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com os comícios

- Cidae.:h':9 Indayal, Timbó,' Aqu�daban, Roih.::io7 Encruzrlhada Gaspar e Ascutra, viveram horas de grande intensidade cívica.

O Partido Liberal, em ÚtaJahy � perde ainds OUt.r(»3 elementos, membros do Directoria de Luiz Alves ..

Nos arraiaes Lib:;raes reina urn.\ amhiente de desanimo e susto que o "palavrório da praxe ....
"

não consegue mais esconder.
Encontraram uma barreira intransponivel no mo�imento popular POR SANTA CATHJt\RINA
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I} CADA mA, SE FIRMA MAiS INVICTA A LEGH�OA DAS TRADiÇÕES GATHi\RH�ENSESJ DEfENSORA DOS NOSSOS SAGRADOS INTERESSES, PROTESTO DA CONSGlENGlA
t UVRE "EARRIGA-VERDE'! �* P. lEGENDA !�;::;;::rOt� Sg��jTA CATMARINA '

�tW:rr':'��� �..,.��.,....,.__ ..._I _������fll���.=IW.�� �"'e."il."�W::: :c:s=a:: lIIII__�"_' ""' -=

���**'��,*�:!!fr.j'-*��_;!��X��*!R�����1!�:r;!k��9.:."-�ff������**�*�� [ fieganela. ; TOOo
S p.j n g.. on �� '�i; Civica I� � I
{'{ o d b. ,
� .Js ore ores 'Fie falam nos cornicics Iíber.res, � ,\ f'

,.'. : '- Chiad{�, Ill.iu..a....'aJ.. '.Timbó. EnCll'llllzilb..�{la. A""nidaban.,'1' • '". .t-. orma por (Ilk, no comI· I'
" J - , -Ji 7

..:.:
sem excepç;o ,.;;,' um. querem tl'uni>rOnnHI' esta ror. ne

" • ri )to e io de Jomi'1an ;;:I=> expressa , RO�!,c.iif)!t tbta,.§IIlI;U' e A1;1�iH·:a.·a� ,'liVCll'aUl mOInCIII-�' mí davel P ;:Hiíll·'Hl{;:' eJmpanha da I'l'1'ltegração do)�
, '.1.. 'h '.

"'-. ,'''. ir

� valpi'eaHw,Ti'tf'lI"t� i1111Li desinteressarite torneio de � rum os orador-es poHticos:do81 to!!> 61c gl'�u9(l�s ]nt.eu{�i,t;hMle eilí'iea •

.,.; ,. �jng. ponge', ;: dois partidos que agitam, rias I
� M

� ,c'. (li {':l l<;,..' U'íHi JiUL\. e () Liberal nos devolve a mes- ?t lutas ele ?pposiç:ã.o. o am.bien'l Domíuzo Blumenau viveu! cavam de propalar em seus sentir ao povo muitas verda
li InU O!jla, n�!;�;m H:n.'l ,a:;.!:[Jorft. uma melancia ou uma (;' te cat�la1'�nellSe, e o mais s�:.-! um dos �e�s maiores dias de I comi cios. eles que momentos depois
..;\ operuçno rf.' NctUtol [Nilo podemos seI' mais espllcí- ).� guro m:-hce. duma. elegancia entuusiasmo cívíco, I Disse que a imprensa offi- seriam profanadas pelo comi
�) -tcs Jle.:'la II !tL;i;l ll,drH;;'a, znas cbams.Ia-hemos «»ola» � �}l�IC(;. �:il:1�:: .. [,;}lÜ�!!.::'��, ��! ,Num só blcco, os seus diS-1 cíal publica v� to�os os actos cio liberal. E isso aconteceu
:ti

.

U:na «ooie» [";;' íJ maior argumento d� iuepeía que
ia. �.U? . e�!I-',.l ncra !n�l.c,ça, as I trictos levantaram-se pa- a do poder Iegtslaüvo o Con- mesmo, mas a semente da

:,r. lOgidrl;)S eÜi;<.ni .',.; W}(;t",es. O arguuient« que melhor \� raJ;!.das lntr.ômp';8t�_vus,d?S fa-I'Ol1vü' li palavra de fé quelgresso e que qualquer reso- fé catharínense já brotava
�. prova a flue';!;'; .l,j . d>iS intenções Iiberaes para com 1: lh�(Í.o.B ..:i'l. e;:�l�t�ç'a�, ?(;lCa. vibra na legenda POR SAN-ll�Ção te_ria que passar em tres Dum inteiro conhecimentos
,� os euth;;!'inei1Si�;":. ii il1s1ueeridaà!; mesmo e o inílife-;t Estamos :dLLld altura d_?SjTA CATRARINA. IdISCl!�SOes antes de ser san- dos factos.

� l'üLdsmo �I,;_:lt quI.:: dh:� úlbJill para, I] futufn deste �; nO�0()� de�tUl')'':' em qa�'i.nao, Domingo foi um dos gran- j cionado pelo executivo. Bayer Filho, recebeu um
q( nOs;�q tonl.O �der!lri(). r pu el'il.O vUlgar' (:8 expcuwn-l de:,; dia�. de Blumenau, De j Ora uem o Contrre!?so nem !indo ramalhete de flores de
�, l\.hii'hU,>ll)S�fhl's estf� aroO'Un1( n:o que descobre to- ; te� e;-;CilSOS. e em que, .s�p. J tndiH< 08 cantos do municipio (eHe tem conhecimento de uma senhorita cujo nome nos1'> pr1nrlo '! I ("umentos r,L' lUJU.I•. . , . . I " d I!5 do um enredo rk lOfldelidadei> .plird. com este pecta- � ,<..

'

:. "; " � �
�O

_

fOram eXIgIdas cou:atlvas pa- j empre&llillOS e gna qu�)' na- escapou. .

4; ço dc::s llDSi'iô-i5 tI"adições, que semailheslüiparar .•;�/a:�ec�.)�mL�Hl.l;; • .:..0<se1JO-raal.ealízuçiIodeeomicios.itu�·t:zii.qUep�rellestIvesseFOIservIdo.um ��Iicioso� nas mãos, tJern, contudo, deviam zelar por eUe. >2< •• 8ru(l �o,. .nar armas de com· es<Yotando tDtalmente aB horas I passado e SIdo executado. café e doces a comItIva em

:. Enfim, attiraIr.os contra a COI'tí::nte Liheral o su� \: bC1t�:·: tuo r���'(lga;:!p.s e repel- e �s minutos das duas comi-I Que viessem as provas ma- caóa do sr. José Speilglel'.
"J premo argumento que é claro em todas as I:mas CDU· �! l���e:. se ..�L�!lrillam na sua es.· tivas que fizeram um eSlorço! �ed2.�s de mentiras como e�" Momentos depois � comitiva
� sequenciut5. E el;es, qu� rizp.ram? Nada? Não, nem '! I

U[Jlda. JTIlcsao:
,

sobrellumano p�rB satisfazer i tas tcw deslavadaIl?-ente at�l- Por Santa Gathar-mrz rumava
.;,( iS'sol Elles na impossibHidadl'! de velareill o 1:\01 da � Ao puvo, os que declara- a tod(J,s. I radas sobre a sua admims· de volta para Rodeio. Quan
:� verdade COril, a mentira da ,n.cga.tiva, tem dr. inqualifi- � ,l'i1D1 renovadol'e� �Ie costumes As du'.lS comitivas eram! traçi.íp no governo do Estado. do passau junto á egrejá já
� cavelaudacia de nos jogar de volta, tambem, wna � krO�1etÍ{:r.am a �l.be�����e ?,D com postas lima dos ($1'8. dr.1

.
Aaolpho KOl1d\r estende· se se f:!7.i<: o comício liberal

<?1' ..bola». Mas não silo as ,<bolas:; dos gOVerllos de La.uc ;: i \ otd, tio, que ,slgnlllcd. (,}. Adt;lIo Konde1' Marcos KOIl-!mnda em seu dIscurso que que sahm atrazado por faJta
,� 1'0,.,MÜ8"ller' (o nl,Rior ,(,lo, t;,�"" ca,th,EH,'in,enses)'"dc,' Vid,al R',a- �,z�r', a a 0l:I'ia. '.d;t

>

COU8Cl �n- der Cmnado' Balsini Cu"i I� roi applaudidissimo. da assisteeia que COI'rera, �il.:}'> e cla�voVf�(1f" '<r�110 [sPll
' , 1

F 1 d
.

J
-

K ..

