;;000 multas aos �e\'.edüre3 da Fazem,a ríca I F. C.' 20. lUIJ'a.l': Blunw- -:r:? -,1 1:: C'

•

I
de San�a Cathunna, ao apelo que ella

J a sere!l p>lg0S e,nprestações Estadoal" ate ;;.1 de dezernb_!'o ,U,;! n 'mense I f 'C ·..,0 "'11 '
. B' ��� r� � 1: il I�

_ . ,lhe fazlil. '
'. <> d 76 ' C

' ! 1933, aSSIm cornD a snspensao OUS!
� • _. ,.) . ugar. om

I L <\"",�,,,,,, 11 � • GI

Tubarao, 20 (CId�de).- - AI .

Ao termlnaF foi o sr. �varistü �u-! mensa�s. e 1 ��oo. _, �� �tl: I

execuções fiscais, I Retiro IF. C. . ;
carB:vana segue .hoJe as lÇ I nes, a�plalldldo, peja I?rmll !eh� e

I ta. �uantI3. �mOltI�ar. se a ln Oi> clubes que tomara fi p!1r,
i

horas. para Imaruy, onde e I U?· n:-es�o temp� em fo:o ,u Justi��a; teu amente O empl esümo.
.

RESOLVE : te no torneio foram: :

agu.a.rdada com intensa an-'
da .causa defendIda pela alhunç'<L le-, Est.as as bases que OUVI-, ,

.

.

.
.

.... ..
'.'

: publicano-leo"Íondria.·' mo 'o s,. F 'I F •. i FIcam suspensas. ate 31 de de
N 1 B De ordem do Snr. PresideD-

swdade,
.

'.' I Agradeéen�lo ao pOYU ue OrJeuus.'
S U

'�r .L,�' er,�ant 0. mUltO
-I zembro de W3�, as execuçõ�s pan!;.

"

a c usse �T AryHtZOnas II, t '1 S ,.

Os 8rs .. Adolfo Konder e; 11 generosidade da l'ecepçiio fü!Hram I
des �elxe1.a, dnectoJ da com-, cobra�<;m do� l!np?stos devldos a Blumeuuuense li, Llberda.de I

e COOVll o os TIrs. :-)OClOS pa

Rupp não océultam o SUa sa- odr. Adolpl!(, !",oll(ler e em seguida I panhlU. que Ii:!on: ette effectu� I Fazen_?u, .�i�n CIpaI, e ,rele\adns �:';; Teutonia I, Bom Retiro II, e
ra ti sessão da Assembléa Ge-

'f
,.

'.. '
() dr. Rupp Junwr, : ar aqUI em Bwmenau os me.,. m�1tH"; aLe aquela data. dos COn1il- Victoria II raI, a realisar-se no dia 24 do

t18�Ç�0. t t ' tid
..

, i Ambos tiveram os seus disc�rsos, lhores neaocio3 peh �acilida": ?�nt�.s �m aírazo para comesta' corrente (Sexta·feira), nos sa-
, a!'; a ar seu o ° que. eutrecortados de applausos, ouvIJJdo· J

d
b' .'

'. I Preft:üur,l, !. N 1 A B R t' lões do Cluhe }\Jautico Ame
sentLaté 'aqui, disse-nas o dr; i se a cada instantes vivas, aos srs.

\ e que
. apresent� .ao publJco i ,.

'

..
'

, .

I'
a ? asse - (1m e Iro,: "

<>

' ,

,.-
Adolfo Konder, para verificar; -1�lolpho Konder, Ru�p Jumor, JJuyer: que qUIzer adquIru uma C:l-; I refeltura MUnICIpal de BIn- ÂmerlC}1. Bll!njena?ens�, Ama- i r�ca, ,:S 20 ho::a�, em q,. a se

que não é inutil o bem que i
Fllho (' Norberto Bu<:nmann. ,'sa propria. ·1 me��u, em 21 de novembro de, zODa�, B�asl1 e Vlc:_torEl... . I t��tara, da el:1ça.Q .da DIreto-

Rêmeamos e os sacrificios! O sr. Fernando Fernandes I 193.:;.
.

I A nOite, no salao Br-ukel-, rIa paI a o. exerCIClO .de 1933_

'.qUe,fa.... zemos pela causa PU-'I .'

1 Teixeira, .bstá de
..

passag'em i Jacob A. lexand1'e SCh11/,itt.,. lmer, hou ve ti diS. tribuição dos I SecJ'etarl� do Brétsll F. G,
..

bUda.' '. OS TRE\õS nesta cidade para Curitybu.) - -

G >
7 i\; b' I prêmios e em seguida anima-l em 20 dI:' Novembro de 19S!:L

.: '.' I .

.

." � ,

E '1'
,

. Joao 6mr.S aa �,o 1 ega r d'O b 'I - 1 • r
'.

O .. ·.p.·.ov.o.. ,:. d.O .. SUl.. es.tá. exce, I
.

."

.Ii
.

1
..

m

�speCla.. 'VISIta. á. nossa,.' I '.

aJ e, que
_

se pro ongou I �lAX }IALBURG-Secreiario,

'.de.nd9 a

....
todas as minhas 'es-/ .'.

