
�.

�.A!!..SU>U
o IRE C T OR

��-.��

�
.

. -

?

BISSEMANARIO
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== morihõ, será o d:c dos cothorinenaes � --n'ª
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Vae-se acabar o Carn�yai! Va�los ver e ser partes integrantes no desfecho da victorla da sublime causa

POR SANTA'CATHARINAI
."

x Partido Liberal!
Vencerá a

PqQ
causa

S #lN T Ai

do p:f)VO ou do partidarismo?
CATHARINA.

i�����';i;;:;;;:;;;�lEm VeSpOr8S �O �çsfec�o �a victoria �:\Õs�üCÂ;ii_NSES,�*ü··#1
.'�. Am8nhãJtodososeleitoreSbIu�ena�enseseosde_ i. "p·0···.·8······ SAlt.1....•.I-.••.. CAT·HARINA." i., �.cu�..

r-l�â� ��C��f.l�.·O�sOs:�.â��;�:da Patria �
- mais de Santa Cathurína irão levar o seu voto ás urnas. "" 111ft..... ,...

� Amanhã, será o grande dia em que uma íorml- ;: .
..' .

.:
....., .

I' � lot�gll1Li�a e as da minha querida terra natal a.�.
�. dav�l consagração do eleitorado catüannense relute- � � cujo seio generoso e bom confio em Deus bre- :

�'" gr�lIzar.á o sêenaI'iopolitico, tradlclonal e glorioso da :. Por, 40'
.. d.o. o ES4�d'o � ve .. regressar, quero dirigir aos meus amigos, a :

:{ nossa terra.;- , >r> w>" , to. .

.' �.'.1. J.u I: gente magnanima da minha Santa Terra, a to- :
�. .

.��anha, se conn:marao numa b�I1hante avalanche "'. t{ dos ernfim que me dedicam um pouco da sua )to

::t de. CIVismo tDdocl os protestos da mais inteira sympa- )1<'
, _ • •

t{. ' �
� titIa e confiança .que a legenda POR SANTA CATHA- ..� A Chegada Do Dr. AdolfOj Em Sao Frascisco Fo� O : estima, ve�rnente apelo para que consagre !las )to

� RINA recebeu da couscíencía livre e libertadora de)to Konder Em São Francisco . Sr. Adolfo Konder, Alvo De � urnas em j de Dezembro, a chapa sob a ms- :
:f todos os Hatharinenses.' s: 'Expressivas Manifestações ;( piradora legenda - POR SANTA CATHA- �
� .

A Ie�enda. PqR SANTA CATHARINA já venceu � São Francisco Do Sul, 27. 't{ RINA. ,..

4\ �.OIalmellLe o plE'�to. �e «3 de Dezembro» e amanhã, � (A Ciqa�e) - O dr. Adolfo Kon.,.
S. Francl8co(: �8 (GI�ADE) ; o..j Yo Cf) �t

�. lSe nenhuma coaçao nao deslustrar esta lucra redimi. )to der viajou de Ianoha. ........ Comquanto "_ .. - ranels�o dD "< C/lotar J{ander ,.. ..

! :tora•.. tei'eD?-0s uma confirma.ção que acreditará os St Na sua companhia vinham Sul, a CIdade que se leve na.s � . ."....
.

.
st

::f raustQ� políncos de Santa Cathartna, no seu lidimo St, os drs. Abelardo Fonseca, Leo aguas remançosas da Babí- )to U••,FiIi.fili.'R-•••• '99•..,.."•••••••••••••)1<.

oe{ conceldto �entl'1) â« nacionalidade 'braaíieíra. ' ".. ne! Costa, JairGuerdes e AI- jonga, dfOSSl� tida peJObF'l·· pró. E."
.
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"

R�. "" .'
A �lJ.o l(O_PdcI' encabeça � chapa. POR SANTA St. frf:'do Voãrela. -. çer.es �. a lança repu lC3n�

!). VATH.A...• ftI..NA. '.' ...
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·lhe

..H.euríque R.U... PP.. Jor., João .�..'

O Cais esta.v.a. repleto. .

l
...
e

...
gronaria c�m.um, balU?,�.

L

�' Bayer _Fllho e Norberto Bachmann. )I< i')ão Francisco ali estava, (la chapa unroa, nao qUIS.O
�'.'

S

..

ao e8

." t.es �.Sh�mens que .. a.l.egenda 'POR SANTA 5t povo e class.es conservadoras,
s' A

.. _.dOlfÓ �onder, na sua �x�� CATfiARlNA, nao dlzemosmmsque 8presenta ás sim- : para trazer a prova de sua Q.\lrs�w el.eltoral, em q�e �si pathlas do votodo eleitorado, porque estas simpathias)to consideração ao vanguardeiro sl�te com a con�agraçao >la

!) Já
.....�.a.o.'.'u.m.a....� c.ons.a.g... r.. açã� .p

..
o. p.'.U.1.a.r.,.m.•8S ..