: meis, ue· H-êrémü 'l.;uz (o mais' g-õverno "dos catnari- �'.)�', é , . �.:.;_ i" <l�. .' (., Wal:íe e .Jr,âo Kel'l'õanacn e 'a ou epOlS (Jao ersa- para (I. 001I1ICl� p01' Santa

� "nenses) nen::. ctt:. Felippe i;chmidt, mas sim umá «DO- �! UI.iC, 8: SUd. dJgll.d::..üê, ti Lm- <:linda t1r. HI.Hl,; Gaertner e os )nach que arrancou bastante Gatkanna. Ara0 Rebello es

� la» imaginaria feita �ffi governo de Adolfo Konder. "t.! pt'za da pl.lland ':>ll1penh�J(la, 81'6. Caetano Di.'f'ke Iugo fIe., vibraçãO da assistencia. bracejava já muitas das «ver�
'M Ora. isso é uma rematada desl.ealdade e é um ;:: qi�� c��e �lsse.gll�·e.r o lIv!'e rfng, R"lf Gross e'mais ele-I Terminou, falando, Afarcus' dades liberaés... )}
�. iuaHançavel protesto para que o povo cutharinen.se �; e}'�er-c�cw �o dy·�lt() soberano mentos de prestjO'io Bocihl e ;Konder que em palavras de
-M

.não julgue com tolia a serenidade precisa o atten- lt.: uc",_cadn _
el�ad�O. pJdWco em R1nm�nau. A se-: grande fé. de cõnfortJ e de ElIlr RODEIO� ��, .... I li ,·t·VOl" .....Uü s', fez em ' Ih d'

, 1V1.
, tado prlihc:ido cohtra a sua tlutonomia e a sua dig- \>lo)

'_.

". u".. _:-' guntia e(JIr.itiva era formada I conse o 18se a numerosa
� n.idade.' :' ��ome dGSS�� prm�llil�,

- o d9, por dr. João Bayer Filho dr ,assistencia toda a signil'ica- A comitiva que em IndaYétl:i" ,

AdoHo KOllder nunea jogou "bola» alguma. �'\.dollo ;� lvre.mUil! .esta<}al, uO povo Oliveira e Silva dr Ed�ard: ção dos sentimentos dos nos- ficou acrescida dos 81'S. Oar
� Kcnder teve sempre e continua possuindu um iustÍnto � a.tI'a. ...-?Z ,-�r.:.s. m·niis,.:- t;outra- Barreto João .José' Cabral IS08 homens neste empolgaol8 los Wa'lle, José Ferreira,
� de deIGSa do bem collectivo, da (je:\'�Stl. destG patl'i-

',Ih I'la� G0 q�a!quer �on:na esse

I
Ferrdr� da Silva 1� I\chille�

I

movimentode reintegralização Caetano Deeke e Tercilio
� monio que já lhe roi dado 9ara guarda!' e zi'lar. � g�zo le:;ltt�o, �.(�!,[i 1!111 atteu 13t.lsini. Para n. primeira co- I das tradições c3.thar�nenses. �1H'l'ara, quando chegou em
-t< SenhorelY ,Liberaes, oradores em eomicios ou � tado �ell1 J'LstIflC:ltlvas qu�.mitiva foram de"tacados o�

I A palavra de Marcos Konder Rc,deio passavam {ias 11 ho� não, voltemos pam o sen.tiLio rea.l das cousas. A � lhe mlI.lOl'e ii gr'étvll.hdp., sera I comícios de. �ndayai 'I'imbó e'plasmou, pode-se díze:r sobre rbS. O comido havÍa sido
; ca.mpanha de civismo de agora Dão é nenhum tOl'- \� um ?�lfne se}n �ttenuante.s. Eucruzijhada e pa�a a se- i o :povo de lndayal a COllS marcado para ás 10 horas illas
<I;(. neio de «ping-pong» não se creditam, tambem. "';0- �'na (vwa da h!stoI'ltl republl-j gunda os de Gaspar, Rodeio.! cienci� que �s deverá guiar! foi absolutamente impo�sivel� ladas" a a]guem como Adolfo Konder, com o Simples ;: ca�a. I' f' l' i'"

As<;urra e Aquidabam. '1 DO pleIto de 3 de Dezembro.: chegar antes.
:!í desejo de mentir ao povo que tem o inegavel direito J:: to qn�,� ��c�,!�a, nãl� ��l���T:�' Em Bnd""'''''cd ! 1:1\1: GASPAR

S EI� fl'Febtle .ao negtociD de
oM tie ouvir," vp.rd<Jdc'. Isto e' I'el'o e r'ecomen,'la ,'1'lal.. - -li' Y VIO ur am "neon ravam�

"" - ... 1. -

;: que fundamente regalias ex- ..'. . O comicio teve inicio ás 8 se mas d"'z' n-c-t'a's
-

� Isto é deslealdade, e é mais, é uma trahiçãf) aos au,

�)
traordinarias ,ou Pl'ere,"rencias I

A prImeIra conntJva enca-I hvras. Em frente ao negocio Inl'IUl'ou-"'e OuCeomI'cl'o peI.ssoas.>l{ premos interesses cnthtlrinenses que exigem de cada ;:: exoticas. No julgamento das ,beçada por

AdOI,fO
Konder 61 do SI' Paulo Vemuth, acha-

i"
", , mT?-�-

:- um' dOS Whos' deste Estado um grande deSprtllldi- '''- umas, todos têm nivelado o �al'cos Konder, chegou po� vl:I.-se· grande J\umero de pes-
dlatamente.. falando Tel'Clho

:i mento, acima; bem acima dos interesses pessodes. �-:: st'-u direito de cidadani5\. e o I
dmm ser 8,30 ho�as. s.oas Murrar� 06 I�eae� Por Santa

« SejaI!l0S todos, POR· SANTA CATHARINJ\., que :� pleito não vae ser realis,auo
Em ��'ente ao Hotel Hard�. A comitiva foi recebida Cc:-!ha1i.na_a. Se�Ulu-IJ;te na pa-

� seremos sempre para melhor! "

;;;: em nome de pSE'udo8 benefi- lo��r Ja mar�ado para o co- por uma comissão dos 81'S layra. Jo o B�yer FIlho que
� 'AclImes BALSlNI ::: ficigs indlviduaes creditados' mlClO, perma!1e�iam mais ou Panlo Vemuth Rodolph� fez vlbrante. dIscurso:. bastan_:
oi{ ' ... por um movimento que não (menos quatrocentas pessoas Guenther José"Spengler Al-

te
J..appl<:udldo, Jo�o Jose

9.9�9-r;.��"�9fP��?�99"._-;P�fí99>;g;:P91$i>9�'?f.9"999-;P999:P9=�
b"

.
- I que receberam a comitiva S '1 E' F' Callral dIsse enthuslasmadasse reservou o lectnos pes- f r t

. -1"
berto peng er urlCO on- palavras sobre o trabalho da

soaes, mas por uma ,exigen-; ea.ltvament el, cdom Vlvas e 1.O-! tes e Otto Pawlowsky que povo de Rodeio e as, suas. , d d I' L' gue es es a an o no ar. t i I el rtc,a e or em co leC�lva na- I' d' t t d
f raz am na ap a uma .li a tradicções de civismocionaI. E �ob a grandeza. im' , . �ome Ia ame� \' s� I edu
•

verde, a legenda «Por 8an- Oliveira e Silva
.

maculada da mesma bandeira ImCl
.

ao COIl1JCIO, -la an o ta Gatharina.. ' .

,

f'
.

d
.

t
. em prlmelro lugar o sr. dr. Ah' 1 I',

. . AchIl-
qu�, 01 um slgno

.

e lVIC o�la Adolfo Konder que em pala-
I oca, lzou-�e o COlIlCIO les Balsini terminou num bie-

nOl:! momentos maIS a.JgustlO- d d th'
no Hotel liranz01. Uma banda

ve appello ao Rodeio consarNoticias que se confirmam Ide trádições catharinenses so: da nacionalidfl:de_, ,nãO ha, I ����ou eo,1�f�meph�n d:S��S�� j
de �u�íca puchou o poyo vador e civicoque- serollreIvi�nos dizem de novas deSSi-! e uma grande adverteneia fi.uuca houv� brasl!:.IlOS con- Por Santa Catharina no Sul' parê!; la passando pela assl�� baluarte das tradições dosdencias no Partido Líbe.ral para o despistamento liberal. sIderado� extrff!geu os dentro do Estado donde viéra e I t�ncla .

que esperava o

cO�I'1 bons governos.em Itajahy. Abandonaram a funcção <le da propna pa.l'la. .

d d' .

d I' CIO LIberal. Deu·se entao Terminado o comício foiTínhamos a$ melhores 1'a- membros do Directorio de ", Vamos, assim, para o plei-
am da a sutprdemanCla fi e�-I' um facto interessante: o serVI'Ao um lauto a'lm'oP,o < O"- d dissemos em LUI'Z Alves e o n

.

L-be I t lh j., -

d gen a em o a a conSClenm::t n t't P Cf t /l ih .
. 'I Y a ..

zoes quan o ,', ' J.: • I ra os o, sem o ve, ú CHavao e
d 'th' R b _

res 1 o ar oan a l/a, arzna

1 membros da comitiva quenosso numero passado que sra. Valentino Hess e All'redo direitos politicos adquiridos o:h cu .arlllenstes. .e atet? II carregou com a assistencia neste districto fico,u' auo-men-dentro do proprio Partido Keuneck, homens de reco- inexistentes. ca egorlCamon e, eD?-pres!- Liberal. Fei esta uma tacti- d d . An
.

b '.

