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povo de

.

Blumeaau no enthnsiasmo e lH1 CO!r�i.;lnça
do Estado em torno da legenda POR

�b�;_---�-__ . :':____· .

_

. .

Pop Santa Catharina

Àttente o em todos os

CATHARINA

recantosque se manifesta
SANTA

Não podia haver' maior propaganda para a causa que o comido Liberal de quinta-Ieiral
e os factos que são do seu conhecimento!

"

suas aspirações de toda ordem!

o povo que julgue o coníronto entre as palavras despistadoras dos oradores Iiberaes

Santa Catharina enthusiasma-se pela legenda que

Tudo Por
responde, confiantemente, ás

Sania Catharina'

iDsverá chegar, Doie á noite, o sr.ir�BLuMENÃü�ALÊRrArl
� �

Jr AJolp"n Uonder � Un� l?é?Samento está estalando em todos os recantos I
U U lIu 1\ U � do Munlcíplo de Blumenau, de uma forma que se avo- .,..

�

, . ." , 14\ luma de ccho em echo, até chegar ao extraordinario �
. ,�, .

:i da intencidade dos avisos contidos no grito: Blumenau �
I Ucverri c1H"... · r, hÇlje, a noi- que se ooIerlam dar ao pp- � Ale�ta! ,.'.. . '.. it
; Lp. em Blrunenau, o s.r. ?r. queno esrorço de atacar �,S � E��e �;nsamen:o � o Incontido prest;gio e confiança St
; Ad\'l:pho Koi.der, primem} verdades do presente! M2S � Il.a CdUSa. sagra.da para. os supremos mteresses catha- )to

: caudidato dI{ legenda Por! para ÍRSO haveria Uf'- '" rmen.ses defendida pela lege?da ?or Santa Cathal'1,.na. �
Santa Catharina, nas eleições I cessídade de um desprendí-: � Dizer Por Santa Oatbarina e o mesmo que gritar {;

I de ;� de ! h�z\�mbT'O proxlmas. í menta muito diHicil de terem, I � BluT?enau Aberta!
. 5:

: Adolpho Konder, perrnane I este de começarem a justiça: <t{ Dizer POR SANTA CATHARINA é o mesmo que .grl- �
.

cerã eilU'p ('81$ até o dia de I

por cast. . . I � tal' ao valor�so povo de .Blume.n�u que o seu glorioso ,..

I amanhã. devendo seguir então I O passado já o perdemos i � passado de índependencla e crvismo esta sendo sur-:
i para Jotnvnle e de la para o I de vista, isto é os seus erros, {", da�ente a�eaçadO. -, �
I contestado em Cruzeiro, onde porque os beneficios do, pas- ,: ?�zer- P0i." SANTA !JATHARlNA ê o mesmo que pro- )t

i assistirá o pleito, I sado estão fervilhando na: � tetit.ór em .:oda a?lpl1tude contra o m�l,:s. que o parti- lt
i Adolpho 1{'onder, vem da lopinião publíca. E iSNO se <t{ uaris.no . lIbe!a� Jogou dent!o do mumcipio de Blume- )t

l sua «tourn=c» pelo Sul do I pode dizer em Santa Catha-I � n�u. ASS1ID, ,e �IJcont�stav�l que del!!ro de Blume:nau �
Estado, onde encontrou o IDa-, rina porque foi o uníco Es. I � n�o possa eX.lst:Ir n�nnum hbe.ral �m ldea! e .co�scIen- �

! ximo enthus.asnro pela causa. tado em que o 'I'ribunal da 1« ma . i-ode existir, SIm _a conseiencia part't_dan:a liberai. 5tIrol{. SANTA CA';r'HARINA. O Revolução, só encontrou ra-j� !\;tas,quem tem esta nao po�e ter a oonscrencra do sen- »

quo foi este entausíasmo de- zões para dizer palavras de 4\ t�mento dt Blumenau defendida pela legenda POR STA. �
..

. .

mos a entender, singelamente, elogio. Que diga Oswaldo I � GATHARINA.
. . =:

nos telegrammas que publí-] Aranha se isso é ou não ver-I � A .n0�sa consele.ueIa é aquella que se forma �as ne- )to
.

eamos em numero anterior. ! dade ! I't{ cessldades do meio em que VIvemos, deste meio que )lo

, .

.

. .'
. ,� é o nosso campo de trabalho. �

« _. •

I' alaremo�_hoje ao can�iId,'t- / .

POIS bem. Se Os�aI�o Li -

! <t{ Não diga, pois, nenhum blumenauense que é Liberal )lo
_:r'_M'�"��_���·"v_�_.!!u�...(��m$"'_ to��o cora;ao de Blu�enau, l.a,:ha, um dos �rlllClpaeS � em consciencia e rdeal. O fartido Liberal não tem raí-

lto

. _. '. De�!� ,Blun_enuu que na� :f!0- !
c,hm'rJcos dO,s qu.e trtlb�Iharam I � zes dentro de Blumenau. Suas íntenções não consul- ii

- .

. . d�.I'� H;qi1�ç�rJ' os ,be.g.e:lCl?S "n� �nalys� ctn jas.sa.?r , ,achou 1 ot( tam as necessidades do nosso povo. E são estas. ne- )lo
tld7.1dos J�el? g.?VelnO de �-ique a rev?luçao terlaSldo�;n!: cessidades que fazem o nosso ideal. ':- §t

S L d,� P :�. Kor;de�, el�. �anta despraposlt?, .se,t�dQs, os Es.a
I: Blumenau! aleria contra todas as combinações que 5:

U' (;(jt�al,ma. vTransllllttH;�OS i
dos do Bra�.lll�\�se��, gover-, <t{ não encarnam a defeza das t!1as necessidades. )lo

j

e.:lt�o.
ao p� ? as

l?alavra.
s de 'IDO do

d.e .s.ata c.�thaI'lDa, CO-I.:í Dentro deste es.pirü..

o só poderemos ser tOdOS.
e em

..
�

CIV1'5.t:1O �1H'lgl{las a sua cons: mo P?deremos nos acatar co· '" tudo �(POR SANTA CATHARINA., ')t.
elE'nClà hvre. Mas ê quaslll mo SlUceras as palavras que �

.

..' t:
certo que Adolpho Konder, não cUJ:lçam de repetir os do 4(}t.9 �.".� ,•••�
fahJrá ,n? ct')Dlicio de aman'lã,: Partido Liberal'
o COUJIf'JO lJOR SANTA CA-l '. .

. (A voz do POVO) e' a (VOZ da'
THAR:NA, que será grande A!é parece ql!e o LIberal' .

..

'.

na. palavra que virà trazer de

..
�

..

�nta C
...

�thartna ataca aos

d d, d p tid. Lili ailao PI/VO. h?�eDS � nao defende os 1e- ver au:�)· o ar o er ...... _
Ad I li K d b .. li, I I gltllllOS wtereSSéS do povo - -- _ .

o p o on er sa era .La ar
I «b'trriga-vet'de}) '. -' . _. d iIInilo comoasv�rdadés líoeraes,' ,

.. , \Quem nao sente a conV1cçao smcera aqu o que
que se 1'e3.tdngem aosataqueB

I' '.
E como isso

. ru,�ta cousal prega, falha. lamen.tavelm.ente dirigindo-se
pessoaes de. ho.men� ql!e na amda se. poder18 dIzer, mns I

.

ao povo que tudo sabe ou de tudo,
nossa consclenCla sao lill!JO-, de.mos_ tem.po

ao tempo, por-I. aindat vira a saber!
lutos, d(.'stf'8 homens que que nao se perde em espe-

.

.

sempre ViVel'':.ill dentro das I rar, quando a "le�itiri}a ver- Quinta-feira, realiZOU,-se.e� I uma «.c.asa» q,ue 1.he. é estra-
nObsas neceSSIdades, sabe�:l'

dade» te!? que sa;hlr da bocca I f!'ente a Prefeitura o comlCIO' nh3;. Mas defendeu uma cau

do sana-Ias sem preconcel- dos que Illtegraltzam, no mo- do Pa.rtido Liberal. !
Sfl lOgrata quando pretendeu

tos e interesses pessoaes. mento, os sinceros 8entimen,.1 Por mais suspeitos que se- que a depredação dos llQS!,;OS
Bluplenau pode dizer isso! I tos da legenda POR SANTA jamos para dizer dos comícios productos é devjda unica
Os oradores liberaes bem CATHARINA. liberaes, agora nos sentimos mente á crise mundial. Em

a,vontade para falar aos nos- parte isto é certo mas em
------------

sos leitores da cidade, porque maior parteainda, os motivos

E L.E·.·,1 T...
.

O n. tanto como nós elles assisti- são outros e o povo bem que

K raro o fracasso do comicio. os conhece. Falaremos disso
Falou, Arão Rebello, que com maior espaço.

lem seu discurso desceu aos Nereu Ramos, falou do pra-

S I U m. e n· a u e' n 5 e I attaques pessoaes. contra os ser que. o posE:uia em .discur-.

'.
I homens que mOVImentam a sar maIS uma vez aos blu-

.

'

.. '.
".

. I campanha POR STA. CATA- menauenses •.. Referiu�sé á

Como decorreram as J F.azencla terminou sua oração . \.

1
RINA, em Blumenau; e con- quelitão do emprestim9 dos

[dIZendo que 06 Deputl:l.dos De.fende o teu bem estar CRtnro� as tuas eeo- tra O illustre conterraneo 20 mil contos, compararando
primeisas reuniões Ideve!ll

de coraç�o. s!lrvir o uomias e a tua tranquiUidade no eomJUeJ..cio� nas Adolfo Konder. Não respon- o com um emprestim?s. que
, Bras1l na Constltmçao, por j derem'}s a estes

.. insUl.tos que não conhecemos feIto em

. da Constituinte que ella não seI.:_á madrasta in(Instrias e na lavoura. vem bater em cheio nó povo governo de AdoHo Konder.

r
do povo, mas mae commum I blumenauense. Esta formula Nereu Ramos é um orador

A primeira reunião ordina- de todos os cidadã?s. I O t' t de campanha não nos seduzo! de la. classe. P:::.ssou com

rta da Asserobléa Costituinte, ..

O Deputado Medelr?S Netto, i .
VO O e secre o

I Depois
é uma medida de pl'u- bastante intelligenéiá ·D,O a8-

i(iÍ • notavelmente concorrida. apre-sentou em . segUIdauma'
. . dencia ... não repetir os con-] sumpto. Mas a caus& do em-

Todos os lugares estavam moção de soUdariedà�e �o Defende-te em consciencia ceitos emittidoB por este ora- prestimo é bastante ingrata.
occupados, bem. se veildo o Chefe do Governo ProVlBol'lO. dor liberal.

. Não ha intelligencia ou cul-

i.ntere.'s.se ..

que ena d.es.p.·.6....rtou
Os

.. a.pa.. :te.B., loram jn.umerosl Vota na legenda: Carlos Gomes, foi quem tora que o explique satisfa-
em todas. as classes sociaes. mas no final, pastil em vota- melhor se comportou em seu toriamente;

..