S

..

i

..

m; qu.;e e,ntre.. St de chaPoa-Por Santa Catarina..
8

....y.....u.iÍ..... no�.e. _� d� s.anta C.,���a�
. « ga e� confIança ao eleHo;,-,ado deSanta Catharma. pára � . Entre os presentes e en- J'1f.1""t deI�U; �a sem uma '\ JSlta,
�. q�e nao se perca esta ulllca' arma qlle dará a oportu� )lo çontravam ..se OS8rs. Deodoro D.a.g.·posslblhdades do t{'mpo

rudade d� romperem-se as grilhetas e asgrades que : Cdrvalho, OnofreLucena, TJ'a- q�elhe restava.
.

.

nom.ias e a tua t.l°anquilUd.ade no co.mmereio,. nas

p��nde.m llle�pl1Cavelmente ° verdadeiro valor do es� l ja�o Lopas, FranCisco Wie:..j .. E fezbe�: porque ella se].� industrias e na lavoura;�<
p�rIto patharmense.. '. '..

.

'.
.

"."
.

dn�r �rtur. F�llseca. Ott(} YHJ.,pá�a fumar comprom S
"o. ,,,.

;. J3lumenay, foi ,sempre o balu8;rte'<.�"gU'l'O -em que '5: Schu'ke�; 13éuQval de Oliveir)j I'S�- e .. apertar eUos. dt: ca"l.��. qu�bJ.'aram,.as tentativas de asfixia. Blumenau soube .�. A�ostínho dlivejl'�, Fl'agos� dEla com que os barr:ga��lá !llalB de llma v:az dar o golpe mortal naquelles que )to Filho, Marcos Matlana, Mus-. verdes. de mãos dadas! caml
qUlzeram ser. maIS reaIi�tas que o rei. .. Emfim, Blu, 5: talá silva, Antonio Smoy, AI, I nham em demanda de dIaS me-

menau, • .tem Sido o paladmo das gran",des caus�s. . .5: va.ro Fonseca, Jo�o Soares, � lhor�f:o '.. <..'

� E aSSIm; dentro de Blumenau nao podera sobre- � aiem de outrC's amIgos. ,Aliás. J� não ha �aIS ensejo
04{ nadar outro sentimento que aquel1e da legenda POR )to

'.

1 p8.�a VIsItas de slmple� C01'-

� SANT�\. CATHAHINA. .. lt Em Campo Alegr/? ; tezla. Os chefes repulJl�canos
.� O sentimento d.o Partido Lilleral não �xistirã nu!!.- 5: E São Bento e le�ionaI:ics já est.ãotodos
:t ca dentro de Blumeudu

...•.Será sempre uma excepção. � ..

na trl.n�helfa respectIva, e, os
� Ums r�:�.ultante de gordas sinecuras.

.

}to S. Bento 29 (A. Cidade) _ generaIs. á esp��a �o moml�n-

� ... .M�.s n�nhum blumenauense venderá o seu senti- � Chegamos a S. Bento em meio to da grande oHemnva.

« .mento:� o seu orgulho de ter o sentimento de sua terra. �,da mal� cativ�l,llte demons- i •

O sr. Adolyo �onde:, por

� E o .voto.. dos blumenauenses será POR SANTA )I< I tração de. apreço ao pessoal' SIgl1al�. tem SIdo Incansavel.

: CATH4-RINA.. ..... : politico. Em Campo Alegre, .

Esse .homem. :evela-se, a-

�
,

N
...
os

'

.. fomos,. so.tn.os..
e

..

seremos s.empre em tudo ;:: I d.e pas.sagem, o d.r.,. A
...
dOlfo

...
gor�,p.a m.atur.ld

...

de. de �e_u
� POR SANTA CATHARINA t �. K.on.der .fOi home.n..

agea.do por,j��Plr
..
!to,. dotad

..

o

..de. uma .avü-� .

.

Acbilles BALSINI )I<'numerosos amigos. \�ldade, que com. f"'anque�;a" �-----------

'4( .
.

,. _. '. . .' ;:... ..
' :1 A premencia do tempo, po- uem tO?OS oODheCIam',e me�: O F tI I dA'9""'••"

•...'99on.....9 99.�.• "
...

'"•••••••.•"•.•••••••••• 1 r.ém.. impediu
a realizoaçãodo'

mo mUlta g�nte, ate entI e es "V'8 O mazonas'
________�. �._.

.
, ohurrasco que se preparava I os seus aIDlg(.,s negava dê

I em homenagem ao ohefe re" I boa f(§.... . .