Liberal eXÍstia tambem. a nhecido caracter e prestigio. E já que se quer obede- IDOS que houvessem SIdo fel-! ca de guerra que surtiu os
I ta

.

a osJ:t�rs. .

tomo. Cané!i�
mesma formula deprimente Outro demissÍQnario foi o oendo ao e:spirito q�e criou tos em seu governo, menti- melhores resultados. Iniciou" I t�ek�e 19uelfo e Renee

dos bons homens eatb.arinen� sr. Arthur Morauer, intendeh- a nova lei eleitoral com uma
ras que o, desleald�de dos I. se o comício com perto de '

ses e das boas. tradições da �e municipal", e ai?�a var�os das nossas melhores conquis_! oradores llbel'aes nao can- I trezentas pessoas. EM Anossa terra.
.

Inspectores de policIa, cUJos tas, tornar effectiva a vonta- I Falaram,· dr. Edgard Bar- .

SCURRA
,

Em Itajahy (} testemunho .nomes publicaremos em ulti� de rio povo, é de esperar.se agindo de accôrdo com O! reto, João José Cabral, Achiil- Quando a comitiva entroué uatente e os factos couJ'ir- ma hora.
,

... "'I
que a �omprêssiio! o 8ubo�- proprio desejo� �obre que se j1es �al�ini, Jo�o Bayer Filho I em Ascurra pipocaram fo-'mâm todos os prognosticos Conta-se qne quando NerfU no ardILoso, a desldia mystl- assenta o edIfIcio da. _ sua I e Oltveua e SIlva.. quetes. Em frente ao Salão

que temos feitos de todos os Rt'imos_ chegou em Lu�z Al-! Iicadora., nã.õ sejam postos prosperidade, ! Este co�icio que roi de I Zouta, achavam-3e perto de
d.esenvvlvlmentos das inten;.. v-es, na.o vendo o Intendente en: execução. nos; centros e- E si, 8;caso, no delírio me-I poucos mmutos �esta�ados I cento e cincoenta pessoas,ções _liberaes. . perguntou pelo mesmo, te�do leltoraes do mterIor, onde o galomauJaco, se procurar sub- I aos oradores,

-I- surtIU?S me-IEram gregos e troyanos...
Lu!z A.lves que o P: Llbe· entao um dos presentes dito: t,rabalh,ador :z:ural se ,ve, em ve, l'te� os seus 'pr�posito5;! lhores resul.ados fazendo Dentro do salão, iniciou a

ra.l, l�fellzmente, ,havia con-
. ,., _ EUe nã(\ veio, mas es- tal casÇ),

.

maIS ,9-�e nenhum atraves de. agent.es, mescru- "

I'� palavra BayerFilho que entre
venc}do com

as, pa�avr.?'s d�l tá aqui o seu ,pedido de' de- outro, eleItor, SUjeIto a .toda PU,l?SOS. SaIba agIr com a se- ,,;',i>. lligE'iros apartes e.l.l,thusiasm.oudesvIrtua.mento, ago ...a "orne;: missão! '

. sort� d� desm�ndos e a au- remdade .que o enob:t:ece e I num repente a assístencia
ça a abrIr os. olhos com a

Certamente, Nereu Ra" ,

senma ImpreSSIonante de ga. que será uma vez maIS, co- que se lhe tornou inteira-
palavra de fé e esperança teria dito'

'
, "

mos

ranti,as trtmqUi!iZ,ador,as.
"

'imo,
.golpe cortante e oppor-

meTI,
te Iavoravel. Bayer Fi ..

d.a lege�da POR SANTA CA-' �artam dond� partirem, ve- tun? aos que o deslustram :- lho foi bastante applaudidoTHARINA.
. _

- Esses intendentes faZem nhaf!l Ldo.nde VIerem, o povú achmcalham; uma elevada 11- seguindo-se com a palavraE 3:8 consequenmas.8,::t0 cada surpresa .. ,

,

do. m�erl.or n�ei deverá. se-, ção de elegancia civica. ,José Cabral.
'

maravIlhosas _para o eSpH'lto ,Francamente, assim,.. gmr mSlnuaçocs nwtl'cu'as,' (dO �(O LIBER1'ADOR» ) ,

(Continua na 4a. paginai
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Abandonaram o Partido Liberal
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CIDADE DE BLUMENAU

Juizo Eleitliral da 2. Zonal E X P E O I E N TE
E ditaI (de Co:nVocação Ida Prefeitura Municipal

o Doutor Amadêo Felipe da Luz, Juiz Eleltoral da 28.. ze- de Blomenau ! Conrado Balsínl, Presidente da �esa Receptora,
na do estado de. :Banta Catarina, na fôrma da lei, etc. .

�" ". da 7a. Secção Eleitoral, da 2a. zona, na forma da lei, etc,
Faz saber aos que o presente edital virem, interessar' Faz saber, a quem interessar possa, que, no uso de suas

possa ou dêle. noticia tiverem, que, na fôrma das disposi-!Mov'lme'Dto da to" "ar'l-a do' ,r ·16 aj attríbuíçõs legaes, nomeou os cidadãos Leandro Longo e

ções eleítóraís' em vígôr, tendo o Egregío Superior Tribu-l . usour. uIa Faustino
.

Fiamoncinj, para servirem como secretaríos da
nal de Juatiça, Eleitoral anulado as eleições á Assembléa

".
.

1 referida Mesa Beceptora, na eleição a realizar-se. no dia 3
Constituinte, realizadas a três (3) de maio do corrente ano, 23 de novem.bro de 1933 de dezembro proximo, no edifício da Intsndencía Municipal.
dívidío o municipio, que constitue esta za. Zona, em dez '. '.' • na séde do districto de Encruzilhada, desta comarca, ás se-

(lO) MesâS Receptoras, (Secções Eleitoraes) designou os te horas da manhã.

dive-}s081�ç!lis em que devem tuncíonar as aludidasMesas R E C E ITA: Dado e passado nesta cidade de Blumenau, no dia 27 de
e noi:n�ou' os respectívos Presidentes e. Suplentes, na, fórma novembro de 1933.
abaixo .?escriminada, Locais, Presidentes e Suplentes que Industría e profissão 90.000 Conrado Balsini
são os mesmos que já serviram nas eleições de 3 de maio Territorial urbano 395.000
exceção 'feita do 10. suplente. dá 6a. Mesa Receptora, em Imposto domidhar 238.000 Presidente da 7a. Secção Eleitoral

. Indaial, 81'. Julio Ziesemer, que, por haver falecido, foi subs- Veiculos e placas 26.000
titllido pelo eleitor sr; Artur Keunecke: Imposto de testada 504.000

Licenças diversas 115.0001 a. Mesa Receptora - Cidade Emolumentos 55.000
Edificio da Prefeitura Municipal Gado abatido 30.000

Remoção de lixo 12.00u
Premo- Multas por môra de pagamentos 65.050

Cobrança da divida ativa 254.000

Serviço Eleitoral

Edital

Presidente ;�Dr. Vergniaud Borborema Wanderley,
tor Publico,

}.. .Suplente :--Max Kreíbíeh, Lente do Ginasio Santo Antonio.
2� Suplente :-Hercilio Zimermann, Professor normalista.
� Perante ata. Mesa Receptora votarão todos os eleito
res do lo, Distrito, (séde) compreendidos da letra A até F,
inclusive.

1:465.000

EDBTAL QE NOMEAÇÃO DE SECRETARIOS

2a. Mesa Receptora - Cidade
Edifício do Teatro «Frohsinn»

Presidente :�Dr, Hans Gaertner, Advogado.
1. Suplente :�Germano Alberto Moellmann, Comerciante.
2. Suplente :�João Medeiros Junior, Industrial.

Perante a 2a. Mesa Receptora votarão todos 6S eleito
res do lo, Distrito, (séde) compreendidos da letra G até M,
inclusive.

Saldo anterior
Rs:

D e ep ..eza:

319.050
1:7s4:õ5õ
21:033.001
22:817.051

Francisco de Oliveira e Silva, presidente da Mesa Re
ceptora da 3a. Secção do Município de Blumenau, Estado
de Santa Catharina. .

FAZ saber a quem interessar possa que, nesta data,
no uso da abríbuíção que lhe ê conferida pelo art· 68, §2·.
do Dec. n, 21.076, de 24 de Fevereiro de 1932, nomeou

secretarios da referida Mesa os eleitores Julio Kleíne e

Oto Abry.

732.500
.

6,000

Blumenau, 20 de Novembro de 1933.

Francisco de Oliveira e Silva.
Presidente do Mesa

6a. Mesa Receptora .. lndaial
. , Edifício do Salão Hardt

Administração e Iiscalísaçãn :

material de expediente:
pago a Pasehoal Simone, de sua nota
idem a Emilio Jacobs

Divida passiva:
juros pagos a otto Starke

Higiene e assistencía publica:
auxilio ao hospital municipal:

pago a Henrique Toenjes, de sua nota
idem a Artnur F. Hoeschl, idem
idem a Frederico Schreiber, idem

socorros public os :
idem a E. F. �. C. de passes

Despesas policiais e judiciais:
condução de presos:

idem a Empresa Auto-Viação Catari
nense Lid.