Nesta reunião salientou·s·e o ção venceu, tendo o �apoío de i POR SANTA. ·CATARINA discurso. Comportou-se mes- A chuva que vinha.cahindo.

di�Gmr8(j do (<leader» da mai· toda a bancada �auhsta, que I m
mo com delicadeza dentro de brandamente, augmentou em .

ona, sr. OSwaldo Aranha. Foi V?tou a :í'avGI', pOIS, conforme I
intensidade e Nereu Ramos

nesta longa. oração, que o sr. dIsse O seu «le�de!»' s.r. AI-
A.doiph_o Kond·er

não qUiz sacrificar a paciencia
Oswald{) Aranha expoz com cantara {\'\ach�doJ lsto lmpor-. da. assistecia. Terminou ben-

seu optj:mismo de sempre, a- t� na affirmaçao da sobera- H' n· J
· .dizendo a propria chuva, que

lusões grandiosas ao futuro nl�, da Assemblea� e cGRsult.a
.

ennque MUPP , UntOr castigava tão advertidamente
do paiz. Sua impressão a rês- os mteresses naClOnaes, um· João Soyer Filho os liberaes de Blumenau.

peito d,LI\ssf"mblén era que' cos que .se çlevem ter dean: ' Dois liberaes das colonias
todOs os constituiutes esta� te dosolhos. Esta attitudefol Norberto Bachmann que ovimoR falar' momentos
"am aIÍimados de ídeaes P:l;" .comfuentada .desfavora\fel- .' depois do eomicio .diziam :

trioticos, e que o povo já m�nte e� S. P�ulo!. mas•. de- .. _ ..
> . ,.. .'

•

'..

- Johane, nós estamos er-

B.e..
nte p.oder e dever. eo.nf.iar.· POlB.das eX.Pli... caç.oe,'

S dadaB1P3.uhsta., que te.ve a .1llfellCl-I.s,.. PaUlO. que ..

a ConstituInte rados dentro dolPartido Libe-
!la Assembléa, pois -que ena pelo «leader» e por alguns dada de proYoc�r, por ser tratrsse somente d� ass_ump- ral. Não achas?
é nobre e alta expressão daldeputado�, teve 'franco am- mal çomprehendldo, apartes; tos de ordem teclmlCa, flCan- - Se acho! POís, eu nao te:
sua vonta,de e da sua justa. ·�aro.

..'
.. ..

.

r-

I acalerados do. Snr Oswaldo I do relegada� para ��tto p!a- havia dito? Deus não pOdia
a.5piração. Dt-'pois de muitas

.. No' dia seguinte, falou oDr.IAranha. 1
no, as questoes politICas m·

I
deixar de ser <"peta Santa

considerações, o Ministro da. Moraes. de· Andrade, deputado! Desejava {) represente de. lContinua na 6a. pagina) Cathu1'ina"-!...

Trecbo da [r de Ferro de Rio do

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



CIDADE DE BLUMENAU

���;: •• ;:'::;:'-••�.:.:.. ::'.:.. i���� _

f� Hotel Holetz � ii Dr. Oliveira e Silva I
f� Situado, no melhor �! J Advogado O
�: ponto da cidade � I � Alameda Rio Branco, 1(> S

l:
: I· �

R. Siebert & Cia. . :ii Bl •
i � II

umenau
•

: Quartos eonfortavels e cosi- : ...._...........__.:
• nha de 1. ordem. .

; Absoluta .moralídade e ma- � • ...... •

p XlIDO asseio, !l .. ..

f� BLUMENAU - S. CATARINA �� S Dr. Alfred Hoess S
1::' o melho!:' para a .: :! 1:jI: Méâico do Hospital Sta. lzabel !1!

� ·__..__.-���t· •
tosse e doenças do pei to. 1!��1!1!��!f!�!f!.'I(��1!���!!!:***)t.11 O PERA {, () E S S
Combate as consti-pações. � ,. .

• l
resfriados, coqueluche. � FARMAGIA � i S Clinica Geral J
bronchite e asthma, � CRUZEIRO DO SUL �l-_el�-_�--e=�-O Xarope São João : Telefone N. 15 �IT-:O,,���·���
protege e fortifica a gar· ; Rua 15 de Nov.e.mhro, .32 � I !=:' Dr. J. BEROER L.::ganta, os bronchioa e os ....

.

" f
pulmões. Milhares de '" Atende rapidamente >t I = 9linica geral, Espec.:. doenças

=l'"curas assombrosas! I � Serve com esmero � I � l�;rnas, do metabolismC!, Se- Ê
'; �

SERVIÇO NOTURNO
,. I • n ras e creançaa, Venereas •

... 1< 1

,.,�:
e pelle. :

.", ,. : :

1.-------- 1IIIIIIII 111! ----.........- 1'" PEIlMANENTE Jt: RUA s. PAULO. N. 79 - BLUMENAU :
I «)to • •

.LEITURAS PARA AMOCIDADE Aos bons paes I:::::r.:::::::: I:':,--.._·..:;:...._·:.:--'..:;.·_·c_::.·_·.:.!V,_...._:..".!._·..::_.... _.��.:._:::,.._
•.b

. Desde todos ()s tempos, todos • •

os grandes flagellos que muito E' natural que ao vossa feIici"' Erich Karmann ; í TIM B R E S
contribue para I) enfraquecírnen dade dependa ce vossos filhos , Dentista "

. *
.

Gra'tuI-.S
todas raças hun-anas, é a deca- e deles depende quasi da Bau- S . 1

I

dencia da força vital, precisa fIe; �esta depende, quasi ex- I � Rua 15 õe Novembro. � recevra chaque séríeux eol-

mente quando mais falta faz clusivamente, âe lhe dardes de I s:O: Telefone ur. 20; ••
lectionneur de timbres-poste

3 3 f d
comme reclame; das «tím-

aohomem OU mulher, como em rnezes, um rasco a I bres províneíauxs de la «Suls-
compensação da Natureza.para afamada: ���_4J+ItM�1 se» três rare et beau
horas amargasetristesas daVida LOMBRIOUEIRA MINANCORA Il--�_e_�--"'l! en valem de 3, 5 et de 10francs
A fonte pois,d'este Ilagello No ha egual, Uma ereança 'l: ii J'envoie aussi des envoíss á

��m�t�!��apr1�ei���!dt�� de.11 mezes atacada de desin- S J. FERREIRA DA SILVA I; ��o��;«�ft�����:!�meJ1t pré-
. . .

d l'
refia perdeu 543 vermes de 3 � . �: EUGEN SekuIa, LucerneaSSIm ímportancía quan oanas qualidades testemunhado por: Advogado : 1 (Jofer) Suisse.

muitissima, por que são de seis pessoas idoileas em Itspe- t Trucesse <1 de Fevereiro, ? : I :.... --=origem de muitas Qesgraças� !'iú Municlpio de S. Francisco ts '"
quer no decurso da vida quer do Sul filha do Sr. Carlos J. l"'_�_�'M ...!Iit)�$I;;===========sobre tudo na velhice. As Neurernberg, professor. Cada.........,.._.

,

I
víctímas, geralmente ínexperi- frasco é uma dcse, Toma-se de .: :.
entes, tazém. uso de coisas de uma vez em café com leite.�: D d H P =j'pouco ou nenhum valor ex-

DeP.oiS do efeito não precisa !f�
r. me. . ape �

plícadas por quem na verdade dieta nem purgante, : Clinica geral e : .

nada sabe de f'.:nrlo scientifico. • . I

Vulgarmente chamam-se:
Vende-se em 4 numeres (1, 2 : Especialista para moles- :

00
3 e 4), conforme n edade, em}� tias d e. garganta.., nariz,

�l
:

NORRHEAS BU::t�ORR!-IA- d
.

f
OIAS, CORRIMENTOS. etc. Se

to os os negocies nas arm2-: ouvidos e olhos : I
das desta cidade e drogari- �.:

: io leitor fó)' uma das victirnas as e na farmacia Min::J,ncora. ; Blumenau - Rua Piauhy ! inão ande por caminhos tortos : • :

que lhe i'oupàm () dinheiro, a NOTA: Se quizer poupar vos- �::.::.:'-"::':',:,:,:,:.:';:;::'''.'':::':';':;':;� I

alegria da v ida e a s;lude sexual da saude e vosSu dinbeiro' com- � .�::::::.�';'.�.•::-;�� I O
que é ainda, um grande bem. éoença desconhecida o remedio

I:
. :J' N

Incontestavelmente, um dos me- shabituai-vosnocor..Jeço dequal- � Mario Tavares da Cunha �! :'11-., ..,.jJ

:ic����sA�uedb����, �:�� 6��' ��:�ld: eadede�:�h�arc��� � Meno. �1111---------_----iNANCORA". �fru�����:.nt� � �����j��e�r)a � Tabelião do 2. Oficio �:.:. ;,.

.

AT�E�ÇAO ,I
dos quaritos existem, e de eiej BLUMENAU í Quem ttver mteresse em �

Vinho Creosotado to ra,ido e Suave. :11 adquirir optimos tel'1'enos �
Santa Catarina :.. ) de cultura proc r f<

Muitrs diarhêas inÍanlis são • d"U e o sr. �

C1US3."as só pelos Vel'DleS e den· :;':;':;":':':':'-'::'�'� FRANCISCO CASTILHO í
t

.

D'
. TAYO' .

�:�lico�POl\" procuraI o vosso

I ����*�-*��!f!:I!:*�.l!:-*.�***-****�, �
"" que tem loteS medidos, al- I

...,. • ., ,
. .,:!} Dr. Abelu,l'(lo Scbnei- �: d 1"" 1

.

Vendtn;", na .Fal.uacI8 i\:f.I·;;{ (le,\' dn Fonseca. );: guns uS qUHes Cf lücar os �
nancorn em JOlllville, e em 4S » �:o.m ?agas e �utra8 bem- �
todas as boas farmacias df'st::l � ADVOGADO .;: fel{orms e.com terras prom· �

'" »- ptas a arar... �
ciüade. ", Rua 15 de Novembro, 26 '"

. �
\'l( ,. Dlversos lotes tem Iorça li

�---�-__..�---------- .v (Fundos da "Casa R Paulo") ..... 1
•

T> JJI' (e Hglla sufficiente para �
Coletoria de Rendas Estaduaes de BiHm�nau �9""""9�::9"�.{.�5f�:Pli>""••": �:n�����elltar qualquer .. en-

j
,...,_.."...,.......,..,_,..�.....--"... O lt· f'l - l
.: :. s (' es re�erH,_Os sao �
t� D R RA B != �� I' , atravessados por �?t.r.a.das �.:f: . �:j ,de rodagem, umas Ja prom. �

De ordNn do sr. Coletor de Rendas EStaduais úesta ci- F
M E O I C O :{ ptas outras em constru.cÇ'ãa i

dade. torno publico.. para o conhecimento de todos os interes- f: Doell(;a� internas, ,m
....
�les�ias �� i p.a�s.!