. .
. .,

<publicano bem éom.o.· um baile.
Não a.dm.Ira, pO.lS

..

, oca.Ide.
a-

• Reahzo�.se dIa 30 o

annun-j
dos ap-!)i!iusos.

.

..

Em s' Bento já a alguh� mento que vae fazendo dos clado festival do Amazonas SegulU-l\e na palavra o

kilomet�os da �idada, na es.
elementos mais distantes. S. C.

. .

sr. F!eitas. Melro .que pro-

trada d. Francisca, era espe� E, quando se.observa, quaes . !l-�tes festejOs que tIveram' nunclOU vlbrant7 dlSCUSO ar�

Desapareceu de Itajahy, ten rado o dr. Adolfo Konder. os �ompanhtmos. que vão mwlO às 9 horas, decorre- rancando segUIdos applau-
do sido visto, ha 9 dias, na Al,ompanhado de" numerosos

.. slll'gmdo ao. toqu� .

de �ua r.am com bastante brilhan- sos da assistencia enthu-

Ilhota, o 8nr. Francisco Schiz- amigos, o dr. Ad')Uo Konder I palavI'a magica, nao admira tismo.. siasmada.
. zato,. de· 25 aU1l08 de idade,l e sua comitiva tomaram parte pue Jl legeI;lda POR SANTA A!:.lrlU a 5�ssão yerante nu� Dr. Freitas Mello ê um blu
solteirot de estatura alta, côr/ no jantar que lhes roi orere- CATHARINA esteja, pouco a mm'osa asslstenCla, esta�do menauense de sentimentos
branca. Francisco' viéra de I cià.o pelos cl)rrelegionarios pouco, enourralando no� re- presE'ntes os 81'S. Cur� Hermg, dentro deste ambiente em

Urubicyem companhia de um sanbelltinoo.
.

tuto� de. seu feroz eg�ls�o Carl Wahle.. dr. Fre�tas ::\!el- que o nosso valoroso vigor
seu .irmão para tratar'se em De. sua parte a eomitiva es- partHlar1p. uma t!gr�mlaçao rC? e MedeIros �umor, que de defensores das noeres
Brusque pOIS, vem. sofrendo tá recebendo as mais inequi- de prestiglO .de lanteJoula. d��se dos proposno da reu· causas é um oalor que con-
das 1aculdades mentaes.. fia vocas provas de enthU:siasmo I _Já agor� fICOU provado, e mao. [ona a todos o enthusiásmo

Os Eleitores pouco. Jllais de 9 dias, iludin'" do eleitorado. Sao .FrauClsco do Sul conCOf- Em seguida Ipi dadasa pa- do orador bebendo as sim:"
do a vigHan.eiado irmão, de- Amanhã a comitiva chegará reu par� essa constatação, lavra ao sr. Winsch, orador r pathias dos assistentes der
sapareceu, tendo sido .cons- a Mafra donde seguirá em q�e o .segredo da victoria oUiciaI ::lo Clube que num. I ramou um jacto de vibra,ção

fJB accor�o com. o.Codigo tatada a su.a pas�agem em trem, al�ançando Porto União, nao faStá }lem .no ouro nem sub8tal!cía� discurso falou pela nobre causa POR SAN-
mt.i.�,ii'i&l. �ümt:litê poderão Ilhota na qumti!, feIra atraza- á Noite. na. força. .' .

das glonas do Amazo- TA CATHARINA.
votfJ,l' 08 eleitores. que com- da. Depoi& disso, não se súu-

...

T:stá na organisacão e na nas enalteoendo a figura de I .
'

.

.

pareceramá bocl\adas urnas, be mais. noticia .alguma. De Regresso A Joinville fé,. que, supre ouro 7 f�rça, Medeiros Joro na presidencia
Nós que �11I ffInOS pesqm-

munidos dos, respectivos titu� FrauCIsco ,traJava calça e
.

.

.
.

pOIS q�e sõ a orgamsaçao é do Club e que esta gestão
zar os sentime.n os d� popu-

Ias. paletot de casemira azul-ma- S. FranCISCO 28 (A Cldade) meca.Dl8PlQ .puro, e si a fé é daqueHas em que se ac- lação da GarCIa sahlmos l:n-
. .

.
. rinho, camisa. de !'Íscadinho - O sr. Adolio Konder e se-I abala montanhas não sabe \ centua o espirito administra- par:do de

. orgulho p�la Slll-

Estam?s mformados. qu�, de xadrez encarnado.ohapéo us compa�heir08 regressaram depois o que fazer dessas tivo alliado aosenso progres�
cerIda.de dos. applausos POR

em Canomhas, um adverSilrlO branco,depanno e sapatos ra- l�go depOIS do almoço a Join- montanhas. sista e sadio do benemerito SANTA CATHARINA.
.