Obras publicas:
idem a -Ioão Dierschnabel, de areião
folha turma Pomerode, mês de-outubro
idem, Testo central, mêses' de se-

tembro e outubro 2:730.700
idem colonos zeladores Testo alto 2:268.oon
pago a Leopoldo Ruedíger, Testo alto 38.700
idem a Alberto Ramlow, de areião·
idem a Francisco Loos, Garcia
folha turma Testo' Rega, setembro e

outubro 1:004.500
pago a Henrique Hemmer, de areião' 27.300
idem a Otto Schreiber, Testo
idem a Aloís Dierschuabel, de madeí-

ras etc. �

idem a. Jacob Kienen, Testo.margem
esqu,

idem a Artliur Rabe, de. materiais
idem a Carlos Koífke, idem
idem a. Freymundo Lucas, da concer-

to de ferI'.
idem a Walter Utpadel, de areião
idem a E. F. S. C .• de frete
idem a Pedro Ventura Pereira, astro

janeHas
idem a Ricardo Koch, de areião
idem a H. Schmurr, de concerto de

geral
idem a Marmoraria Rass, de materiais

balanço de contas

3x
738.500

23.000
.'

. IEdital de Nomeação de Secretarlos
Carl Wahle, presidente da Mesa Reeeptora da 5a. Sec

ção do Município de Blumenau, Estado de Santa Catliarina.
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

taríos da referida Mesa os eleitores Germano Brandes': Ju
nior e Carlos Dignard.

Blumenau, 22 de Novembro 1933.

CARLOSWARLE
Presidente da Mesa 3x

Presidente'>-Conrado Balsini, Construtor.
J: Suplente :-Germano Bonu,' Agricultor,
2: Suplente :�Martinho doE. Santos. Lavrador.

.
'..

Perante a 7a. Mesa Receptora votarão todos
, tt,res do Distrito de Encruzilhada.

o cidadão RobertõGrossenbacher, Preside�te da Juntà de
Alistamento Militar, faz saber aos que o presente edital lerem
ou dele tornarem conhecimento, os seguintes casos referentes
ao serviço l!Iilitar:

lSENÇAO: O snr. Ministro da Guerrajulgou procedente
as alegações de crença religiosa apresentadas por Julio Berri,
Maximo Berri e Julio Müller, todos alistados da classe de 1911,
por este munieípto visto serem proí-ssos da rrdem franciscana,
e isentou ·08 do S�rviço Militar.

.'

PROCURAÇAO: Deverá fazer procuração de seu eertíti
cado de licenciamento definitivo, na junta de alistamento militar
com séde na Prefeitura Municipal desta cidade, Guilheruie
Litzow, filho de David e Maria Litzcw, alistado J39, sorteado
h. 52, da classe de 1907, mediante restituição do que se acha
em seu poder passaco a tit lo provisorio pela 93. C. R .

.

SORTEADOS ISENTOS: Chamo a atenção pela segunda
vez, dos s rteados abaixas relacionados, para o prazo de um

I ano (até abril dé 1934) 3.presentarem nehía junta as suas cader

Inetas de rese::-vista de 2a. categorü., sob pena de s{-rem incor"

7.000 ']:'orados, em 1934 com a classe Je 19t1. artigo 7, Decr. 15.533
3.000 8:668.600 I de 27-12-930. Os sorteados de que üata este aviso. são da

1;J:178.451Icla�se �e 1910, e Jbti�eram �sellção do selviço, militar por se"
__;-�_�

__
. rem arnmos. Cat�o nao estepm ao par das mstruc(,�oes em,

22.817.0511 apreço, deve-rão tomar informações 1h.:Sia junta. NOt\-}ES :.' Ar

Tesouraria municipal de Blumenau, em 23 de. th,?r Er�vin Augus,to Loppnow, f. de friédr��,h e �nna: Alfredo
novembro de 1933. I Phffer, t. de Hennque e Alma; Augustu 'l"'nlZU, T. de Germano

,
f e Bertha; Bruno KllHUth, f. de Hermalln e Paulinaj Carl Nagel,

Jacob A. Schmitt Alfredo Kaestner I f. de lirí -drich e j08.11n:t; Edmundo Haesm:ltll1: f. de ]'riedrich
_.

\' . .. .

.

. l,r··. .1'
e Minna; Fortnnato Moratelli, f. de Manoel e Altgelaj. Gustavo

os elei- Pre ..elto ProvlsorlO TesouP(nro mummpal .

Tribess, f. de Germano e Ottilia; Jacob Ricardo Fauth, f. de

! Todos os livro::! e dema:s documentos, referentes ao jac.ó e Se�ma; Ln
.
.:lwig, T�eindl, f. de Oorge e Catarin�; Linus

8a..Mesa Receptora _ Rodeio I balancete supra estão. na. Prefeitura Municipal, á dispo.j Relter, f. de Jose ': Mana;
.

Max M,e�dola, f. de Guilherme e

Edificio da lntendencia Municipal sição de quem os queira. examinar. I Clara; l\lax Baner; f. de Felippe e Ellsabeth; Oscar Hummer-
.

.

'.
.

,rneister, f. de Carl_os e Emma; Victo.r �illeric�, f. de Oito e

Presidente :':_Atanasio Luiz Furlani, Lente do' GiliaslO
",__",�__�_� �_$_�_"''''�tiI't

I Emma:, WIJIy EIUlI. Ricardo, f. de Julio Na,gorskl e Augusta; e

Santo Antonio. ! Q'U"AL·. o presente mais lindo para o Natal ! I C.arme.!:n.do BOgo._. f.' de Alexandre e :!\te.�l.. anra ..l' Suplente:�AnnibaI Beninca, Industrial. .• . - .

r d t?
'
i' I NOTlflCAÇU 1:;5 DE AU5TADqS : Todos os varões lias'

2' Suplente:-Silvio Furlani, Comerciante.. '.

l smao um In o re rato. I cidos n�ste muniCipio, no aB.O de 1912, assim como, .os regis'
Perante a 8a. Mesa Receptora votarão todos os elei'l t P.'O'.RE'M '.. sómente executado por um com- ! I traddoS dé accordo con., divedrsos dM.,cretos at.é L!4'de idade regis-

tores d6s"Distritos de RQdeio e Ascurra. I li ira os no corrente ano, evtrão procurar 00 coneio de::;ta

'.9:
. petente! � I cidade _e áos dist�itos, :JS su�s notjficaçôe:, oe alist�Jos ou in-

.: .'

'9a. Mesa Receptor;;;, - Massa1'anduba .'. : ..
.

:! formaçoes lle�ta Junta, todos os dlas utels das 8 as 12 e das
....

"" HEdifició da Intendencia Municipal .. p. V··' Pb tA· d � 114
ás 16. (aJ ROBEWl'ü GRUSSIi:NBACH1!:R

rrs�tt:Jii:��a::�"��."'J��:�Jrânte. ! �r ���:�R a: :MAl:
o . ma OI"

li....
P,esidente d. Junta de Alistamento.

2' Suplente :-',;RofloUo Hacklaender, Comerciante. :v Q = ci Mi 'lUfii· a 1I'®Ai�"'!Ii!I\ WW!I

Perante a 9-a. Mesa Receptora votarão todos os elei- I BA'R 'TO ! I -'

tores do Distrito de �a.ssa,fl\nduJja, ..;
.

A na praça ,�i MATER!Al PARA INSTAllACOES ELEGTRIGAS
" lQa,.MesCfJ;tec�'Rtora - Benedito-Timbó ! t/ GRANOE SORTIMENTO EM lAMPADAS E LUSTRES

Edificjo ..!],a]ntena,encia Municipal .$ 1\\ O I d u r a s e Q u a d rô S ! I .

i � I TODAS PEÇAS' PARA CONSTRUnCÃO DE
i.�,��%ee��:: ���o�co���ia���e��������r normalista. ! Rua 15 de Novembro., 44 !j APPARELHOS PARA RADiO
2' 'Suplente ;�Max Olafien, Industrial.. 15

Perante a 10a. lIesa Receptora votarão todos (JS elei- I . (Ao 1000 �o notei 6.00 VI5tO) �!
toreSA��i�,iS��\� ��l:��:��t;'i����ca. a todos os Pre r L�f!& ������$"tH:,>Zt�+lHl+.�t\��$1
sidentes e Suplentes nomeados

..
para' \ �on.!Stituirem as reg- I

.

..

.. ..

. .'
.,

.....
. -jpectivas Mes,':;';:; llB.C.::;,tOl'fiS,. �{) dia 'l;1'es (3) do. mês de de-!disposição das aludidas Mesas Recé:Jtoras, Ror xeu;;; }'r>:'

.z8mbroproXllrl:0 v�ndOUTO, .dIa :ffiarca.�o pelo Exmo. Desern-ISidentes .. Dado e passado nesta cidade de Bmmenau, aos Ibargador PreSIdente do TrIbunal R��onal, em Flol'ianopo- nove dias do mes d� ndvtmhro de mil novecentos, e trll1ta ('

!is, para se pro?e�el' á� novas elmçoes para'i!- A,ssembléa tres. Eu, Alfredo Campos, e8crivão eíeítDral, o datilografeI.
Nacional ConstItumte, as sete horas damanna, nosloga- w

, .' F r cJ L 7

res designados, e determina que �s ediUcios publicos ou
u

Arnadeu e Ipe a u_

particulares, na fórma da lei. sejam, em tempo, postos á Juiz Eleitoral da 2a, Zona

::ia. Mesa Receptora - Cidade
Edifício do Grupo Escolar "Luiz Delfíno"

Presidente :-Dr. Francisco de Oliveira e Silva, Advogado.
1. .Suplente :�Otto Henníngs, Industrial.
2. Suplente :-Orlando Climaco, Comerciante.