Não

.pel:caes.�ss.a.• 1.'sados, qut:. durante o corrente lU"Z em 10ÓOS 0':\ dias : de cre!!;<;as, molestIas .e- :' optima· opportumdade de .�.
. .: n_.ae.s�,e. da }Jcle. .:{ I, asspgllr,'lr o ·uturo dp vo·s� '�.'..utels, se procede nesta Coletoria e em todas as Agendas Fiscais .

.

_.l - -

d R d d (: CONSü-,-,TORIO: :! sos filhos. �
e en as Estaduais do Munidpio, a cobrança o imposto Ter·

�:. Rua B,om netiro nó, .8; das 9 :� I l
ritorj�,s rse;�.ti;(�n�ib�����l�d�::����a�.e� d�����f�ezee�Xe!�cipi:�ga. f�. as 1� e das 3 as 6 �5

.�

menta de suas contrIbuições, dentro <:lo praso acima determina- -.;.:����:;v.:;.:;�
j
����&JmU��lSlmaE';

do, poderão satisfazer no mês de dezembro com a multa de
�....,.................w""""--"-' Adn;,tadG Qfti�Í2!;;la�\e n3 curda fí2

2� �j�ern:bàndO est� .. pl'a_so, serão �xtra!?as as ct>�·ti.d?es de �r·[;·��·
..

·F��i·�;�
..

··�l·�i��
..

�� fLIJ{1R "914
-

t.·�DIvIda AtIva e rerodldas a PI'omotor:a, atlm de ser inicIada a'�: . :S ; , n i�
cobrança executiva de acôrdo com as leis em vigõl'. . fi

ADVOGADO gl. Com () .seu uso, Ilptil-se em ii;
Collectoria de

R.endas ... ESf.aduaiS
de Bium.e.mm, 13 dt: : causa

..
1; ch"ei"'., corom

..

'

erciaes

=1
i: pOl1:C� Odl��:" li' d' �'�

..

'

N
'

. d
.

9
.... . -' .

'I
san",ue .upo, ClID- �;.ovemoro e 1 33. .

.

.

{:. e CI'WllUaeS : ;. purezas e bel!l estar geral. t);
. asso ELPIDIO LIMA. Escrivão S: .Rua Minas Geriies : :

. 2'. -;- Desapparecimcnto
.

de �f;;
. ?: � _ ; ,. ;.. FesPlJll1al�l' Ecze1Jl�sj Erupções, .f·::I t b

���'-'�_,_ . ..._-- . uruncu os, cocmras, Feridas i�i.

mpos () so te fdovimenfo Comerciai
....---.-- �_� .,

bravas, Bóba. etc, ;i:

I
�-����. - - ..... " .... . .;;. - Desappltrecimento eom- f::.

De ordem. do sr. Coletor d
..

e f(e. I1das E.staduais.· nf�sla ci.·. <:::
....

;�,�
..

··:;·�·�·O·
..

·�,��.. :�.·,:·L·:··�,······.���1 pleto de rm.E\_l}IATIMO. dô-_ r:�.� 111,.( ti

fifi ,,_" D� ! II res 110S USSOS 2 dôres de ca �i
de, tomo publIco, para o conh eçlmenta de todos os In t(Jres�.ados�: .

H. n, _. J.'
. J, ...JI" : beça. . �:::

que 'durante o torren!e :ines de noverntlro em tüdos os üias uteis �: ADVOG.úDO :).� 4' - .D";'-l!1r:t�(·cü:lento das t'
se procede nesta ColHoria e em todas as Agencias Fiscaes di (: Travessa 4 de Feyereíro, n.24;) JnunifestêtçÜes. SypllliiLicilS e�?
Rendas Estaduais do 'Nlunicipio, a cobrança do imp.osto sobrt (f� �)!

de todos os mcommodos de 1;':
fundo sypllilitieo:

.

ti
Movimento.ÇomerciaJ P. rel.ativo ao segundo semestre do cor-; - Phone 146 _ ;. 5' - () llpparelho, g11stro- �\:�
rente exer�]Clo. . : d intestinal perJeito, p o i s o f.�'

Os Srs. contribuintes que· deixãre,ll1 de satisfazer o p::.g-a-
;;.:;.:;.:;.���� '!.ELIXIR 914".nüo atacá o es- ��.

me.ufo de suas .co.n,.trib.uÍt'.'õ.. es.. ,dentro do 11f.azo <tcima deterllli-
,! ton;,ago e J?ão contémi?dureto. ��

-,:
- ��'!':J::����-::-=��� E o unlCO depurativo que r�

nado! p(\derão fazeI·o no mês de dezembro com a multa de c:
.

:{ 'l tPIT, ;üte�ta�6S dos Hospitaes, �I;
200/'0. : '

. (: Dr'� Edgar Barreto:, � �� ��.���;[�a,.,..,,�.:;..�.e.� •. ,�..d.X�.,.A.·?,l,h.OS e ti
Terminado este praso, serão extraidas as certldôes de Di- l: :1 i -

-- . �.
-

--- --.
' ..

vida A tiva e remetidas á Promotoria, nfiul de t;el' iniciada a �� A D V O G A D O �� (lf�1Zrl\j:,"i���;�;���
cobrança executiva, de acõrdo com as lei.s em vígôr, (; RUi!' 15 DE NOVEMBRO, 37 :i

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 13 de No- >: 2. ANDAR F
yembro de '1933.' �� f�

",;.",..,.......:.;.;...__---------,_,,----........���..;..,.,,-!.:. asso ELPIDfO UMA. Escrivão. ;,;.:��::'�:.;.:;.�:..:;���.....:;�-:;

Co�er(!ial
Titular

Independencia
Bismarck

:Frequentés
á venda em todos restaurantes desta cidade

'Pequenos�nf\uncios
Annuncios nesta secção: 4 publicações. aos sabbados até 3

cms. 3$000. de mais de 3 a 6 centimetros S$oo�

REPRESENTANTES PARA BlUMENAU, BRUSOUE, ITAJAHY E RIO

Walter Scbmidt S. Á.

MATERIAL PARA INSTAlLAÇOES ElEGTRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM .tAMPADAS E lUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GON8TRUCÇÃO DE

.

APPARElHOS·PARA .RADIO

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

L i\�CHOCON
)\ LAXO-CHOCOLA1�

C ONCKE:N

fi
O

C Vende-se em todaR
f8l'maeia� c Drogarias

Depositarias da:

Cervejarià Cath.arinense e

. "_ União Mercàritil- Brasileira' S. A.
(Moinho de trigo)-

,
.' .

Agentes Geraes da:
.'

Sul America Terr. MáriL
Sul America Vid;l

de
-

Seguros

IIG�
JOÃO DA SILVA

sn.VEIRA
Poderoso Tonlcó

...... "...::--......
e Fortificante

e AcciJ.

...pie... comliftllldl

....,.,_ .. ....._
geraL
ItECONS'1TnJIN"rI
DE 1.. ORDEI«

IMPOSTO TERRITORIAL

·EM SÃO PAULO "PREFIRA o

::e:OTEL'c CE�Ta�L.
de -JUVENAV-�LVES

-''Situado magnificamente, no ce,ntro da cidade

Ave�ida &:- .João, 288 (�ntigo 26)
Ao lado do. Telegrapho Nacional

Resbiencia para familias·'__ Q,uartos ccun' ou sem pen·
são _:__ 60 aposentos confo1!taveis .�·.14 qua:r- .

tos de banho
.

-- Elevadol' '.

.

....
Pam armUl},ci08 procure

esta folha

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



da tesouraria
de novlHubro de

RECEIT A:
Inà;iIstria e proííssão
TerritOrial urbano
Imposto dornk-iliar
Veículos e placas
Imnosto de 'testada
Líceuças diversas
Emolumentos

·

Remoção de lixo

Multas por infração
}\II :lltaó por mora de pagamentos
Cobrança da divida 'ativa

Saldo anterior
.

Rs:

Despeza:
Divida' passiva. :

juros pagos a Francisco Klitzke
Higiene e assistencía publica =

auxilio ao hospital mun,

· pago a Cia. 'I'elefonica Catarínense
.ídem a Max Puetter, de sua nota

·

idem a Poerner Irmãos, idem
'Obras publicas:

Idem a E. F. S. C., de fretes
idem a Alfredo Brenkopr, de materiaes
idem a Ernesto Hostvrt, de' areíão
folhá turma Gaspar Blumenau
�ago a Julio Glatz, de areião
.idem a Conrado Has-,e, de fretes
idem a Bauer & Cta., idem
idem a E. F. S; C., i ]Pl11

Despesas eventuais:
t.iem á Adolío Schinalz, de restituição

de imposto
Depositantes de dinheiro:
para o hospital municipal:

idem' a Indústria química Cura S. A"
de sua nota

balanço de� contas
Rs.

Jacq,q Á. Schrnit:
Prefeito Provisorlo

fi I ; _�=-tt., ..... ,-.9--- ,_.,d_u��' �"!!Z'i,�•..·_�W�,=

�� n I P I pu, g I, I
Credito Mutuo Predial

'I LIIII IS .

i

UI'! o maior e rn�s. acreditado Cl.ub de So�te�os do Brasil

1 FtlIai em Flonanopohs.
.

..

! Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Ediiaido dia 8
De ordem do Snr. Prefeito provisorio, ísço publico aos

/ interessados que, do dia 20 10 corrente em diante, proceder-se
! á nesta tesouraria o págamento de jl:!'0" ct· apolíc: S, vencidos

l ern 30 de. ju n ho do corl'entç ano e o resgate de apoltces 501-

" tea.d.a,;
, das Leis itb.aixo ..re.laCi{)n�das:da Lei 11 • 144:

2. 18 31, 53. 61, 66,67, 7t, 73, 78, 86, 11ó, 122, 141,147, 1G9,
180, 188, 203, 206, 2io, 22í, 250, 2[)5;.256, 205, 303, 30l'i, B07,
:308. 311, 3W, 328, M5,352, 377. 887, 3Ç)o, 397, 401, 4oB, 4oH,
417; 4J8; 420, 427, 458, 470,482, 488, 489. 4H4, 498, Soo, 504.
5�)6, 844, 5f)6, ó6G, 568, 570� 577, 5g8, fio7, 637, 650, 653, 654,
655, 656, 676, 724, 732, 733, 7B5, 7f)Ü, tse, 763, 766, 767, 785,

2:700.600
I 787, 798, 802; 812, 81H,<8?7, 8�8, 8:�o, 8:)3, 841, 842, 843, 845,

50.000 847, 855, SflfJ, 894, 938, 9ó8.
da Lei nr. 160:

95.10(' g 96
49.500 194.600 2 13, 20 4H, DO, 53. 55, 5ó, 60, 65. 72, 75, 77, 80, 87, .0, ,

�----".,"�' ._-�_� H7, 99, i02, 1 lo, II 2, 114, 115, 119, 123, 126, J 32, 137, 142,
2:�n5.2oo 156, 174, ]81, 1.97, 221, 277, 283, 291, 306, 3.n9, 329, 333, 343,

20:062.101 89 397 411 4 4 42 425 434 43�35\, Hã7, 366, H70, 377, 3 , ,'.' 1., o, , " í,
22:957.:';01 443, 450, 454, 468,469, 473, 480, 482, 487, 504, 506, !"16, 533,

5�.9, 563, 691. 631, ó3)}, 670, G71, 672, 694, 695, 120, 727, 729,

1740, 744/ 749, 770, 787, 792, 7q;j, 806, 822, 8M,852, 883, 896,

900. ' 942, 903, .997, 100.0........ "

.:
. Ida Lei nr. 173:

:�5.ooo
42, 511 79, 83, 100, Hó, 131, 13a. 142, 144, 146, 158, 225, 229,1
282, 250, 255, 270, 271, 275, 326, 330, 367, 368, 396, 399, 410,
416, 420, 430, 440, 441, 446,.459, 477, 506, 533, 542, 553, 555,
566, 58.), 612, 613, 620, 621, 648, 656, G96, 744.