' I r.ed"çao S, S.' apre.sentúu.-nos -/
ate pela manha. .

". perancaS;
'.

, -!?a Bomba dE" 9'azolma», e o ag�nte geral para o Estad�) �O···..C'�Ar�� ,

A.

"Í () rllm que o o Clflema Busch que e o sr. Colombo E. S�bl;_ - t'l iIlO._

I
venturas do Sargento Clancy

O Sul e1J1PoIgado pela ! v�i repetir hoj(' na sua téla, DO, de FpoJis. e (;) sr. Antonio ANNIVERSARIOS e�!a surle que attrabiu tam-
'-. ,

. ". j Como Sé tracta de uma. das Candjdo de Figueiredo, agen- I belll um gra1!de numero de
Causa Popular melhores operetuB__que. a 'UFA' I te dentro da praça de BIu - Fez annos hontem a gentil apreciadoles de filIDI:i de aven-

.,

J nQS oUereceu ate esta data,
I
menau. 'senhorinha Carmen Kracik I turas, eoutinuará na proxima

Tu_barã(}, 21'. rÇidade) é de e�perar uma casa à cu- .pespedimos dflstes snrs. de- dilecta filha da t'xma, t'nra, I sexta-feira, dia 24, com o 3'

Oo.n.tnua a e.x.cursa.
o dO.S..

can- nho pOl.S todo Blumenau

es-.1seJand.O
nos bastante pi'o8pe. Dona L-\.nna Krucik i e 4' c2pitulo.

didatos da legenda "Por San- pera ha, tempos a repri�e des- ridade dentro do Município de
.'

!
ta Cáiharina» como se ini- te fUm. i Blumen3u. I I rror, ��. Hawal
cíou brilhante. E' visível aj'·"""""··'''''''' .-----<

\ No mesmo dia, festejou tam·: clltro I�I' "N''''� r,·' .... " .. fc. aI

s�tis'Iaç�� do.s. candidat(ls� .� ED�TAL Df NOM.EAÇÃO Dia S�CRRTAR.IOS
bem seu annivel'sario natali-I ben;u- qui: ":�;���:':J:�;'�l��-�'� m:

itmda maIS vISlvel O enthusI� ..... .,
.

L L ,'l.L cio () SU1'. Adolnho \,\'erueI', I tela do Cinema Busch. _\.;os
asmo popular. competente meAchanico da I papeis PI 'DC'

.

Por .·toda a p'arte o m.esm.o. " Francis"co de Oliveira e Silva, presidente da Mesa Re- «Casa Ambricano». I vamente' '�1 JPt,ae�,VfI'etTIlOS no-. ceptora da..>a Secção do Municipio de Blumel1au, Estado [ .'
• l' ajo lia ....gger , a gar-

. e�PQnhmio apoio, a, mesma,de Santa Cath·arina. Aos anniversariantes ás f8- gama dü o�ro de «Beijos Vi-
.�. fB lio ·futuro d.e Santa Catha- .

FAZ
'

t licitações de. "Cidade». enn�,I.t1'eS» Junto com .. , !';ym-'. ....'

h saber a quem III eressar possa que, nesta data. '-' ..

. tina e nos seus omens ex-
d b 'b

. -

11' �'d 1 6
� [,RH1icn Iwan Petrowich.

:, ";���én1;�dos e queridos do :�� ��? .:. �/�7�:IÇ�ft: �����lOF:,,��:t�l' �ePel�3;,rtno�;)�;�i V I S 'I T A
".', ..

'

,

' '
·

..··.A.. ··.
'

..

a ·.
- '

. g·sto.u um.a
s

..

e C I" tal'l
..

os da rdeIlua ·Mesa os I;lieitores Julio Kleiue e I

y: .. \ç.e,8!tç::l<;fo_��Sl: �o�tos, lé,- Oto.Abry,· "11 JOSE'CAETANO DOS HEíS

�ion�rios e repuúlicanos.; IHl- Blumenau, 20 de Novembro de 1933- Rpcebemos ti visita do sr,

'ma )ií1irmacão edificante, e
J
Jose Caetano do;;.; Reis. de In-:

que' .e6íllunrte o fi,dversario F r a n ci s e o (j e O 1 i v e i r a e S i I t· feL

) dllyal, que esteve nesta dLla-;

pr,o�u:n'dâment� �aDatído. 3 x Presidente do Mesa de, somes gI'ittus,
:

D'E
CI HOJE E HONTEM

A Iegendà'Por Santa Catha..

.'

rlna no Sul do Estado

Assembléa (h:raJ

\ .

i SUPPLt'm;:riTn ! l.lWil�: L\ ;lfl
'

f....r_ � __ Á' �- t.. _' !..�LUL 1:. t .. .:.;.::.; ti

I Com o Pl'E'S('Dte numero

! ÜiSll'lhuinws aos 1]05<'08 lei-

!
tores do l1n:nici pio, (j ('Sup'"
ph.:'mento Semanal IBustrado"
S'. 3E6.·
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