Perante a sa-. Mesa Receptora 'votarão todos os eleíto
y.es d<? .10. Distrito, (séde) compreendidos da letra N até Z,
InClUSIve. ....

-

.

.

".
.

.

-la. Mesa Receptora �. Gaspar
.
Edifício .da Jntendéncia Municipal

Prf'sident� :-Dr. Luiz de Freitas'Mélr6, Ad:vogado.
1. Suplente =c-José Spengler, Comerciante;" ..

2. Suplente :-::-,"Eurico Fontes, Industrial. ". .; ..'. .

Perante a 4a -, ;,Mesa.Receptora·votarãô',todós os eleito
res do Dístrítc de Gaspar.

_

,; '-.
5a. Mesa Receptora - .Indaial

;

Edifício da Intendencia Municipal

39.500
71.4ou
51.600

16.000 178.500

310.000

31.200
1:044.500

Presldente :-'-Carl .Wahle, Comerciante.
1'· Suplente :"':"'C.:1rlos Schroeder; Comerciante.
2' Suplente :�Joaquim Moser, Avaliador Privativo da Fa

zenda 'Estadual.
Perante. a 5a. Mesa Receptora votarão todos os eleí

tores dos Dístrítos de Indaíal .' e Hamonía, compreendidos
da letra A até G;· inclusive. ..... ..

30.000

Militar
3e.ooo
125.500

811.000

134.200
65.200
16,000

··:i 25.200
110.000

1.400

Presidente :-CIodoaldo Machado. da Luz, Agrícultor.
l' Supleilte :-Artur' ,Keunecke, ·Farmaeeutico.
2' Suplente :-Gustavo Lauth, tJomerciante.

Perante a·6a. Mesa Receptora votarão todos o� elei
tores dos Distritos· de. lndaial e Hamonia, compreendidos
da letra fi até Z, inclusive.

.. ,

7a. Mesa Receptora - Encruzilhada

Edtficio da lntendencia Municipal

50.000
115'200

Rs.

Carlos HOBpcke S. A.
HlumeI1Bu

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Para �H�uncio procure
esta folha

l. ,. D��êJandd ·ve�íil�· se :heiti·'··:
E pai' pouco dinheiro

Deverá usar sómente

Confecçoes ;�en.:n..ei
. .

sob medidas previas e preços da fabrica

..
Tem sobretudos e ternos feitos eJ;U stock

�AUL(DEEKE
, -

Rua 1S de Novembro, ,120
'I'eleplione Nr. 47

:.' :;lfi:{.'.

r"fjh��·;��ci;=Ort�··ril; Ant. BRANDES.
,.'

' .

ii· .

· .

: ROA 16 DE NOV. 63 "
. TELEPHONE 90 �

:sl:.....1::r�::E��:t.:r
----�---------

------------�

·
Maior sortimento,

.. ,

..._.

em drogas e especialidades na
ciónaes e extrangeiras

·

�'Medicameiúos J\lI�pa,icos,. Homeopaticos
·

: e Biochimicos.·

.

Sortimento completo
,

.

de anefactoz:;.·de 'borracha,
: Perjumarias, Sabopetes, arti�
i gos de hygiene etc. .

..•.�:�: .,. Vendas a varejo e atacado' �

fi' Importação directa, por isto

�l" Se�:::::=:::::e Id
"� )""""""""'"............. ��
.,_,_ �w�� � ... ._._ " + ..

_W� "",. ,-,_ft ",. f'p ", •• a...I' ••"..�••••�

,
.'f.. � ��;. ... '�"'-·'!W ..

v··�.,..· __ , �_ •• j
" •

.. ' ...... ""' �,........ _

Onde. estáElll FamHia a felicidadeLIVRARIA

PAPELARL� CARL WAUl'[ TYPOGRAPHIA
RU [ ,Artigos reíígíoaos

"

A grandeza da nossa Patría
: depende da culturamoral m-
, teletual de seus filhos. A gran .. . .

" deza e telícída-íe de cada um Em possUlre� dois Jardms
,

deles depende da b�a ou má ligados. entre s_:; o do Amor

$00
. escola paterna que víramcorn I dentro de casa,.o d_as Flores

� o
os olhos e beberam com a in I no qumtal. C! .prImeIrO syrn-

$000
teügenela. A boa escola é: mo bolísa a FeliCIdade; o segun-6$000 ralídade, instrução, justíça.] do completa-a. dent�o do �on-

12$000 :) hygíene e economia.. Seja e- fort? materIal)lloralidade, 110-
i conomico comure só o índís latria pelos filhos, esposo e

6$000' I!
pensavel na vida, mas artigo a sande.
de valor real. Poís bem; as- Faltando esta, .tudo se trans-

7$00() sim os dentes e o cor- e t
.

po, a cabeça e, cabelo 'tam- rorma em sonho, e .mar yrlO.

10$006

I
bem precisam hygíene e as- Como pois, garanti.'r-,a pos-

5$000 seio constante.
.

.

1 se de tão precíoso LUME:f\t
5$000 '. Para isso use a «Petrolína I de tão grande BEM? indo di-
,3$000 Mínancora», que é um toníco J reito em busca de «Mínervi�
3$000 capíl 'Ir; ideal microbicida, es na». que é um .preeíoso espe-
5$.000 terilízante do couro cabeludo �cifico '.' feito pelo autor da aía-
5$000 evita a queda d08 cabelos; mad8.tMInancora que durante
5$000 destroe completamente a cas- dez annos tem CUrado :ll.n.11;-

pa: gordura e comichão do pe- meras senhoras evitando (as
7$000 ríoraneo.Algumas semanas de vezesjoperações e soffrimen ...

uso tornam o cabelo forte', on- tos velhos do utero e ovario..
deado,vigoroso brilhante e pre possuindo' attestados, magnüí
to evitando as caspas e o em.., COSo Um negociante do . alto
branquecimento prematuro, commercío de Joinvillé, eS

sem tintura.Dada frasco tem gotando ,quasi a pacíencía e

tod IlS as ínstrucões para fazer
I esperança,

curou-se de'hemor
o cabele lustroso l:,! ecoo ou hu . rhoidas com 6 frascos! Todos.

mído. Vende-se .na -Phar, Mí-ros-Incommodos .causados de·
nancora Joinvile: em todas «regras» irregulares, hemor-

; pharm., -trogarías perfuma rhagías, curam-se se são cu-

rias dest t cidade.
'.

I l'�VP.iR eom 9. Mínervina,

das snnhoras

�
.

Rua 1:> de Novembro, 90 - Telephoue, 17 - BLUMENAU
ci· '. t (

.

;
. ,_. _

_

'

OUerece as seguintes NOViDADES:
.' Roquette-Pinto, Ensaios de .Anthropologta

Brasiliana \ Rs,
Monteiro Lobato, Na Autevespera
Henry Ford, Minha 'vidái e minha obra
Mil'kine As Novas Tendenéi�s " de Direi-

to Oonstttuétonal
'

Affonso VarZ(la,
.

O Estado Socialista . do
"Pacifico'

. ,

Araujo Lima, ". Amazonia, A Terra e o
< Homem

.' .

Oscar Fontemelte, Palestras e Conselhos
Medidos .,

ifI

Nene Macaggi, Agua Pára_da. ":

Ridder Haggard, A Filha tia Tempestade
OOD cordia 'Merrel, Adão e algumas Evas
Elínor Glyn, Cegueira de, Amor
Dr, Havelock Ellis, A Educação Sexual.'
?>lario . Sette, Seu Candinbo da Pharrnacía "

Cornelío Pires, Conversas ao Pé do Fogo "
-

Rudyard Kellrnan, English and Portuguese
Oommercíal Correspondence "

Orestes Bosofta, Marília, !fia Noiva do In-
'. eoatídencía

...
"

.

AntonioFigueiredo,�lemórlasde um Jornalista ,.

Cooper, ()� Pioneiros "

,.

"

"

"

"

"

"

"

"

,.

6$000,'
6$000
2$000'

• ;6+ ,w,,,,,.

fABRICA' DE TELHAS fRANCESAS,
. ., � .. :-

.. ,

. , ... ,...}. . ;,,' ,
'

,.;
.

PEDR,O EULIlLIO ANDRIANI·
.'. ,;' :.. ,

.

,c.· ."., i.J...
-

,

:.:

TUDCAS �:., S. CATARINA Para annuncios procure esta fol�a
MATERIAL DE PRIMEIRA

Qu);j;:����c:!E�iO DA

F··
..

·'-'=���;;;:r.;;';;-;;;·
....=,,·, ..."' ..

�
AGUA SALGADA. II "CONTINENTAL" ii

. Atendem-se pedidos r
para qualquer

,.