Tesouraria municipal de Blunienan, em 18 de novembro
325.600 de 1933.

1933.

600.000
220.000
] oS.ooo
9.000

421.000
85.000

1:2:33.600
24.000

15.300
240.000
7�!.30o

29.700 .

20.000
l�o.()oo
486.500
440.ooõ
10.000
7.100
7.400

Decreto

Altredn Kaestner
Tesoureiro municipal

-ãoão P_ O. Carvalho Chaves &
FISCAL DO GOVERNO FêDERAL

Agente em Blumenau

Hercilio
.

Ferreira

Redactores :

I
Rua. Bom Retiro N. 21

".
D I V E :R SOS .1 =

=_·__
"

_-__-ell------••
'

p.U....
b

... lica.-.s.
e ás quartas-feiras Ie aos sabbados

Redacção e oHicinas :
r .

T'r a v e s s a 4 d e

F e ver e i r o N' 7

Caixa Puslal, 61
BLUMENAU

Santa Catharína

�LU�ENAU

Director:
ACHILLES BALSINI

HesuHado do 216 . sorteio, realizado no dia 4 de Novembro de 1933

Inspetnria de Veicufus!lCIDADE DE I
Para conhecimento dos srs,

j

1:120.700 condutores de . veículos esta

Inspetoria cíentlüca que:
a) somente poderão pUNI' Bissemanario de absoluta

Hoo.ooo seus veículos nas ruas desta índependencía
cidade, principalmente na rua

15 de Novembro, pelo tempo I
necessario para embarcar I

143.000 ou desembarcar passageiros, I
�·t:924.300 carregar ou descarregar; I

21 :033.001 b) na rua 15 de Novembro
��- - sómente os veicules pode-

2L..957.301, rão parar na mão direita, isto
'I'esouraría municipal de Blumenau, em J 6 de I é, ao .Iado da numeração par

novembro de 1933. das casas, I

•
.

T' c) as ruas 4 de Fevereiro.]
Alfredo Kaestner Bom' Retiro e Espirita Santo r

'I'esoureíro Municipal - passarão a ser mão para I
sair da rua 15 de Novembro I

Todos os livros e demais documentos, referentes ao
para a 7 de Setembro e des-!balancete supra estão, na Prefeitura Municipal, á dispo- ta, para auuela pelas de tran-

sição de quem os queira. examinar. I 1..1
.

Ri B
.

sito iVl'e;. ,"\. !1meaa I} ran-ll
GO e Goraz : . i .

'32' ,e o dobro nas reíncidenetas. d} fica estabelecido f,L ve- J A S S 1 g n a t u r a s

no.
. I Art. 4 -. Este Decreto en-'locidade maxima de 30 qui.

.,
Anno . . . . . 15$000

. _ . trará em vigor na data da lometros á hora - para den- t3ernestre. . . . 8$000
� c!dadao J��O? A}Chmlt�� sua publicação. tro do perimetro. urbano da • Numero avulso. $200

P!e.felto ProvlsorlO ao Mum Art. .5 - Revogan-se as dis. cidade, vilas, povoações e Numero atrazadõ $400
ClplO de B�um.en�u!. no uso posições em contrario. rre,ª,uezias ;das suas dlstrlbmçoes, Prereitura Municipal de BIu. e) nenhum veículo podtlrá
Considerando que ,os 00- mena.u, em 21 de Novembro parar nas CUfVllS e nos cru-

merciantes da Praça de Blu- de 1933. zamentos das rua.s,. mesmo

menau E:m requerimento de Jacob Alexandre Schmitt para receber ()u deIxar pas-
25 de Julho de 1933 sugeri- Jí

-

G d N b
. I sageiros, carregar ou descar-

ram
.

a modificação ao hora-
oao omes a o rega !' regar;rio estabelecido em o Decre- J) sinais diversos: 1 a.pi·

to Municipal N' 14;
.

Resoluça-o .n. 100! to breve - pa�al', 2. apitos
Considerando que, ouvido, . breves - segUIr, 1 apI�o lon-

0. Conselho Consultivo mani- O 'd d' J b AI . go - excesso de velOCIdade,
" Iiii__iiiiiiiill •f t" I d·�

.

.

t· d
CI a ao aco eXan- 2 ··t 1 tra sito @

es ou-s� pe o eJ.erlmen o a dre Schmitt, Prefeito Provi-. apl os. ongos - n

pl'etençao, sorio do Município de Blu- mterrompldo.
.

Decreta: menaR, no uso das suas atri-l Blumenau, 22 de novembro

'., .'
.

.

". buições I de 1933.
Art.l

-.
Os estabelecünen-j RESOLVE: Tte. AS1EROIDE. DA COSTA

tos comerciais situados na! ARANTKS
zona urbana .e suburbana fi-'l ExonErar o cidadão AUg.USo In s p e t o r
carão sujeitos.. ao. segwute to Kurtz do cargo de inspe-
horario: Verão-das. 7 ás t(lr de<caminho do logar Ri.'
19 horas e Inverno -d.as .

8 beirãp' (ias
. A�tas; e n?me�r, Iás

..
16 hO

..

ras.

-.
O .horar.10 d.e pa.ra� ,�ubstItU11-0. o

CldadaO!verão terá inicio em l' de Ricardo Haenschel.
oUlubro � o de. inverno.. em Prefeitura Municipal de BIU-. Il' de AbrIl. ."

. menau em 16 de novembro de
§ 1 -"- Fica proibidá a a· 1933.

'

1b�rtura do comer?io no� do-' Jacob
..
Alexandre Sckmitt.

mmgos e nos dlas ferIados ...
'

nacionais. Joao Gomes da Nobrega I
§ 2 .� as farmaciàs orga- . I

nisarão uma escl:_lla de modo �esolução n. 101 '

que sempl'� hala .

umu de t fplantão nos domingos e férÍa- .

O Cidadão Jacob Alexan-
dos nacion8.is. dre Schmitt Prefeito Provi- \_

§ 3 -:-. As barbearias _abri- sofio do Múnicipío de Blume

�.ao ás 7 horas e rechar.ao ás n�u, no uso das S'.las atribUi-j20,-sendo que.aos sabados e çoes .

vesperas de ter�ados o.encer;
,

RESOLVE:, !
ral!lento .podera ser felto ate'E :

·d d-' 'H ] Ill,S 21 hóras. .

XQnerar o Cl a ao e-

Al't. 2 �.. Os empregadores �Uth. Janke d,? cargo �e
estabelecerão a entrada e lIlspet?f de. cammho �o !ogar

1saida .dos empregados de BenedIto, Margem J;hreIta, e

maneira que seja obedecida n?me�r. par� st_IbstItul,o, o

a L.ei das oito horas a que cldadao Alvm·Kihn.

Ise refere o Decreto Federal, Prefeitura Municipal de
N' 21.186 de

..

22 de Março dellB.lumenau, em16.
de

no.vembrol,1932.. da 1933.
Art. 3 - Aos infratores da:

preSente Lei apUcar-se,.á a\ Jacob Alexandre SchmiU I
. mu]ta de cincoenta mil reis I João Gomes da Nobrega

Caderneta n, 12.912
�Il"�rnio no ve,dol!" de Rs� 5:105$0'00

Foi premiada com mercadorias, uma Iinisdima mobilia
p:.ll'::l. sala de jantar, no valor de cinco contos e eento e cinco
mil .reis (5:i?5$o��), a caderneta.n. 12.912 pertencente á pres
tamísta Marta Otílía Coelho, rel:'ldente em Boiteuxburgo (Mu·
níeípío de Nova. Trento).

Premios no valor de Rs. 30$000'
6.670 - Arí Camargo, Mondahy
10,[154 - Heliette Rosa, João Pessôa
12.710 - Luis S. Correia, Tuharão
10.129 - Agelly Doralice Alves, Trindade
13.844 - José Freitas, Burra do Trombudo
12.607 - Balbina Maria Mendes, Joinville
9.229 - Nair e Jaci Cabral, Florianopolis
13.186 - Anaeleto Ribeiro, Florianopolis
0.826 - José Correia. de Souza, João Pessoa
13.139 - Nancy Hermes Olivedo e João da Silva, Ratones

Premios no valor de Rs. 10$000

1.895 . Dolores Dal Grande, Floríanopolís
0.527 - Francisca Belarmina Dutra, Trindade
9.134 - Isolina de Arauto Góes, Indaíal
6.688 - Olga Martins de!, Silva, Floríar.opolís
9.555 - Maria de Lourdes e Argemíra Alves, C. Pírajnbae

11.781:1 - .losé Braz da Silva, ltacorobi
2.85H - Nery e Jovilo Ferreira, Capoeira
3.415 - Nely Carioní, Ftoríanopolís
0.365 - Mario Natalina Ramos, Taquaras
0.901 - Zenor Zuluca e Walmor Pacheco, Ararangná

isenções de pagan'lento por cinco sorteios

5.527 - Lucílía Procopía, Itajaí
12.206 - Landelíno Manoel de Melo, Sto. Antonio
10.4GB - Soalda da Costa 'Dias, Saeo dos Limões
11.203 - Herbert Baschke, São Bento
1.851 - Joaquim e Antonio, Florianopolis
7.447 - Adelaide Vidal Dias, Trindade
2.920 - O. S. A, João Pessoa
8.781 - Maria Conceição Coelho, Itajai
2.3�O - Pedro Antonio Vieira, São José
11.677 . Marina Casal do Espirito Santo, Ftoríanopoíís
Floríanopolís, 18 de Novembro de 1933

VISTO Os Proprietarios

Cia.