.

da chapa sob a legenda POR zos, sem meias; vllle.
Entre As Classes presidente. O sr. Winsch. Encerrada a sessão teve

STA.. C:AT�A��P;, . p'ero?Üa� .. '. QUem souber algo a respei� O seu bota.iór3; foi exepcio- Proletarias
terminou entre enthusiasma- inicio ° programma esporti-

o !nte�or"'6;" . f�I�IPlO, ll't. _

to do .desappa�ecid�, fará um na�mente I..nncorndo, \'endo·se vo, 9ue devido' á chuva .. que
quean. o a. oa e ? e e1 C!_ gran�e obseqUl? !lYlzando .á senhoras e pe.s�oas de todas S. Francisco, 28 {Cidade cama, não poude ser obser-
re:do e .oonectando titulos crI

autorldad� poliCIal do local as classe� SOCIaIS �otadamen- - Sempre precedido de seus Soube, então, que a sua vado� Contudo, houve um .en

!lllno�am.ente. :buJan�o. pa�al em .que for eucontrado,ou a te 0perarlOs e �sbvad?res. . amigos, o dr. Adolfo Konder efigie jamais desceu do lugar contro amistoso entre
.

as

��o '1
o �ome nO .

l"•. UlZ. e Jamntho Schizz4to no Hotel
.

VIvas á Santa Catarma.. ou- deu um passeio pela cidade. em que o c'olloeara a .grati. equipes principais do Ama-
IreI o, aqu& a ecmarca. Garoia em Itajahy, atéa pro- vIram-se', .' Conduzido,á séde dos tra- dão d08 estivadores de São zonas S. C. e J31umenauense
Oüti'osIm, estamos .informa- xima eegunda feira, ou depo- Vivas aos canditados da Je- balha(j.oi'es em estiva maritima Franoisoo, pois que o prole� F. C. sahindo vencedor o

dO
.. s.q.u.e tendo.o.s.� ..

S

.. !1f.S .•...
D

..

f. L.'�-. is �
...•e.s.s.a.

dat

..

a

e.m". l!.r.Ub.i..C.Y'I g.e.nda.. p.o..

r sa

.. ·. n
..

t.a cat.ari!l'a.I ..

e

tt;r��.s
tre, fO.i re.eeb.id.o p.o.r taroia.

do sa

..

b.e .quaes

s.
ão

.

o.s pr.im.eifO.
pelo Bc.orre

de 4;
zaro Bastos 7 Cel. OctavlO MunlCIplO d? S. JoaqUIm,! acompanharam durante

mUltaI gràndé
·numero de socios. seUS amigos e inimigos, é a2.

Raun, denunCiado esse

facto"l
O Sr. Jacmtho desde Já.8,- tempo a lancha que rumava ...•. Teve, en�o, o sr. Adolfo quaes os que somente selem.;. Fez-se aiuda a inaugura

criminOS�1 aquella autoridad.e. gradece,. penh�radamente I' a J�inville;. ..... .'

Jionder 9 prazer de ver no bl'am delle. nosmomentos em! ção da illuminação do cam
ma.ndou Instaurar o respectI- qualquer w.fol"tnaçao que lhe Sao Franclsco estava. pl'on-I ugar de honra da sala pri!l:- que necessitam do voto do I po e nomeação de Director-
'1.0 prooes8{}.

.

fôr dada sobre o seu irmão. to para a batalha final. . cipal, 'o seu retrato. operariado livre. esportivO.

Blumenauense
De.reude o teu ·bcDI estar CatBro, as tuas eco ..

o voto é secreto'
Defende-te em consciencia

Vota na leg,enda:
POR SANTA CATARINA

=

Adolpho 'Konder

Henrique Rupp Junior
João Sayer Filho
Norberto Bachmann

s. c. ,
f
r

:Processos'excul
SOS de campa.,
nha eleüoral,

" �" .

em ..
··

..1.·�\:iU1oinh... as'-,:'-\' :. -�-. _- '_
,

'" .

Desaparecido

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



CIDADE DE BLUMÊNAU

1"������-��"f=-t=';;"w�"l'P����
1\ "Bra�il" Cia. de Seguros. OeraesAt. r� A'DVOOADO
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·BANCO

.... .

A1
,

...

Capital 5.000:000$00.o
...

,.� RUA���:':�":�BRO li f SUL DO BRASIL �

D D;p:Si�O::�h:our: m 50�:;�o:o t �::;::;;����:. t C:�:���04;;;��o t
fI_� FOG'soeguros contra -�. ·.L E' V' y.'. D�oo

Succursal em Blumenau -- Caixa Postal N. 5

Paga juros, em conta-corrente, até 7 0/0
.