�� �f
'ponto do ESTADO !� �

Representantes: .��
,

'�i
Florianopolie . Dlonísio Damíaní. ��.: . =.:JEst1'eito - André Maicote. 1 .�
Palhoça - Germano Berkenbroçk. ��

. �I
Itajaí - Amadeu Angiolete-;- '.- ��' , "

�lBrusque - Otto SchaeHer f: :

Blumenau - Oscar Rideguer f� �
-----------------------

. � PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS �.
Novidades· em Oablias seleccionadas 1�1::� car�6�d.H�;pre;k.ç�efs. AJ:.:Tbmos em stock mudas para fornecer I

: BLUMENAU, &'Importação de 1933 da afamada �....� ......:::;;: ..,::;....... ::....... ::::.:::;.::,....:.:.:;.....� .. :.::;.:;........� •.:;:.:.:;.:,;: ........::...:.

i'irma especializada no ramo

São PauloBôettcher Irmãos - ,;

Cia .. , Malburg
ITAJAHY BLUMENAU LONTRARepresentantes para o

. Valle do Itajahy:
negoriantes e exportadores de maaeiras .

� fereaesFlorÍcultura HVElHA"
Secção flu�ial

Representantes do mOinHO IH6LEZ
BLUMENAU

C.A I X A P o S T A L, 62

- .... ,. ..

I
I
I
i.� • �---------.

BOA SÀUDE ••• VIDA LONGA •••

OBTEM-SE UsANDO O

1lJ�1BDE 5QGWElDIA
A Pharmacia Central.

está sob a direcção do pharmaceutico ..João Me
deiros, que conta mais de 40 annos de pratica

profissional
Manipulação esmerada e escrupulosa�

.

Não file substitue medicamentos
Productos de alta qualidade. _

Especial!dades' legitimas.
Desconfiae' dO remedio' barato,

que, muitas vezes, é imitação.

Empregado com real ..,an

tagem nos seguintes casos:

Rbeumatism" em geral, RlchitlsmD, Manchas
,. peite, Espinhas, Ulceras, Gooorrkéas,

Dlrtbros, Fistulas, SarnIS.

l
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ANil-ESCROPHULOSO
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' .•.. marras Konõer
..

TUDO
, em Rio do Sul

B L U "':;:E, 'N A U '.", ",.,' f o CeI. Marcos Konder qne
..'!!"'!!!!!!!!!!!!��..==���.�.,!!!!"!!!!.!!!!!',.,!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!"""-=!!!!!!!!!!!!!!!!�=:!i=,,:,=='. ,#=\,'.==.� '\se

encontra aqui desde sab-

O arcebisPód. Joaquim dt!'On- ����ú��d�ave��ad�ál!��� �

vefra.,\.··_'..�·.;o.Dr.a do clero bra- ��rsS�n��6�th���a:els���:
, hontem em Rio do Sul, vol-] (Continuação da primeira pagina)

sileiro diss:� do " Dr. tando só á noite para Blu-' Aseurra não havia sido

I
das 6 horas, pois

MaJ.'Cf)Sj
O comício terminou dei-

"< ....,' '. menau.
. '.'

ponto de comicio. A comttí- Konder e os da primeira co- xando em todos ouvintes a
".

. ,;Y,AdoUo,' Konder- Em RIO do Sul o CeI. Mar- va somente dera uma ehe- mítíva só então chegaram melhor ímpresssão pcsslvel
�

cos Kon�er ..
foi recebid_? com gadin�a� " e o resultado foi 'l' da .jOrnada aos à.ístríctos, não houve quem não elOgia.s�o e�thus�a6mo que nao po- que ficou acrescida aio.da de Em frente ao Hotel Holetz

I
se o verdadeiro e nitido con.

Em disCllts0 feito no segu:Q.d:o anniversario do go- dería deíxar de ser.
.

um bloco de pessoas que i encimado por uma grande trastre entre este comicio

verno -de Adolfo Konder em Santa Catharina Falamos com.Marcos Kon- fretaram um caminhão. : faixa com OEl dizeres em ver-i e o comicio Liberal. No co"
der. hontem .mesmo e elle "Esses são successos de I de Oomlcío POR SANTA CA- míeío Por Santa Catharin;;

;O AJ)MINISTRADOR: dirijo estas singelas palavras nós contou comaquellas pala jornada!... � THARINA. Eleitor a tua cha- os oradores não desceram
, . ; de saudação. E' em seu no-

vras que são��delleos 8ucces-;,' EM AQUIVAB N I pa é: Por Santa Gathar_ina. aos attaques pessoaes, Nelle
«Já se tem vísto nestas me que Vos offereço estemi- so d� .s�a VlSIta: ao valente

I .
.

A
.

,

Adolfo Kon�er, Henr�que ! se VIU o verdadeiro sentímen-
simples palavras o principal mo, feito do bronze svmbolí- mumcipro de RIO do Sul. O povo de Aquidaban e Rupp Jor., Joao Bayer FIlho, to que orna a conscíeneía
OQj�ctívo .dos governos-mo- co, do bronze em que se .

Mal c,hegou ao Hotel Bra- uJ'!l.bello povo para um
.

co- Norberto Backmann»: _
agglo- dos baluartes.da legenda Por

dárnQ$. E phílosophos )louve, perpetuou as consagrações I tíg, formou-�e um grande I rmcro, beIlo e atteneíoso merava-�e uma multJdao.: ,

Santa Oatharina .

.
evidentemente com lima gran, e apoteoses . grupo de amIgos que () VIe- povo.

.' .

O ambiente era todo Iestí- -- _;____

·
de jÚ11'te da razão, que' pro- E, ao faz�l-G, julgo inter. ram cumprimentar � Marcos O salão Braatz fico� repleto vo apezar de não haver ne�
clamaram em axioma o eon- pretar o aensamento dos Konder v�ndo que tínha que dentro de poucos minutos e foguete nem musica. Mas ali S h d th·celto' destas palavras «gover- meus Iegtrímos constítuíntes, fi!-lar a toda aquella .gente IIQS se�� arredores agglorne- estava a

_

nossa mel��r re- urpre eD e o eo USI3smo
nâr é admínístrarl» pedindo a Deus, sobre vós. VIbrou com o enthuaíasmo rada ainda b3stant� gente. presentação tanto polltlcac�-
",Quanto a vós,'Dr. Adolpho aquella «grande=força», que

da l�genda Por Sant� Oa- O nosso c3:Icu!o teíto c0!ll mo SOCIal e d�s, nossas mUI- em Lages
Konder, o que sei, o que to-

sempre vos alumie e ampare,
tharina e fez um d�sc�r- I

absoluto críterío dava mais tas �H�tras actlndades.. _ ..

\,d,o:s sabemos, é que fizestes
e ao nosso Estado assegure 80, armou

..
um c o m i c lO,' ou �e�os trezentas pessoas. IlllCIOU a palavra Joao Rupp Jor. e Fulvio AducC"t

da «Questão Fínauceíra o prl- a contínuação dos seus mais I lançando a palavra .da Ié
-e ,

Inícíou
.

a p�lavra B.ayer Bayer Filho que �os deu �ma l sequsram. domingo para La
meiro capitulo do VOBSO pro beIlos dias _ ao mesmo tem-I redemptora d e s t a mc::m.o- FIlho, cujo discurso fOi en- bella demonstração de tríbu ges, na propaganda pela le-
gramma de governo»,

.

po prósperos, remansosos e ravel campanha de C1VIS.- tr�cortado de applausos, Ca- no e luctador. Suas palavras !lenda Por. Santa Cat�arina.
O SOCIOLOGO: I felizes.»

.

mo da nossa terra.
.

'

·lmll falou co� o �nthus�asmo foram porem poucas exhaus- I!e Flo?''l.anopolis, tzve'f!los
.'

'

..' Eis ahi em resumo o for- E Marcos Konder fOI ap� de todos os prImCIros dlSlJur- to que se encontrava de hOJe notwws mais p1'eczsas

«Depois do administrador, moso discurso de S. E�a. o pl�udidissin;l.(J. Não �odemos S?S e finalizem .Oliveira .

e quatro c01?icios. anteriores, .

da chegCl:da em Lages. d_a-
o soclOlogo. Nenhu� proble.: sr. D. Joaquim Domingues deIxar de Julgl;lr aSSIm, 9.ue SIlva, com .0 ma�s bello dis- Bayet:, Filh� dIsse, ('eu fUI quel.les zllustl'es correl�f!'W'
ma ese�q9u. á �cU1da�e' da de Oliveira, illustre Arcebis. na. sua mo�estIa qu� adm!ra- curso de toda a )!}roada. revoluCl�naflO que pregou os narzos Por Santa �atharma:
vossa vI�ao: E nao' crelo q\le!po Metropolitano proferido �.os eIle nao nos qUlZ.

dIzer Basta�te a�plausos e bas- grandes ldeaes. dll; AlIança,
.
Rupp Jor. e Fulvzo.Aducc't

�om ma:u� Justesa se possa ao tempo em ue'o Dr Adol- ISSO. tante Slllcerldade encontra- que luctou comü mnguem e t'tVeTam uma verdadcu'a con.

referir o Es.tado ideal,. DO fo Konder eri preside"nte de Hoje, o _CeI. �arcos K�n- mós no povo de Aqui.da�a� e agora me encontl·o na pha- sagra�ão popular em Lages,
· ponto de .VIsta. econon:::lCo'ISanta Catharina der devera segUIr para JOlll- o seu elemento Iemmmo lange que combate pseudos com festejOs que se estende-

e a sua perfeita actualização Essas palav.ra� ficaram p _

ville onde foi Chamado com tro�e a alegria do seu revolucionarios.Sou cüheren- ram até alta madr'ugada.
.no

..g.l.or.io.so. céspede c,:t.har!-. II petuada.s no bronze em qe:e gran�,: i�sistenc.ia para raJar
I
sorrISO;

.