EDITAL DE JURI
ConvocaçãO de Jurados

o Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da
Comarca de Blumenau, estado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

FAZ saber aos que o "presente edital virem, interessar
possa ou delle noticia tiverem, que, tendo designado o dia
vinte e nove (:!9) do proximo vindouro mez de Novembro,
ás onze horas, para ter inicio a quarta sessão ordinaria. do
Tribunal do Juri desta Comarca, procedeo-se, por isso, ao
sorteio dos vinte (20) jurados que tem de servir na referi
da sessão, sendo sorteados os seguintes senhores: CIDA-.
DE - Eugenio Krepski, Rodolpho Laux, Alcides Garozzi, Fre

Im p o r i a n te derico Lippel, João Manoel de Borba, Eurico W. Germer e
A direcção da «Cidade de Gustavo Thomsen; GASPAR: - Juvencio José dos Santos,
Blumenau)J não assume Augusto Bed':!schi! RodolfG Guenther, Amphiloquio Nunes
responsabilidade pelas a- Pires e CarlosW tlhmuthj INDAIAL: - Rodoldolfo Sprengel
p1'eciações ernithdas em no- e Orto Stange; HAMONIA: - Artur Haertel e

. A.Ifredo Mau
tas ou artigos

I
ricio Becker; MASSARANDUBA: w João Bramorski, Max Hau·

assignados. fe e Emilío Manke Junior; BENEDITO·TIMBO': � Oscar W.
Brehmer. A todos, pois, bem como a cada um de per "i, se
convida para comparec.er no editicio da Prefeitura Muni·
cipal, na sala das sessões do Tribunal do �Turi, tanto no
dia vinte e nove (29) acima referido, como nos demais, f:'m�

quanto durar a seshão, sob as penas da lei. E, para cons

tar, mandou passar este edital, que, na Iórma da lei, será.
afixado no lagar do cl.stume e publicado pela imprensa.
Dado e passado nesta eidade de 111umenau, aos vinte e no

ve dias do mez de Outubro de mil novecentos e trinta e

tres. Eu, Alfredo Campos, escrivão, o datilografei. (assina
dO) Amadeu Felipe da Luz. Está conforme o original, do
que dou fé.

A 'maior Descoberta
PARA A MULHER

Do·Dr.Sylvino Araujo

fluxo-S ed atina
o Regulador Vieira IA mulher não soffrerâ

. dores .

GUJlA COLmAS UTERINAS EM 2 HORAS

Regularisa as
Corta as grandes hemorrha�
gias; Combate as Flores Brane
caso Evita o Rheumatislllo e

os tumores na idade critica,
E' poderoso calmante e Regu
lador nos Partos, evita Cores
Hel'IfiOrrhagias e quais llulli
fica os accidentes de morte
que são de 1 por cento. Me
ninas de 13 á 15 annos todas
devem usar a FLUXO-SEDA
TINA que se vende em todo
o BrasU. Receitada por mais
de 10.000 medicos.

o Esc:fivão:
ALFREDO CAMPOS

, ----------------'-------

Edital de Nomeação de Secretarios
Carl Wahle, presidente da Mesa Receptora da 5a. Sec

ção do Municipio de Blumenau, Estado' de Santa" Catharina.
Faz saber a. quem interessar possa que, nesta data, no

uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 68 § 2 do
Dec. N. 21076, de 24 de Fevereiro de 1932, nomeou secre

tarios da referida Mesa os eleitores Germano Brandes Ju
nior e Carlos Dignard.

Blumenau, 22 de Novemb:ro 1933.

CARLOSWAHLE
Presidente da Mesa 3x

Não esqueça!se

A Farinha ue Bananas, marl�a

C H A V E Ssob todos os pontos de vista, ,

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



Só Rua' 15 de Novembro N. 51 a ... Em frente do Hotel Boa Vista

De ordem do sr. Exator das Rendas Estaduais desta Cida-,
de, torno publico, para conhecimento dos interessados, o decre-
to n, 28, datado ele 20 do fluente.

.

DECRllTO N, 28
O Coronel Aristiliano Bamos, Interventor federal no Es�

fado. de Santa, Catharina, no uzo das suas atribuições e,' consi
derando que subsistem as dificuldades que determinaram Q D�'
ereto .1. 2, de 13 de fevereiro do corrente ano;

1)ECRETA;
A{'tigo I - Vi.:am relevados de qualquar multas. em que

tenham incorrido, por atrazo no pagamento de impostos os ele
vedares á Fazenda Estadual que pagarem suas dívidas, até Q

I dia 31 de dezembro de 1933, inclusive aquelas que j� estiverem.
!��U�L

.

.

Arti�o 4 ..,..,. As ações executivas em andamentol Par&- as'

cobranças de impostos estaduais, ficarão sustadas até aquela
data, cumprindo, porem! ao executado que quizer [iquidàr a
sua, divida, pagar o imposto devido e multas, que não perten
cem � Faseada em que já tiverem lnccrrído, e ç�sta� já ven-
cidas.

. .
,

Artigo. 3 - No caso do artigo 2, o pagamento ser� feito
á Exatoria, mediante guia. em duplicata, passada pelo respetívo

I escrivão, e, isenta de selos, custas de [uízo, sendo, Qª§ custas
descontadas as que pertençam � Fazenda Estadual e cobradas
as 90 Juizo, pela terça parte •

PARrtORAfO UNICO:,. Em um dos exemplares ga gp,ia,
averbará o Exator o respetívo pagamento, e a devolverá ãcar
Itorio. para que seja imediatamente junta aos autos e considera"
da extinta a execução, independente de despacho ; 011 sentença
que assim a declare,

.

Art go 4 - ,f\s multas extraordinarias perdidas pelos pr» ..

I
motores, em beneficio do Tesouro, ex vi do § 1 do art. 10 P;I'

Doutor p,'ranl'bo ArauJ'u jLBi 1.710, de 11 de outubro de 193Q, por pão terem iniciado �
'.

.
ti ii

..

.

I ação executiva no prílZO estabelecido, serão descontadas em f�-
CJinica Medic.o Cirurgiea vor do executado, que satisfazer � �l,lª drvída no Pf<l.�O marca-

__
I do '10 art. I deste decrete.

Diplomado pela Faculdade de I Artigo 5 -r--r+ �Ogo que �lltre. em vigor o presente dec. eto,
.Medicina e Cirurgia da Univer I os �r�motores, f�r�to .e:1trega imediata (;tOS exat?res de ,topas 3l_i

sídade do Rio Q.f' Janeir' m:! certidões de divida fiscaes em seu p.oder, we�la!1te recibo, e 0& .

1 n r
.. ..

o, C? I exatores, sem tardança, mandarão afixar, na sede das comarcas

:0 g�oslr���n�a c:�� �;l'atl�o .1 dos municípios e dos dlstrítos, editais em que. será transcrito Q

M' e .

P

ri:.' ..l Ri
fi
d J s.a.

e

I' pres.
ente decrete, para q ue chegue aO. conhecímento de

tOdO.
s

IS ,�lCOl'\.4a!,lO o e a�ell'O, Os devedores,
Hospital Pro:Matre, .1\�aterD1dade .

S 1 � findo o prazo de isencão QU� não será prorogudodas Laraugeíras Clínicas Oh t
v '.""

" ..•. ....

in
.

•
_
':' .

,

s e.
; serão as certidões, cuias ;lS ímportanctas não forem pagq&, P!!-tI' a � Gynecolnglea (Pal't�li. e ! volvidas íncoutinenti aos promotores rara OS fins legais," deveu

MQles�u,j.s d: .SenhQl:,as), e Cllmca I do. o Governo provideri-Iar para que novos dispositivos tornemde cnanças ; a��e:ta ohamudos i mais rigorosas e suücíentes as execuções Iiscaes.
para todo. o. Muníoípío e fÓl'a dalle. I § 2 - O Prazo de que trata O § unico da Lei 171 Q de 1�
Ruª, Ooyaz n.15 � aLIJM�NMJ. I de outubro de 1930, fic�r� interrompido l-tOlll a entrega das cer.,.
___.....................,.._,..............._,.,..,............�_.I tidões aos exatoreS e �erá cQutinl1apa d� qatq em' qUe forem

nOVllnJente l'estituirjo.s � Prorr.oforia PQblic3,
Artigo Q - Jncorre �fT! multa de 200$000 a 5,00$000 Q

promotor que não cumprir o detenniuado no art. 5, �este I e,.

ereto, . A multa ;;erá aplicada pelo. Procurador Geral do Est�··

Dl ca.ixões de

..

derunto� .sempre
ida �ediante �l1present!lJ;ão rjo.{!..t1�en�,ci� teit#. pe.1Q res.petiv4

Ji!
eru stock de todos os tama,. ;x:atOl, e _por miern:eqlo da Secr·.taniJ. d� Fazenq.a.

. . ArÍl!!o 7 - fIcam t,lmbern, reJeV3QoS qa:s mulhs �m .que
'! nho!' a preços modwos, incorreram, por fltlta de ded:arações para o lança.mento 405 !!ol1"!"

I Senrlf}O de prim.eim ordem tl'ibuint�? do impostl:j. terrjtprjaL' '..'"

.

ArtlgD 8 - O presen!!:,! oeçretp, er)tr4r� �m vIgor na q�tª
.

1 A tratar com A. Lubow Rua da $\la pnblicação,
.

I S- P I' '1 d d �. ArHg 09 � Revogam,se as disposi.çn.t's �m contrario.

aoI au o. ao .�.� e

H.lC�,:. ralado do Gov!:,rno �m Flori�mOpDlis. 2D. de Jlov�mbro qj:! �933,do ...abes, ou na �tlarçena1 HI ;1$5, Arjstiliano J{amp;::
.

. 8trobel rrmãü.s. ,�S�. José d;1 Costa M,oeiliilal1H

1_ .. ..

_.-

Assim, os sm s .. <.:optnbu:ntE� eiJl ��tra20S com sem; ifTlPos"
, tos, para COD} o estado, ,aprovejlandn 0S favl.,rt.:':; ,elo pl!:!sent�
i�:;���> j decreto, são .convidados.fl. sald;J.re![� seus tl�)itf)s dell!r.o .q.o pra"!"

.

: f� rr. D.'
[) A. r.. il fj 20 !lcima

tst_jP.U.l.t�dO
� at�. 3.. 1 de dezemb!'(J de 19.82.

.

h . U 1,\. UA; Col�tJ)rJ� de R"nq,ns Est�dp.�l� g� ph1mena!-l/ �l!} 2f2 .da

i
A .D V O G A O O : nov.embro çI� 1933.

- .

II RUA ·.1� .DE NQVEMSfiO '.::�{l ���. fLPJDIO LJMA
� Ef;crhji.Q

J.J i. !J M JU� .4 V :j
I :." :', _ ,,"',2.".1

""'V,-,'.
_.

"'E'.-.·'_.'..

"'

J.N-·"·.·s.D.··'D.'.-.·"'"···"-_..",.E·.-
"'

_t·!I;I·.·�S·.·.·,·,'_'·,···,'·E
..

'-.·.··:'.·,_.$I'�_·
"

.

I�,;�:;ç�;;;�.::.
�� =.

j� .. _
.