(
MARITIMOS ao anno

TRANSPORTES Eg���TI��6�S '.

Aütomoveis
Recebe em «Depósitos Populares» desde a

. �fl
quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando {$lA' r l ü E n T E 5 (DOp��tJ3fk:o jtlro� J� >.;:1

o Responsabilidade Civil ; NÃO FALHA NUNCA' 6 0/0 .,.;

AGENTE GERAL:
" � ua e rppe c mi n. � � r. ergmau ao er ey :; �.. .

.'
.' .. _ii

'. � Sub-agente em Blumenau: AIb,,�rto Stein � !!�.
- ADVOGADO - ,�CIa�����IIiiI·

-
. Causas civeis e comerciais

L����������I.L;�.:,': ...�.�:.:��:::� MATERIAL PARA INSTALLACÔES ELE�TRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM lAMPADAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA GONSTRUCÇÃO DE
APPARElHOS PARA RADIOrc·�·r�&·"··N;;ri"��e;Trl·' E X P E O I E N TE. I

.•.�.. RUOl qui11�e, 28
� Phone 28 II'· Prefeüura Municipal

I� fabrica de Gelo � Ida de Blmnenau

p De�:�O:r�: Catharinense e 11 Decreto no. 33 Resolução'11 União Mercantil Brasileira S. A. �l o cidadão Jacob A. Sehmitt, ._

J::....
(Moinho de trigo) ::::1

Preretto Provísorío do Muni· O Clda�ao Jaco� Alex3I!-
_ cipio de Blumenau, no uso I dre. Schmitt, ,P!e!eIto

.

Provi-
Agentes Geraes da:

das suas atribuições .'

sorio do .MulllClplO de BI��- "---�-------- IS1I'1E111_;ik_iIIIIIIIIL&m'MR;'

·l�. Sul América Terr. Marit.' e AcciJ. �_:J Decreta: I �g��,no uso das suas atribuí-

Sul América Vida J RESOLVE:

f:.� Companhia .. Nacional de Seguros ':.:� Art. 1 - Fica creada uma

t ... J escota rnixta no legar deno- Nomear o proíessor.jl isé
�u.••e- ....,..u."."••v::."..:,:c."."....*••...:,:.�:.:.-"... � ...:;..�••.:;...��� minado SãO. _Berna-edo, dís- i Zanella, para reger, quando

truo de Encruzilhada, cujo [for instalada, a escola muni.
regente perceberá os veuc�-I eípal, míxt», de Rio Cunha,

EDIT.AL DE NOMEAÇ'10 DE 'SECRETARIOS mentes mensais de cem mil distrito de Encruzilhada crea-
. reis (1 DO$OOO),

. '. da pelo Decreto Nr, 34' de 28
Clodoaldo Machado da Luz, pr�sidente da Mesa Re-

. Al't:. 2 -:-. Fica. de�i�narln:O, de Novembro de 1933, perco
ceptora da 6. secção Eleitoral do Municfpio .de Blumenau, dw. '1!:) l!e ,J8ne�ro' de ,1�34,: bendo os vencírnentos marca-
Estado, de Santa Catharina.

.

para. fi ínstalaçãn da referida I dos no referido Decreto.
Faz saber á quérn interessar possa que nesta data e escola, revogando-se' as dis

p Ieit M" I d
no uso da. attribuíção .. que lhe é eonferi�a. p'elo art. 68, 55 post ções em contrario. Blu��:��r:Ill28��l���mbr�
2;. do de�reto N. 26.�76, de 24. de�e,::reIro de �93:!, nO:qI�ou. Prcft:itufa Municipal de Biu- de 1933.
seeretaaíos da referIda Mesa os eteítores .Achíll von Gílsa

menau, em 28 de Novembro Jacob Alezaruire sctunute Arthur Bona.
'. de- 1933

Indayal, 25 de Novembro de 1933. !. ..

João Gomes da Nobrega
.'. Jacob Alexandre Scltmitt

Presidente da Mesa João Gomes dó; �óbrega
..__..._.........--_.��-��-_..�� D 't 34: Q'.'UAL o. �resente '�mais lindo para o Natal, i ecre O n' ...

� . ". smao um lin.do retrato? . � O Cid:Jf!ã,f) Jacob Alexan
.. .. dro Hchruitt, Preíeíto Provi-

! P'ORE'M" : sómente executado por um com- I bi'rÍo do Muuictpío de Blume-

.=.
..

petente 1 . $: o�u, .no uso das suas atribuí-
..

.

t çoes,
.

.1,' Por is.. so: .