.

te, .POiS,. L

com t.oda� .as mi- Esta noticia é das que mais

nense, do que o q�e Ja fi- se perpetuam as co g _

aos Jomvlllenses:. EM ENORUZILHADA
nhas attlLudes anterIOres com cc;lf!- 1Lesta campanha toda de

z�stes com as segJll'n�e.s P._�-, 'ões e a oteoses.
nsa ra

Não resta dUVIda q�e com
!. b�tendo eom o mesllio .entbu- cw�srno.

lavras: «A nossa edlfiCaçaOj'
ç

.

P .' Marcos Konder,entlHl81asman- A comitiva ühegou at'raza- Slasmo da alma pelos ldeaes A terra de ..Yereu Ramos,
económica, fundada sobre os

. do de tal forma à nossa cau- da em ,Encruzilhada, mas a de Santa Catharina. Por san- do PaTUdo Libe1'al é aqnella
alicerces seguros da po1ic�l- Imposto sob.rn sa teremtls. a vitoria c�rta. " En�r�Zllh.ada heroica, das. ta �athal'ina! Por Saata Ca- que mais enthusiasticamp'l?,te
tura e da pequena proprle� L

.

Por Santa Calhanna la eleIçoes de ,,3 de Malo) e I tharma! 1'ecebe a causa Por San�a
.'. dade, é sobremodo solida. e

h .,. t··. I venceu! .

«9 de Julho» não podia deí-I Seguiu-lhe João José C�- Cathat�na.. .

justa, pois. se não I?ermItte C C .. U 05 . I '.
.

.

.

". xar de. dar. tambem tOd.o.o bral que eloq�entemente V!-
.
Isto e mazs, do que natu�al.

o luxo das grandes .fortunas. . I�.��.:..��:�::c� Sl'U lrllhantIsmu ao CO!UICIO I brou o enthuslasmo da causa Se em todo Santa Cathanna
- o que, sob certos aspec�os, '. !t�o. - Respondendo.a 'um

�:. 'd •• d 'P' H
. P01' anta Cat,hal''!ua. .

Por Santa Cathmina, um u 1'l1;_ovi!ne'l}�o de re'integrali-

co.nstíme.; mal, � .d
..etermma.,

oncIO e.m.qu_e o

.

pres,ldente I �
Theo o mo. eresra

=S'. NO. Hotel. Santos locali�a-. caloroso avpello aos blume- zaçao e .nztw? (:omo um de!!-
sem dUVIda, e, força uma me· da AssoCIaçao Comercml de �. e senhora

=1
ram-se maIS de cento e c!n- nauenses. abafo, �mag'tne-se qual nao

lhordistribuição da riqueza, Itoupava Sec�, no Estadl) de f�, ".'
.

s a- Ê coenta pé�8oa8 t'stand? ulli Uliveira e Silva falou com deve'rá ser este. desabafo e�n

r.e.alizao.
d

..
o, a.SSlm....

J U�.
a

.

alta

I s.anta cat�ar.ma,7 ...

reclamava �:.• parÜCl,pa.
m ,?OS seu p : pr.'0se...n�es t.OdOS

os chefes de a sua palavra de ouro que

I La.ges,
onde

1'e'l.na
o poderw

.finalidade da civilização. hu- contl'a a atitude do cOle!or fe- g rentes e anu.qos o con-, �j presllglO local.
. d.isse tudo Por Santa Catha- Liberal!

..

·

mana, sem; ainda, correr o deral, da mesma localldade, F t1'acto de casamento de:� Falaram, d!'. Adolfo h.on- fIna! Quando a propT'la te1"ra

riSco

daSi.m.:nen.s.as.. Crise.s'es-j
que ve� .CO.b.randO o. adicio- t�·

sua filha HILDA com r! ;� der
..
que �oi �pplalididissimo., Quand? .Marcos. Konder

I;
abandona os seu�� filhos, qU? .

."._
magadoras taofrequentes.nos nal de 15 por ce!lt? sobre : o Snr. ANSELMO JOSE �� Em segul�a .'tbelardo Fonse- chegou a trIbuna fuI sauda- outra os

...
pode'ra a_'mparar �

E.stlidos dive.rsame.nte o.rlen� I charutos,
o sr. mlllistro. dai: DOS SANTOS :{

ca e .d.epOls . !\'�Larcos Kon.der do por uma calorosa salva Rupp "Dr. e. Fulvw Aaucc't.

tados e conduzidos. Isto po- Fazenda declarou que ne-!: 1.,..,:, que fel} prestlgUtdo enthuslae- de palma�. l entre os festejOs de Lages r -

rém, não vos inhibiu de. pro- j nhuma
duvida pt')de. havar H' Blurnenau, 28-11-.'1",. :1 tlcamente: _

.

.

. Marcos Konder disse que ce�e_ram um!! nume1·f.!sa uv

cu,rar, por todos os modos a
I
em que o�. char�to� da taxa I���:;.:.;.:;.:; I A

_ comltl.va almoçl'u tendo os blumenauense deviam estar 11m.t�'l!a de Sao �Joaqu�rn qu,e
vússo alcance, novas !ontes' de $010 reIS esta) Isentos do 1 entao segUIda. o dr. Adolfo I admirados de ve-Io alli nu- exzgl,ram a p'resença delles

-de riquezas e b�m-es't!lr, d�-!adicional de 75 por Cento.
.. K?nde� para Joinv!Lle unde.ma tribuna popuJar, naquel-!paru,o! fesiejos que taln

'.

senvolver as eXlstenclasl VI�
•

.

SUPPLEMENTO ILLUSTRADO e�a espet�do ancl(��amente 11e movimento de civismo,: bem la se p?"epa!avam .

. .sand,o, C')illO é d� alçada do.s U
.

f .'

nao permltl�do �ste facto qu�� I elIe que fora sem;>re o I A1 represenlaça_o_ Por Santa

: governos teIDpoI'a�s, rendJ- m ln erno em Com o pl'('sente numero, pudessefalarmalstarde no co- homem das conterenclo,S e Cat.2aI'lOa del·e Ja !er segu,-
'mentos .certos e resultados distribuímos aos nossos ·lei- em Blumenau. que nunca frequentara a po- 'do para l'eC�'be1' maiS hornenlt

compensadores.u h' tores do municipio, o «Sup- EM THlBO' pularidade dos comicios, mas' gens e [jlonas.

O JURIS.TA:. C ammas. . ,plemento Semanal I1lm�trado»
.

1

-. •

a causa era simpleg, a .lu. i In>cont,�sta�'elmente. a.noss,"?
"

"I N·. 386. Quando a comItIva €ffi que I cta Por Santa Latha-rula l (]au:�a �7tU17lp/wn na. (onsc/.-
Queria falar do jurista. Re- Arvores "gigantescas r.olan"-

.

iam Adulto e.Ma�cos Konú'�r
I �ira.va os. cathariner.,ses �o

I enma lwl'c dos cathanll.enses.

ferencia, ,pelo m.enos, aspe-: do por terra em ondas de chegou em Tlmbo, era espe- mdIferentlsmo e os lmpellIa .--------

daI mereceria esse trabalho fogo! Toda a floresta arden- ra�'nda veremos uma
rada já por uma mnitidão de. para o enthusiasmo da cam·

deveras notavel que é a 1'e- do em chammas de morte! d'
1

.

2 t'
cQme perto de trezentas pessoas. I pnnhu que tomava conta da Tr�m fl[\nGc;�1.visão"constitucional, de accÔr· Acção intrépida _ emo-

Ia em par es.
I . Fez·�e o comício no S�lão

I
alma dos cátharinenses.

" Ii I Ufli'aJ ut
· do com a Lei FundamentEi I ções fortes - tudo is�o o' AVENTURA. DO SARGE�TO: dos AtIradoreS que ficou l'e- I Fez uma beBa figura dos '

,_'. .

.

. da E,epublica. Realmente 'ao mais alg!lma couza e verem! CLANCY· pieto no interior e nas'), 1m., acontecimentos da politica No JlIOXlm{� dommgo ..3 _de
elaborar um documento co�o «amanhã»' na téla do Cinema: esta serie continuará na pro' mediações.

.

brasileira desde os seus pri-I dezemor'o, dIa d.as f'lr-!ç�es
aquele, não será dado a to- �usch que será passado o xima Sexta-fpÍra em Sessão Falarrm Dr. Adolfo Kon�er. mOI"díos. Dividiu a em doi.s I paré�, Pr(>��t�.dÜ8 �, C()�Sn�l�l,n
dos os governosderimir, com tlIm «OURO oGULTO» que Para todos quando veremos e CeI. Marcott Kouder c�J�:;lpas.sados O_.pa::;surh da prl·lte.. La,�[� �J'�l t,H�'i t�pecl�1
mais ·precisao e úpportuni- .tt'm %illO protagOnista. o c�- o .5' e.