.,.......".. �

Estado da Santa Catharina·
Coletori a de Bandas Estaduais de Bluffienau

EDIT'AL

111
'I
II

, .&a&l&l1j&l&J�fS!lmiEJ&1IElll&l
•E1EJGlEI&I&lI9EBElDI&l�1
I .

. . II
Dl «LoJas. GARCIA» II
1 ,=.ouoo.,.,.r.>��!.�!�"l�y.�l��=.=<>"�,� II
Dl H.OII�, Inauguração ás HOIE! I
1

'. :JL. 3 horas da tarde :J.

• Vendemos somente artigos fabdcados na propria fabrica,

._ EMPRESA INDUSTRIAL GARCiA
m

Sec'ça-o Tec�dos Brins brancos. e á fa�tasia, zeUres riscados, xadr'ezes,.' .• ' '.
I .! etamines, teeldos pai'a cortinas, parti. colt�hões, atoa-

I· l)ladosf oxfords, algodõesl cI'etones, toils, kakis, felpudos para roupões,
gangas, mesclas, tecido para mosquiteiro, lonas para toldos,

.

' 'panamás, (para camisas sport) e ouiros tecidos

I· . Artefatos de Tecidos R(Jup�el! de banho, camisas pal'a homens.
____________

, guarmçoes de mesa (toalhas e guardanapos).
.

lenços, macacões. panas de copa, toalhas de rosto, toalhas de

• banho, toalhas de mesa, camisas pal'a operarios etc.

•
'" Secção ferragens, !fr�a��a�b��8.�o�t:l'f;:����,�iha��n���I!! ��,�;

I· fogão. (todos 08 mOdelos), moendas de cana, moendas p�ra �arapa. busiijo�
de carro� j{lg'os de pesos para balancas, banco de JardIm, bombas

.eentrifugaf;i fi motor e com polia, quacsquel' roduti de

I engrenagem. carneiros Jlldraulieo.. tu'billas. ele,

I.
.

.'

Sinos de bronze,

Maquinas em

B&J&iSEB&JEI&J!!&JEJ&lGJEJ�ElI9I1

Os Melhores
I de �reços Baixos e I.
I. FabricOção PropriCl I

Grande stock de Calçados modernos para �b�:,!�:8 IA PEDIDO: Em 24 horas calçados 80. medida

CONCURRENCIA 5)
Unica grande fabrica de calçados em Blurneriou I.,.�.·iVeiam os modelos e preços sem compromisso Visitem meu estabelecimento

.

.........

I
DI

EM CASa DE MOR f&

Ac·eitamos e!l. e () m e :n das.
.orçamentos, o .gru.nde remedia bra"iJejrQ. �Elj

xiI' de !\Joug1Jejra. {�O pharmaceuticp
e QuimJ<?o Ioão 4,a Sika SÚ",eil'a .•
'lrende-se ,em toda!:; as' FIU'macias.

1 Drogarias e :Casas d;e Camj:}anl�& f'
t

I Sertões �9

Bras.n,
b

.

.em
..
assim ll.í;lE .1'I Republicas :Sllh}�eric.an�s,

""
.,,_......._,.,..,. .,.�.......'!"!!...-..... --...,.",... ".".• �__ .�.. t!:�.. -.-�._.�__,..,.• -.. "".�,....-""'_""'.""',.---... -.-.-.-".-.-."" -' __ ..$."!!..•.• "',,

j
....

���
I

uma mobHia, completa para ctL.i5al, �'l1Ü)lJ.tiqa ,em c�i!l'e,

c.ompletaIJHwt:e noY�, por preço conoveniellte ..

A tratar na Rua G.lJy,aZ N. t5
----�......."..'.:=Gi:!§=v=r=:-------

Peçam Catalogos
.'. . •

. t :-IIJ��...... . .�

:Bom! onito!
é qualquer artigo da minha

Sec'�a-fi :-i '" liI �g
,. ... ,(�ue sempre dispõn de varia(lisSlIDO 801'

� .
u ue n t;; .� o C 10, tUllBllto em ARTIGOS DE -!\DOR�O,

·QtTAD tOS, ESPELHOS \:' OBJECTOS ARl'IFIGIA88 corn, eU�Í'�ites de BOR�
BOLETA; PltODUTOS DE COURO DE COHRP,..

. , .

,

é qualquer serviço e_xeçutado na

'.Seci"',aMA d'e' :V'I- d "!fi � li";'� que ·sem;pre está lTIt':.rdf;la do m.aj,oil' stüc'k
y v 'fi • .� �:I. II ,f�, em }iOLi.JUl�4S D,E J'.:\J,N,EI",. YIDl{OS.

ESPEU!06 .etc.
. , .. '

é ,qualquer retrato tir.ado nG

Sep. l".a""O d'e i4'o·$.o{fra,ria· qH,� ,é lJtDd,,�ni88imalJipB-tt' .,in.stf.rHada e

""Y- .

. I 11: �'. ') pi'onda d.os NOVi::-:SL\1US APP:\R,h�LnOS
e IJTENSILIOS. 'fiJUOS ,0$ AHTIGO;:; !_<"'O'I'OUFU, FICOS. 8.e.rviros p.ua FÓTO-
A�ADOREa

. . . .' .

.-.-,-_...---+"'-'�

60
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�.,

f�arC1 o .Norte
aos sabbados ..

����'Ij {�'::;':'"'' 'D'··r·.··· "M"'a'·X···, "A''rn''a"'f'a''1······· =::::1'registradas �. ás.10 horas (
símples � ás 11 hÓt'as"

.

.-,' ".p.. a.I'.,n: ..
Santos

••..
H

..
P
.... áU.IO•. R�. 0,.. t� AOVOGADO EJVitorIa, Caravelas, Bala,�! . ;

Maceió, Reciíe, Natal, Afrtce, t� RIO DO SUL i
�uropa e Asia. ..�: :

"...,'�IL'�:::Wzy·:'··".·:':����t;.:;

.�.""
.. ".

Qualquer outra informação, ..

tomecerá o sr, Agente dOI'
.
rara. annuncío procure

Cnrreío.
. .'

. esta folha

Desejando vestir-se bem
E pai' pouco dinheiro

Deverá usar sómente
...

Confecções ::eén.l.�e:r

�)b .. medidas ph:\Viâs e preçOs dá fabrica
Tem 8ohr�tp.dos (1 ternos feitos 'em stock

RAUL DEEKE

fABRICA
.

DE TELHAS fRANCESAS
PEDRO EULALIO ANDRIANI

T1]UCAS �:- S, CATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUA1 ..IDADE E ISENTO DA
Rua 15. de Nove:ffibro, 120

'I'elephone Nr. 47
AG.DA SALGADA.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Representantes: ..

.INFLUENCIA DE

.

_;': : - ' •.
' .::,'.:- j,'.i' -

_ _' _

� -

_ .'
-

_

-

-

:.
.

.

-,

_
:,

.

.
.

.

•

r'Ph'�;·�·;··�i�···A·O;�;l
Florianopolis • Díouísío Damíanl.
Estreito � André Maíeote .

. :
.'

.

.

°l Palhoça • GermanoBerkenbrock,
� Maior, sortimento ;.� ltajaí ';'. Amadeu Angiolete. ::�,.;.,'

em drogas e especialidades na- Brusque - Otto Sehaeífer
eíonaes e exti'angeiras

.
Btumenaú _ Oscar Rideguer

'", " .

Medicamentos Allopa1icos� Homeopaticos :

H
.

e Bloobimlços.; ;
u!:! Sortimento completo :

.

18::::.- '::.=::de artefactos de borracha,
Perfumariass.Sabonetes, artí
gos de hygíene. etc.

r: Vendas a varejo e atacado :

� Importação directa, por isto.

1l.., ���;:�;;;;;� "..,.j i

Novidades em Oahlias seleccionadas
'I'emos em stock mudas-para fornecer

Importação .de 1933 .da aíamada; ..
firma esp,ecializada no ramo

Boettcher Irmãos � .. '... São Paulo

Representantes para 0:<·'
ValI e qP. T t a j a h y:

6$000

I7$000

10$006
5$000
5$000
3$000
3$000
5$000
5$000

I RUA QUINZE. 28 PHONE, 28 ..

::::: .--------------.--------�--�-----------'_
..

---

.,6$000
'5$00Q
6$000

12$000

"

"

"

"

"

"

"

"

floricultura .�·G\1ELHA"
.

.
...

BLUMENAU

'CAIXA POSTAL, 62

BOA SAQDE... VIDA LONGA•••
OBTEM.-5E USANDO o

;.
__

.
1

, .

. Empregado com real "t'an

tagem nos segUiXl�cl CASOS:

Rbllmltisllf 811 geri], Bicbltism•• Jlanehas
u palie, Espinhas, Ulceras, GDaorrbéu,'.

Dmhrla, FistullS, Saraas.

1·'
ANTI,'SYPfÍIUTrco

-

PoDEROSO: .' ANTI. � IÜiEUMATlCO .

_�NTl- ESCROPHOLOSO

GB.ANDE DEPURATIVO DO SANGUE

J O I N V I L L E.

VELAS DE STEARINA VELINHAS' PARA NATAL
SABÁO ((VIRGEM»

ARTIGOS IDE tÁ. QUALIDADE,

Representantes em Blumenau :

COLIN & NEITZEt

Cia, Malburg
ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportadores de mooeiros

e Cereaes

Secção fluvial

Representante5 do mOInHO 'IH6LEZ
'

Hinsch & Cia., em liguidação
Convidamos todos os credores da firma H�nsch

& Cia., em liquidação, a apresentarem os seus títulos
de credito devídamonte documentados, nOp1'8Z0 de

trinta (30) 'dias li contar da publicação desta; no meu

escritorio á Alameda Rio Branco, 36. Blumenau.

. Blumenau, fi de novembro de 1933.

FRAl.'CISCO DE OLIVEIRA E SILVA

Liquidante
.

A Pharmacla Central
está sob a direcção do pharmaceutico -1060 Me
deiros, que conta mais de 40 ann()s de" pratica

profissional
'

Manipulação esmerada e escrupulosa. ".
...'

Não se substitue medicamentos
Productos de alta qualidade.

Especlaltdades . legitimas.
Desconfiae do remedio barato,'

que. muitas vezes, ê imitação.

r
I
. �----------------�--�----------------�:.

, -... "

ExijClm, d�
fornecedcr C I f r C O M [ T I

. Torrado dos'
melhores cafés

do Brasil

Andreza Campos da Luz
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CID/\'DE
"

POR SANTA i r"'p�=,,�o���-�=�-=""�==--=-==l

::an:ª::e::�:ci() .' I�i��i�;�:;?�i\i CATHARINENSER I BLUMENAUER! i
. ..

. .
. .