Vae ao. Photo Amador] Art..1
. F.��;:!��� um". '.' s"o!F;···Ai;o�.BELLO···"·"·��.·���.:'i' .

��t·1
-

* lamíxta no logarde nominado I !: ... ':S

D�
. ,'.

.

o

.• O MELHOR e o ·MAIS :§' R:io Cunh�.distrito de

.l!;ncru-I· Ê . ADVOGADO.. g o GROPP IRM.t3:A.OS l!J CI�. Ltda: o
4' zílhada, CUJo regent€' recebe- : Travessa' 4 de Fevereiro, n. 24:� O �.

'

. ,: .

lO,
$ J rá os vencímentos mensais : " : Q

!::i.iNTA CATHARINA - BLUM�NAU .- .'BRASIL •

S·:
.

BARATO na praça l de cem mil �eis (lO?$oOO). I·� - Phone 146 - �i' End. telegr. <Gropp,. � Cu(hg�: .rRlbwo> tI ..... Molduras e Quadros J .Art.2 _ FlC.a df'Slgn,ado °l�����

D
Industrias fIe Ina41efl"l'ls O

§:. r''.' '.

'f"·
..

'f" d 't' (.
"

d' � dIa 15 de JaneIro do 1934. pa- '.'
o

o

.•...•..........
u-a'-.se·.. b',.t.O.g.r.ã l.as e nOI e

,.c.' a.V..l.S0..
a .]ant�l- "jraa l,·nstalac;ãod.

a referida es,�� , ...-:____ O .F�hricaçao de (t MadeirUS.cleSf?Jh.üt!'l,lS.
•

S d
.

e'
.

s d'
.

gos" dr S
.n a' 1') 1 O'· �

1 ' d _ d" _

.: :. CavClnhas, de �edro, � de cedro, unbmu. pmho.
�'.

" O) .' (i0 ,. omm a . ':7 S .. 1 ras. • co a, revogan o se as ISpO f: :�
o baguassu e pJUho I!, louro, carvalho,

•
.. , •.,.c.",,·. R.u.0,15 de N. ov.embro 44 J sições em contrario. � Df". Ed.gar Barreto: _._ �"soalho ..�..... cangerana etc.

t-I' '" .<..

.

. .
.'

.. '.
.

.

. , .

I . ....:
. : s=- em fI'lZOS e tac,os' .•. Compensad.os de cedro

.'.' .....

tAo loao. aO fi
.....:o.tel

8
.. 0.0.' V.i5. ta.) .'."..

.

' ... *.' preI.eI.t.
ura

.MulllClP.al. d�
BIu- �� A D V o G A

DO.. ;�. Do .

forros,

rOda.p.. e.... .1? '.
e

pmho..
.

....
o.

J.
.

. õ.': .

.
.. :ee�9�3. em 28 de Nov.""mbro �� RUA 15 DE NOVEMBRO, 37:} O

Porlas eurnp�psadas e Iolheadas com Imbuia �
_____�_cx�_�..........._C+$� •

... •. �: '2. ANDAR �: O ������Ii!m.�......._,....... ------------
.. '. Jac_ob Alexandre Schrmtt H �� .' �����fit!E��

. J Joao Gomes da Nobrega :;... :; ...... ::.:.::.:.::�::.��:;.:.:.::.:;

A maior De�coberta lI. ..

ATT}<�NÇ�9 (Resolução o. 103 r��� I'
PADA '-A

.

U DER I
. Quem tiver interesse em . _ I: ME D I C O :{.. f\ ..•........•

'

M L
.

.adquirir optimos terrenos O clda�ao Jacob. Alexa�- = Doenças internas, �olestias li !�1){{nt.SylvilÍdAr;.-u'lo '

I 'de ,cultura procure o sr. gÓ�í�d�m��ni����eItdeprB��:' f� de

c.r:��Jea:., eIDd��S:i:� ve-

i�. I
·fluI'DiS..·e'�' atina

.

FRANO�s�i�;g�STILHO �uÍ���s.. no.
uso das suas atri-

lf� Rua B��N���Jo0:.���; das 9 �i� I.

.
.... ..... I ,. :. ás 12 e das 3 ás 6 :

O ReguFâdo!',;:VlelNl;

'r- que tem lotes medidos, al- RESOLVE I
. .

A mulher não .soffrerã" '1 guns dos quaes eti!llcados
.

,,:, . ,.: :.

, ' d()r�s'" ':," .

.

• com casas e outras bem- 'NonlPar o professor' l\-1assi-
��__,,_,��._.._,,_,._,�

I1:.0,114 C9t1ClS IlJERIIlAS. H!211nll�S ,{\ I' ,feitôrias e com terrasprom- TP',;, Zoboli para refSeI' I'
.