6' episodio.
..

I �alavras rnerecel'am os flli:llS

I
melra l'?pUb�1Ca e o passudc C_UJ8S IH:I�S.I1::. n8 �eI 1:l. r; Uo 31:�-

dade; �ntre outros, GS direi- lebre e querido '«ccw boy» O Sal'gento Clancy gonta-1Irall_cos applausos e �lpro- revoluclOnano: C(}ntv� .as i����O, de :...,O,.� ,l�t� �.' c>. n,t-

'. tos do Estado autonomo pe- TOM M.IX com

seu. ínte.lig.en'" rá nos 'novas i'l,v.entnras.' da )vaça.o,. '.
. ,grand:�8 c.lmqmstas de g.lOI'laS

v {custo (JldmdIlo.

raute a inalienabilidade da te cavalJo �,Ton'y». E' um sua vida de membr(l da Po- Poucos momentos depOls a do pnrnell'o afloramento po- _

·

soberania da Nação. sensacional. mm de aventu- licia.Montada de Canadá.
I
comitiva seguiu turno á En- litico. - o passado da::; tl'u'-

._-�-------

.. Quando da sua recepçtl,o ; cruzílhada. ó dições brasileiras P Gepoís Adna Academia Franceza,'num EM PLUMENAU Ifal�u do passad�l l'evoluc.io· olfo Konder
disclirso QUe ficou celebré' .

A···· ..
- '.

::J L
naI'lO onde se vw. uma UD1ca

pela analzse e concepçãodo EDIT L DE NOMEAÇAO DE SECRETARIOS, Blumênau VIveu no domin-I conquista - () voto Sf'creto, en1 São Bento
e,sty�o, perguntando BuIfo:n,. ; , "

. '\..
! go um dos seus maioreS dias Lembi'OU 8: sinceridade com

,

aos lmortaes, a quem const-j �lodoaldo Mtl.�hado ?i:1 Luz, pre81?�n�e da hlesa Re-) de eivis'rno. que os malOteS homens ca-
·

de�ava por mestres,. e em ceptora da 6. secçao El.fH:oral do M'1DlcnplO de Blumenau, I Mas tamlJem não podia dei- tharinenses do l?rimeiro pas

<�uJa;s'obras, no seu dizer, se .

E�tado de Santa Catharlfla. "",
xar de ser senão assim por- sado semp!e OlllHl'am pelo&

lllsp��ára, como desempe- Faz. sabe� a .q�cm. lllteres�ar poss:; que, nes:a data
r::

e I que a legenda da reintegrLt- I supremos llltel'cSSes da nos·

nh�r�se. do :_dever qu� aquel- n? uso da attI'lbU��ao que lhe e confetl?a P?lo a� t. 68,
.>

t:>S: ção conquistou aqui os maiS!
sa terra.

· la,.dilS,tinC.çav lh� Impunha,�,?O de?reto N. ,,:,6.�7?, de 24 de Fe�er�lro de �!)3_, nom��u � legitimos t:: fervorosos applau- L<tmbrou, aindn. o funda-
· aCl'��c�ptou: «80 tenho.;a :el����:o�o�� re:l'eIlda Mesa os elelt01E'S Achlll von GlIsa) sos. ,O nosso povo conÜi.iÚa (dor d este grand� l1l1.1uicipio
offereG�r-:voso vosso proprlO Inda .uI· 25 de Novembro de 1933,

. senno sempre o nos::;o povo, - dr. �lulllenau. que se pu�
bem�., :'"

.

:i ,

Presidente da Mesa lo povo exultante pelas CdU- desse lalIar aos blumeuullen-

«9 >�oyo dg S. Gl:ltha�ina, : sas publicas. ses, a este mU1ticipio a que
mm,s, Ieliz >do :qu� o glorlO�o I O povo de :Slumcnau p.01:l- deu tü(los HS suas em,rgias
sablO natur�hsta, descolmu E D I T A L I de V'(3l' e OUVIr no COilllt:lO de lutados. C€l·tamente ela-
novo meio de tes��munhar-

.'

Por santa Catha:rina os ver- maria C(lJll aqtleHa autorida-
·

Vos seu applauso pela vossa .

..

' ! dadeiros sentim.entos que de que a nossa a:1miração
emillente obra adIlfiPistrativti,. Mesa Receptora da segunda secção EleItoral du I animam a nossa causa, é::;ta lhe deu: BlUlHe[WUe}]St�Í'i, a ANNWERSARIOS

1,Ç l)ara ÍSS? que a9q:� ��t�7 Municipio de Blumenau causa que na nossa humil· companltae os homens que
nas suas va!Ias e .dlstH}C.t�� dade levantamos ao legilÍ' c(.'nHnu,8n�n� �.l �l"tlIHieza que CO!llpl(:�tou no dia 2ü. 82
represeutaçC!es, -. des(l�. o' '. Faço saber aos que interessar possa, que, de acordo mo pedestal.. que ocupa den- para vos lU1cle., aqudles qlle I annos de idaüe, a' Vva. Marie
homem pub1!co que}naphI'�� com as

.

atribuições que me confere o aI·t. 19 do Dec. ll. tro da cOI).sciüncia da nossa 8li"tentam com i�rllho t' Iorçn DBggrm, sogra do sr. Goura
se de PmheIro MacJ:ta�o, sa�' 2g,627 de sete de: abril do ano corrente, nOIDf'ei para �e- terra. a legenda Por "anu! Cotha- do Balsiui. .

,

be sOUrer peJa patrla,,:. ao cretarios da mesa receptora da segunda seção eleitoral llPS I O comido da l8genda foi Tina. li: os bluawnauenses V va� .llaria DeJ::àau roi mui-
.' mais legI.·.'tim..

o rep:..es.
en

...
�ante te 'mÍl�icipio os �l�i�ores Vitor�no BI'�&a e Nest()!' ,CllE�e!reI"1 um espeI�o ap�(>s�nt�do ao !lã? podel'iam d ...jxar..ie lS'C

. to corn ;ll'j n:;,' i!tl1d: n(; se. u tH.'ado PQvQ,: que. sabe �acrlflcar- respetívameute oIlclal do regIstro dlVIl e coletOl' estauoal, olhal' actlvo ...: JUStIC€u'() .JOF gUlt' o veluo COni.í01ho do a llulaiieío e nós não deixanH's
se no cumprlmento de �e� eabendo ao primeiro as atribniçõBs d()s ns. c, di r e a() se- blumenauensese daquelesqve rtugü, de grande pac de tra· de env;ur tambl'ffi HS nOSSGS
dever Obseu.ro.. ; �esde o IDlh-1 gUnd.() ..a.s. dO.S 118. a, b. e do art. 22 d� citádo_ decreto, fic:m- VlUilO de fÓl'a em 1:l1tml'�1liHl, bnlho que_in: lJ8�:a todos nó�' sinc\c.'l'os p. calorosos purabuistar, .«pedaço VIVO de uma do os lllesmos convocados :para a lnstalaçao da mesa. re cou!;raçaram com uo&(:o DO a exp�'e3�ao de l�l!!!Jl\�!J8tJ, ti PHÜl ;;,,'nhOI"Hs qli� eonhe
epopea}}, ao. sacerd{,te deli

ceptora� ás. sete h.oras do dIa tres de dezembro. pl'OXlfllO me�;mo ê gi'i:1nde dL'�wjo de li fll"curso de l\fnl'cll'\ Kon (:('11 B;mll',�rl<'lU DOS :-leu:;; '01'1.

Deus" míni�tr�. d.essa outra .futuro> no. edifiCi.o.. dO.... Te�tro Fl'obsinn, nesta cidade. progresso. Ei'!' i'n! 8ub1iilJP ej,:, palH\};)t- ;ll.t"Íl'IIS d;:!. (l.t..'� fl�n.daçãO e-.rieti-epOp�a chnsta.» Blumenau, 2( de Do,:eI?bro de 1933 Marcado pa ..�a as cinco I. arrancand� consi.ames applau- nle toda a m�iCidadt� üe gran-'
E' em seU nome que vos Ri\NS GARTNER. .' meia só teve inicio üPpoü os na ':i.SSlsteücw. de illHglsteno d{: pl'ffe:süHl.do,

CIDADE BlUMENAU VIBROU COM
POR SANTA

o ENTHUSIASMO DOS
CATHf\RINi\

GOMIGIOS

DE
A Cidade, Iodayal, Timbó� Enernzilhada, Aqui daban,

Rodeio, G�..spar e A!ilcurra, viveram IRonu."n-

tos d� grandes inteneidade civica.

"..

São Bento, 28 ..- AdüHo
Konder recebido euthusiasti
camente aqui. t�ão Bento re.
dobrou o seu enthusiasmo de
(,3 de Maio»,. vi vendo boras
exultaI tes de civismo e que
será uma l'eafirrnl!Ção em
«(3 de Dezembro,,>. Tudo Por
Santa Cc/baTina _,
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