. dos srs. Gal. Buleão Vienna a Die Pflicht, der Selbsterhaltungstrieb ruft uns alIe von neuem �
POR STA� CATHARINA dr. Fulvio Aducci e dr..� an den Wahltisch. Am 3. Dez. finden die Ersa!zwahlen statt fuer den P

. .. A�!f:d:a:!�!S��� percorreu � Wahlvorgang vom 3. Mai. Hoeren wir nieht auf die Klagelieder der �
Amanhã o povo de Blume- Finalmente, ás 5.30 ou 6 todo@nortedoEstado,veio i4 kLi�terdalen! Die .l�tzte WuJia�1 wuràednicht durch die Niedertraechtig- ii

nau, propria1:flente � �idade, horas da tarde, será iniciado
bastante satisfeita com _ 1:1. ei er opposlhon ann ert, son em, durch das geset��?rige Han- �

poderá- assistir o comicio POR o comício aqui na cíadde de
biente de enthusíàsmo e�cao�_ 1>

deIn der Liberalen Fuehre�. Scho;'1 w.aehrend der .Qualifizlerung der ;,

SANTA CATHARINA, Dt�ellumHeOnleatuZl,.· em frente ao Ho-
trado em torno da legenda :J Waehler. vor der WahI, griffen die Liberalen an vielen Plaetzen ge- �

Este será, uma grande opor- � setzwidrig ein. Ganz schwere Faelle spielten sich in Lages, der li- u.

tunídade .para o publico em A escadaria do Hotel Ho-
Por Sta. Catharína. � beralerr Hochburg, ab. �

ouvir, de. viva voz, discursa- letz é tradicional ao hlume-
O norte, o sul e o centro, :J Nícht wir., sondem der Liberalismus ist schuld, wenn Santa 1

.. ..

ti todos os extremos do Estado .(\
C Lib

u.
do em eormoio, os senr meu- nauense. De lá falaram todas vibram enthusíastlcarueutepe a atharina heute nicht in Rio vertreten isto Der

.

eralismus ist ue- a
tos cívicos que animam a as glorias que já nos vízíta- la causa sazrada aos inter.es- '\) berhaupt, unter uns, ein eigenarliges Gewaechs. Er wirbt um .die '\)

causa POR SANTA CATHA- ram: os nossos maiores do � � Stimmen der Blumenauer und spricht ihnen im selhen Augenblick die f:

UINA.. .•..
.

.

-

.

. município, os maiores ho- s:s supremos de :-lta. Oatha- a Buergerrechte ab; wie das gestern einer der ihrigen tat. �
Acaravana Por Santa Ca- mens do Estado e até o Rei

rma. '2 Die Liberalen Fuehrer sind ungerecht und nebenbei auch noch ii
. tharina que deverá chegar, da Saxonia.

Gal. Bulcão Vianna, dr. Ful- � blindo Sie haben nichts aus der Vergangenheit gelernt. a.
hOJ-e aqui está composta dos vio Aduci visitaram-nos dando'\) Brasilien leidet unter der WeItkrise, das wissen wir alle. Brasi ... �

. ; '.
.

.

" No Hotel Holetz, será col- nos os applausos pela cam- � l\

srs.Mar�os Konder, �belardo locada
..

uma estensa faixa panha que viemos movímen- \;) Iien leidet aber besonders durch díe Ueberschwemmung mit Anleihen, \;)

Luz, [oão Bayer Eílho. dr. C
� Nur durch eigene Kraft, nur durch eigene Arbeit koennen g

Salgado Filho e dr. João Jo-
« onuero Por Santa Cathari- tando, e seguiram quinta-feira·� wir unsere Lage verhessem. ii

sé Cabral.
na» que marcará o local em para Fpolís. a Hinweg mit neuen Anleihen. Hinweg mit neuen Steuerlasten, a

A caravana POR SANTA que se fará ouvir a palavra A nossa causa vae sendo \;) 1 h di r ti F I
.

d D S ahl' ht
.

ht �
- t

.

d d I d (I; we C e ie soror ige o ge sm er teuerz er sie me s von u.
CATHARINA será accrescída

au onza a a egen a que víctoríosa. Blumenauenses! so ?, dem Mammon; er sieht nur die Steuerzettel mi! den laengeren Num- 1
defende a fiel tradição do mos todos «POR STA. CA- u,.

, :.\
de diversos elementos aqui Estado de Santa Catharina. THARINA». a mern. Was wir brauchen und was die Blumenauer besonders wuen- '\)

em Blumenau. Dividida em
u. schen, ist Ruhe ZUI Arbeit und nicht schon wieder «viva á revolu- �

duas outras caravanas, estas Finalizando, repetire�os as ação». Arbeit und Sparsamkeit.
percorrerão os districtos den- nossas palavras. de dOIS nu-

.. a. BIumenauer! Der Selbsterhaltungstrieb. umser Patriotismus

tro do progra!!1m& que já pu- merospas�a�os.. . Como decorreram às a zwingt uns den Zusammenschluss auf!

blicamos, mas que l'epetimos «Os corrnelOS POR SANTA
•• . _. i) Nur Einigkeit macht stark. Auf zum Kampf! Auf zum Zusam

para melhor esclarecimento CATHARINA, estes terão a primeiraS reunloes .?' menschluss! Retten wir S. Catharina vor weitel'er finanzieller und

do publico. grandeza do seu proprio n_o- d C·
.'. u,. rooralischer Versklavung.

O comicio em Gaspar será me, grande na� _pala�as de a onstltulnte � Wer aro 3. Dez. Liberal waehlt. ist ein Verraeter an sich, sei-

ás 7,30 dft manhã. Neste de- conforto que Vlfao trazer ao Continuação da primeira pagina. ii ner Familie, seiner Volksgemeinschaft�
verão falar OS valiosos ele- povo. a Catharinenser ! Blumenauer! Gebt am 3. Dezember Eure Stim-

mentes vindos de Floriano- «Que o povo os venha as-
dusive a tomada de conta

a1
me nur den Maetinern, auf derem Banner geschrieben steht:

dos actos do Chefe dú Gover- u.
polis, nÇ1 caravana. sistir em massa e gerá me-

no Provisorio. Foi ventilada ét
.

A's 8,30, será o comicio em lhor pe1a propria grand(:lsa 1

lildayal. Seguirá daqui uma que darão ao civismo do seu igualmente a questão de am- � POR S..h NTA nATHARIN..h �
numerosa caraVl1na, pensamento discursado em

nistia. '

�
.

".J' v
.

.

l' g

A's 10,30 horas, haverá co- pleno delirio da sua com-
° sr. Oswaldo Aranha, AI-'?, �

. . R d
.

E
.. . .

Q f' cautara Machado, Sampuio': u,.
m1ClO em· o elO e ncrUZl- ClenCIK. ue lque em casa Correa e outros, sUllgeriram.'�\_, .

." �lhada. Falarão llum e noutro e sentirá, de ribombar em
eru palestra, medidas para á I � . (!:

as comitivas que serão divi- ribombar, chegarem lhe as I õ d t . -d d I "'Ó����������p»�ç:,,;�'.::�1f;::"��(:;""'��r;;:::w������p,:.

did8s em indayal. palavras que a eODsciencia
80 u.çao .'

es a neceSSl a e

1.
.

.
'-- -_,_

As 2 horas da tarde, rea- , de �ada um não cessa de NaclOnal.
.

. ..
.

•

lizar-se-ão os co.miCios .del'tran.smittir, no bater appres-'d .{Os . de?ati�. �e. s{'gun.- AS VERDADES" UBE8AES".'1 .SOCIAES ! LOjas Garcia
Timbó e Aquidaba.m. sado do coração».

a, elra,car�c erl�l:r:am.sep.orl"
.

___

.

�

,. ... .

.

.. d!3?ate� pro an�lstIa e mo- ; VIAJANTES Da «Empreza Industrial
.

. difICàçaod? R�glmellto I�ter- N'um boletim, honteITi dis-
I

Antonio Stadler Garcia» recebemos amavel

FLOR DE HAWA1l
�.

Elogiosa iniciativa do no da,Cons.Itumte AssumIram tribuido ne�ta cidade. affir- convite pRra assistir a inau-

í importa�cia, os discursos do mam os llberaes que o comi- - Encontra-se ha dia�, nes guraçã\), a realizar-se hoje,
é ° titulo do film qne o Ci�·S C·' d L' C f·

. gal ChI'lstn.va_n Barcelos: De-! cio realizado, na quinta-feira ta cidade,
.

o sr. Antonio Sta- i da� LOJAS GARCIA, que se-

nema Busch vai apresentar- r.. ar OS e Ima ava cantl puta�o flUIDlnens.e, Arruda I ul�ima,. p.elo cheIe �o P. L'I der, industrial em Porto Bello_ I rão instaladas á Rua 15 de

nos Hoje' e amanhã em 3ses·
.

. Falcao da ban.cada Pernam,bu- I fOI aSsIstIdo por maIS de 700 'l�ovembro n' 70.

sões. O argumento desta Su- O interventor Federal em capa, e H

e_nI':q.
ue Dods,wot·th, Ipessoas.. I Dr. Paulo C.arvalho I _

Muito g-rato somos fiO COIt- )..
per-.Producção é muito, inte- Pernambuco sr; Carlos de

as.. suggestoes apresentadas, I - _.
. vIte enviado

..
.

t e ta foram tom
..
adas

..

em .jjonta pois. .

Por essa aU�rmaçao. p.ode-I � D�sde ha diaS, acba-se I
'

ressan e pOJ'que apr sen Cavalcanti, acaba de apre- -

b
. I -

t ve a pr 'se entre nos O sr dr Paulo Car ------------
coisas novas da technica ci- sentar 30 Chefe do Governo que vao ser w emetidas ao I rao os que es 1 r- m en-I . . �

-

.

...
.,

.

hi'
..

·11 a- Iem· J-ulgamentoUnalda Assemblêa..; tes ao com.Í.cio, capacitar-se I valho, medico que tem a sua

nema�ograp
. ca a em ,a

. Proviso.rio., .um..a expo.BI·ça-o J
d· 'f'

-

1-"
..

.
.

.

da facilidade com que os·libe- chimica em oinville.
e m&,gllllCas cançoes Igel- minuciosa e comple.t.a d3.sua C l' l'

. ..

1d· raes mentem ao povo. Dr. arva ho e especía 1sta
ras com mUSlca orIgma o gestão administrativa, desdf.

.

em vias urinarias e ?stá hos-
famoso cOIDpositorPaul Ahra- outubro de 1930 até junho D ê C I a r a ç ã o E como essa mentira são pedado no HdeI Gross.
ham. Formidaveis «Shorts» de deste anno. No substancioso todas as outras que os «sal-
paysagens natUl'aes, curiíJsos e aprimorado volume. foram Ao commercio.e ao publi-I vadores da patriu» impingem Oscar Meisler
trajes nacionaes, um roman- expostos todê1s as obras e co. em g�ral declaro qU,e pas- aos blumenauense. 1 _,

. Informações nesta redacção.
ce d", amor simples, mas cum- melhoramentos feitos durante I se� a asslgnar-me Jose M�-'

-

.