,---

__...._D_i=a_:r_fs:_,,_§_'_:�_G��§_�_e_i_4_$_{9_[_�{p_·,� '""'"liRegularisâ·Ás···· ..,. ptas a arar.
..... . q���"dO ror ül�talada, a 'esco� TI}I B R E S '------

Corta.as grandes hemàrI'ha.-. ';
. ,.Diversos lotes tem força la mixta Municipal de São J.: .!J

------------��---

gias. Cgmbate as F'loresBraIí-.,·
".

" ite.·,··.'.· .. (l.... G'bua sufficient.e par.a .(. Be.rnardú. distrito. de Encl'.u.. zí.- Graiuits

Icaso Evitá o RheumatiSlllo e d D Na-O seos tumores na idade' critiéá, :wo:vimentar qualquer eu·- lhada. crea a com o ep.!'eto recevra chaque sérieux col-

E' poderoso calmante e Regu� gen:!lo. '..

I Nr. 33 de 28 de Novembro de lectionucur de timbres-poste.
lador nos Partos, evita Cores. Os. l(\tes réferidos são ['1933, percebend0 os veDci..:

I'
COmIDa réC1:ime; das «(tim·

�:��r���ft�rite� q��iS�f; ra#.�Y�.'ssadj)� por' �stradas jmentos m'arcados ,no referido �!:St���v;���a:��:�a <,Suis- , .

que são de 1 ';;2:- "':?:::�. "�-:_ �de l'j),dagem,umas jáprom- ,Dt'CI'eto� . C'G. ";::�:.::: ,���,':-: .;td� !':�:,::r:.;'

�!m::!,;,,1�tA!���t� 11;::�.t:.�.·.�:Ul':.Np�::Ú.m.r.fu�.n.�.�.�.at��.��!� i I�;.:�e., i��;.�-d
..

U:
.. �.Cje:.�t�:��I.1 �r:l���f�f�t������n1��fl�;é�

o Brasil. Receitada.por mais I assegurar () futuro .·de

vos-.,I
'

. I EUGEN Sekula, Lucerrie
de 10.000 medicos.

I. sos filho�.
.

.
' 1 .. Jae_ob

Ale:cand:l'e Schm'ltt. ! (Joler) Suisse.
, .• '. f. Joao Gomes da }�lobrega . == ,�_

n. 104

���-..-...-,.............-..,-.,-�

�j··õ;�····F;�i��·�····M·�i;�··t�

1-
ADVOGADO :J

� Causas civei�, �ommerciaes ;�
: e ennunaes

:íl Rúa Minas Geraes ;
. .

:';".�.�•• !!.::IJ ......:';'�•• :';':- ...; ....�

capitalizados semestralmente

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

EM SÃO PAULO PREFIRA O

:a.:OT:�L CE�T.Ea..AL
de JUVENAL ALVES

Situado magnificamente, no centro da cidade

Avenida 5. João,. 2BB (antigo 261
Ao Indo do Telegrapho Nacionnl

Residencia pura famílias - Q,uartos com ou sem peu·
são - 60 aposentos colliortaveis �' 14 quar-

tos de banho -- Elpvador

esqueça!
-_

.

A Farinha de Bam:mas. m:ll-: ';1 � Iilf ll! � ... ""

sob todos (IS fHll1lús clt' viA::l, li II li' i t �3 li!:1 li ; J � h 1\-": .; I l 1 �. i '. .; � L'; iil�l OS !
....��.,..,... ...r.t!'-Dtr =

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



Ed ital
venda

.�����t�r����g�����;l�� Estada de· Sánta<Câtllíirlna
���g����H������������ - Goletoria -de 8e�das "Estaduais: de Bluman'ag

C at ç ad os �.:e t t e r I e E
.:D I T A L

,

_'--"'--.-..,_�

I
De ordem do sr. Exator das Rendas Estaduais desta .Cida-

te, torno publico, para conhecimento dos interessados, oríecre-

OS l�t\, e 1 h I) r e s
do n , �8J datado de 61gRJ�bnN: '!8

.

,

.'.

O Coronel Aristiliano Ramos. Interventor Federal no)'Es
tado de Santa Cathariria, 110 uzo das suas atribuições e, consj
derando que. subsistem (is dificuldades que determinaram oDe-
ereto 11, 2, de 13 de fevereiro do corrente ano;

,

.

,.DECRETA:
'.

.

Artigo 1
.

- Fi.:am relevados de qualquar multas Cjm que
tenham incorrido, .por atrazo no pagamento de impostos qs,de

'm'
'1 vedores ú Fazenda Estadual que pagarem SUas dividas, até o

," ·ld!a.3.1. de "ez.embro de 1.9.3.3, .. i.n..
clusive aquelas que' já estNé.,rem

'r
ajuizadas. ..