Provedente do �10 de

moventes, fazem deste film o período de seu governo, dell'OS, ao emv�z de CaSSIO r Tanto tinha 700 pessoas no . Jan�Iro, acha-se, ha d18.s._Des: ! .', _. " ,

um cartaz de primeira ordem a00mpanhados .de numero.80.
s de. so.uza Mede!.ros. I comim.·o

como fez eIDPresti-1 ta mdade.o sr. Oscar Mels.I�I,: be!'1!1 a Com,:=tltmnte e que .e
,que a sabia direcção de sce- quadros demonstrativos. Eil- Blumenau 24 de Novemb mos o governo honrado de represeJ�tan.te �a Internacu} ,componente d� caravana LI-

'na de ,Richard Oswald valo- tretanto o que mais nos ado de 1933.'
1 TO

Adolpho Konder. I nal cap'ltal12açao, -.:ompanhla bf>1 aI que t'sta percorrendo

rizon so!Jre modo. mirou, fGi a intenção honrada . I �e se§_uro� .. qu� por br�- o l·.stau(·.

O «Oorreio da manhã» de

q.ue ..

gUioU os .atos. d.·
.

t
.

2x José Medeiros D.eslavadas
mentnas! lves

ulaS lllImara seus serVI";

·'2·'9-9-3.'2 di.z na sua .cd.tica.: t
o In er- çot" nesta praça. .

. Stztfredo Mendel
J' ven or pernambucano, como -----.� _,--

«Flor de hawaf» vae ser o <lando pleno conhecimento &0 • • I .. Dr. Nereu Ramos i ,Achs-se entre nó� o. sr.
filmdasemana.E'alendafan- povo e ao Chefe do Governo S" MIII·tar .. , ISezefrer1oMf'nd�'J,deJ(llDVllIe
tastica numa fanta�ia vibrante Provisorio, 'de todos os seus erv IÇO .1'

. - P01·. esta Cld�de passou I q·'e está desenvülvendo um

e melodiosa que encanta a atos administrativos. Isto é .

com destIno a FpoLIs,? sr. d,,:.! trabalho ue r·t'pl'es\:'llt�ções e

platéa. SUas musicas enlevam quanto basta para concluir- O cidaduo Roberto Orussenbacher, Presidente da Junta de .:'iereu Ramos, canú1da.to a e seguros nestl1 pri.ç,l.

n:.eslllo, principa1me!lte: a can- mos que PernamLuco possue Alistamento Militar, faz í:'aber aos que o presente edital lerem I AssembJéa CODstituinte pejo I
çao cantada pelú prmclpeha- á testa de seu destino, um

ou dele tom:!rem conhecimento, os seguIntes casos referentes! P. Liberal e director ,da nos t Tavares do Amaral

waiano».· homem tom'ado, consedido, ao serviço f!)ilitar:
.

. _
.' I Sá coufreira «Rt'publica». ,I - Rt'cebemos 1:1. agradavd

«O Gl()bo» escreve critican- d(> grande titio adminbtrativo
.

lSE�ÇAO: O snr. M�ll!stro da Ouer�a Julgou proce�ent: I Del G . I visita du sr. TavareS do A-

do o fiIm: perfeitamente capaz, en.l'im: as a!egaçoes ,de cH',nça :eJlglOsa apr�sentada; por Julio Hem, r. ar os ornes

I mara{, de Itajaby, que n6s

«Tudo é bonlto e ag:rada-. Um. ho.TTJem que mostra o
MaXlmo Bem, e. J,uJlO_ Muller, todos allstados G.a. classe d� 1911, - Tambem passou por es- veio trazer ('s applausos pela

vel em' «Flor de Hawai» ASf�alOr lilt('res�e pelos nego- pO!, este �UnJClPI,O v�s.to se�;�t� prof<>ssos da !Toem franCiscana, ta cidade o sr. dr. Carlos Go-Inossa. campanha e de todos

Melodias a orch&straçãob as I
CJos do estado, tanto assim e Isentou os do S�rvlço MI.I,�r. _

'., I mes, candidato do Partido Li- ,os nossos leitores de Itajaby.
,

...

d·· que submette seus atos á PROCURAÇAO: Devera fazer procuraçao de seu ceruÍl-

jihzes sup�ramdOdque .�. me�, crit!ca, acerba ás mais das cada d� licenciaroent? definitivo! .na junta de �listamento, militar 1.12�Q{.;fQ�D ;:,,:�q.�;�)'FJlli.�.LT5?f��)í)(IM.:T5i'1�;:.v�_0

.à:�ri���O}�m a o. o ClIlem
vezes, do povo e d.o Governo c,?m sede na Prefel�ura l\'[urlcl�al desta, cldad�. GUllhen te 0Sl3�:':'·'Jt'��t:J j..I:.'/t:í:'j.V��lJ���Ü�_..IU�/Dtj.VD ,(SJ

Provisorio, tanto· os grandes I �ltZ502·w'd·· fllh)o de dDavl1gd07e Mardl� LtltZOW:_t a_i1�tad� .J3q�;e s2:t�a�0 �

O
_ ,_

�
..

.

....empre-stimos e as maioresjU. '.
a casse

..
e. , �e lane r.esLl,ulç o o c a �

CCaSlaO prOprla
0t!

.

.... .'. ,.
.

.
.

obras, como os pequenos e
em seu poder. passado a �lt .10 proVlsorlO !lei,: 9a. C. R. �f� .

.

.

.

.

. :. �'"

NO..T..··IC ..IA.. (·8P081IV'·· mOdestos. empreendimentos.
SORTEADOS ISE�TOS: C�amo a atençao pela

..

segUllda �
.

.

....

.•
..

.

! vez, dos s rteados. abalxos relacumados, pa.rn. o plazo de um ,,� PARI OFFDRRCER AOS NOSSOS '';'';.

': ..". ... ..

. 1 ..

.

.

ano (até abril d._.e 1934) apresen+ar_em nesta junta as suas �ader- � ft
.

fJ1!;J .. 1 L . �...
'

Está marcado para amanhã netas de rese;-vlsÍét de 2a. categorlt\, sob pt�a de s("rem I�SOl�: :-{� ESTIMADOS FREGUEZES EXCEP" tE.

um encontro entre os chlbe8 }:orados,em 1934 com a classe Je 1911, lutlgO 7, I?ecr. 1_b.03,) �� �}
·B T F C .

.

....

-A nas
de 27-12-930. Os sorteados de ql!e trata �ste 1l:1.�O. sao dI! i)j CIONAES VANTA�(;v,ENS '�Á

FraCsl. ..' e o

d mRazod· s
classe de 1910, e obtiveram isencão do seI ViÇO milItar pGr �t

I
�

'. \ �L!"';=;., no campo a ua a -

C
.

-

t'
-

d' t u
-

. :}._) �
.

.. ..
-...

. rem arnmos. a�o nao es eJ:lrll ao par as lOS r cço�s em ;� ..,'l'\
PalmeIras.

.

.'.
.
...

, ! apreço, deverão tomar informa<,�ões nesta junta. NOMES; Ar � -- n�r'J nn f\fimnrlls riO Nat�1 V:5
Este enco�tro.e�)inal d� thur Erwin Augusto Loppnow, f. de frjedri�h e Anna: Alfredo, },:'\'

=
pU! ti i.1ô �U .}' li

.

U o. == \ 1
grande torneIO real!zado a 1, : P[iffer, f. de Ht:nriqlle e Alma; Augu!ito T!mm, f. de Germano I � �':':����!)':':;':;:;':;.::..::.:.;..:;�:;.:;.:.:.:;. •

..;..:;..::;z;
. ')

de Outubro em,. �sP)�ta> da I e Ber���; B.runo Knauth, f. de HermaPll e Paulina; Cal:l,Na�e!, � yendemu.s até o fim do c:orrente annu í!�
«T8:,ça Orlando. Ne e�. '.. '11 f. de f.rwdnch e Jonnnu: Edmund,) j-Iausmnt1n, f. de. I! r.edncn :�i �

'E,�p"lta-r;;e �_:em ªp!ma<io a
e l\Iinna; Fortmml0 N\orateilí. f. de Manoel e Angel�l i GU�lavo �j todos os nossos ("1Ie'j(1(1':; [5•..

p:..�leJa entr,,�� uS dOIS cll,lb�s. Tribess, f. de Germano e OWlia; Jacob Ricardo fauth, f. de :,.t5
,l ) l ,I �. �J

I .

Jacó e Se!ma; LuJv{ig Tht::indl, L de Gorge e Catarina; Linus J ;� "t ti 1,1 �

.!c Reiter, f. de José � .Maria; Max l\;;ldola, hf. doe GlIiHlherme e I í'� �or prec.. OS mm o fSuUZluOS. �
.

d
I

I' Clara; Max Bauer, f. de fclíppe e .J:IiSl'lDet; sear amlller-::g 11! " .

. Tinta in eleve I meisíel', f. de Carlús e Emula; Victor Willel'ich. f. de OCo e 1 :.� �í'r-.• < " • ..1 F'mma; Willy Emil Ricardo, f. de Jlllio Nagorski e Augusta; e �l \'isilell1-I10S e ink'l"lllf·ll1-Se dos Vcl1-
.

'.\0 sr; �()ny EsquinozI, está! Carmel�ndo Boga,)'., de.Aléxandre e :;\lelania"
_ I·:e t�ljosos iprci,'us e est(lmo� C(:rtu� que furão

i
dei parll:be:p�, .

1
.

_ NOnfICAç(�I<,S PEALIST,\DOS: To?os os varoes n:�s- .��� SUtiS COillpri:IS sú na ;.:��
.j.ç,. .

D� t!�t3� (.(mdeleve:!» que I CIdos nlêste mUlllClplO, 110U1:0 de 1912, aSSllli como, os 1'e;;1S' i :::n ,",�"

�;n'�j':�;�á �e�::s��í����ne�i��t;� ; Il;;:��� ��a������t�O���,iV�:�:rã�c����u�!; 4�o d�oil���1� l:r���� i� ta s a Idrpaal �
.

;ll�):yJdr(), JiVem0S:. os melho-! cidade _e dos újst�jfOf.l, :15 sllas not_iricaçõe� de alist;Gos ou in-
,'1""(

i....... ' i�
• <'

:r��,;rt'.�ultado. .
.

I I formaçoes ne:::.ta· Junta, todos os d1as utels da.,.: 8 as 12 e das \'''' i
-

(�
. ·E·'iéi,*", um testem' .

h u·e I 1"4 '

16 (.) ROB!=R'l"O ORüC,S!< Nm A CHJi:R 53 r'1'

i;lâlllos)�lp;ceramente��l,O q I fel
as . pareSident� da Juuta d�- .�,;i�t�ment:l� ffii·;0ri;26;:;�:E2�f±,.23BB9t(;.2E,m�S,f.:;��'·i�·�2J::;�?;;·f2Em
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Quem saiba Cusinhar
Precisa-se de uma cusinhei

ra, mas que saiba cusinhar
bem. Pede-si'\ referencias.

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