':
"

.::�,::.' Artigo 2 - As ações executivas em andamento, para as

cobranças de impostoaestaduais, ficarão sustadas; até' aquela
data, cumprindo, porem, ao executado que quizer liquidar ao

sua divida, pagar o ímpostoríevíâo ,e multas, que não perten
, ' e�m á Fazenda em que já tiverem incorrido, e custas já, 'v.en-

, cidas. ,

"

Artigo 3 - No caso do artigo 2, I) pagamento será feito

�v ,j !s�r�:i��'i:: ?���!:n�� ��:�S��tl���l�:tjú;�!�s:e��t,elga�es��!���
J descontadas as que pertençam á Fazenda Esfàdual e cobradas

I
as do J u izo, pela terç/l. parte.

P'\Rn,GRAFO UNICO:� Em UQl dos exemplares da guia1
[averbará o Exator o respetívo pagamento, e a devolverá. á car

, i torto para que seja imediatamente junta aos autos e considera
; da extiI1ta a execução, independente de despacho ou sentença
; q ue assim' fi declare.

I - Art go 4 -'-- ,�� multas extraordinarias perdidas pelos pm-

I; mO,tores,
em beneficio du Tesouro, ex vi do § I do art. 10 da

LeI 1.710, de 11 de outubro de 1930. por não terem iniciado a

i a...:�o executiva no prazo �stabelecidó, serã� descontadas em Ia-

I
VOI do executado, que satisfazer a sua divída no prazo marca

l do '10 art. I deste decreto.

I, . Artigo 5 � Logo que' entre em vigor o presente decreto,
os promotores farão entrega imediata aos exatores de todas as

;
certidões de divida físcaes em seu .poder, mediante recibo, e os

: exatores, sem tardança, mandarão afixar, na séde das comarcas

i dos municipios e dos distritos, editais em que será transcrito o

! presente decreto, para que chegue ?O conhecimento de. todos
,
'os devedores.
,

§ 1 - Findo o prazo de isenção, Que :não será prorogado
serão as certidões, cujas as importancias não forem pagas de

: volvidas incontinenti aos promotores rara os fins legais,""d�ven
\ do o Governo providencíar para que novos dispositivos tornem
I

I
mais rigorosas e suficientes as exeçuçõ�s Iiscaes

..

·

,

I § 2 - O Prazo de que trata o § unico da LeI 1710 de 11

i �e _outubro de 1930, fiea�á interrompido com a entrega das cer

i tídões aos exatores e sera continuada da data em que forem

I novame��e restitui-tos á Promotoria PUb.lica,. .'

r
":

,!!!ifl .... Artigo 6 - Incorre- em multa de 200$000 a 500$000 o

q
.

I promotor que não cumprir o determinado, no art. 5, deste de

; ereto. -. A multa será aplicada pejo Procurador Geral do Esta,
i I da, mediante �epresem�ção docuTen!� da feita pel(). respetívo E
! i xawr] e por.mfermedlO da Secrdana da fazenda.
I' Arti�o 7 - ficam tambem, relevados. dás mulhs em qu�
incorreram, por falta� de declarações para o lançamento dos con-
tribuintes do imposta terrHoriai.

.

i Artigo 8 - O presente decreto, entrará em vigor na data
I da sua pnblicação.

I Artig 09 - Revogam·se as disposições em confraria.
Palucio do Governn em florianopolis,20 de novembro de 1933.

asso Aristiliano Ramos
asso José da Costa Moellrnann

Assim, os SUl s; contribuintes em atrazos com seus impos·
tos, para com o Estado, aprovt)itando os favr.lres do presente
decreto, são convidados a saldarem seus debitos' dentro do pra-,

I, zo acima estipulado - até 31 de dezembro de 193:1.
� I Coletoria de Rf.'ndas Estaduais de Bllimenau, em 22 de,
novembro de 1933.

asso ELPIDIO LIMA

SEM

Em 24 'horas

CONCURREN.CIA

stock·· �e Calçâdos· mndemo� para �'l!�i:S
calçados sob m:êdida

� . ti
uranue

A PEDIDO:

Unica grande fabrica de calçados;, em 'Blumenau

Vejam os modelos �. preços sem conprcsussn .' Visitem meu estabelecimento'

g
(:
(:

Só· Rua '15 de: Novembro. N ... ' 51 a ;
f -' .'

.
-

.

de
)!

la. praça d ell
arrematação

Re.rentemente- rheqcõo da

Hllemnnhce
o Doutor Amadeu Felippe da Luz, Juiz de Direito da I,

_

, o.omarca de Blumen au, Estado de Santa Catharina, nu. forma

�-
.

da lei, etc. .,
'

'

� .

.

.

• I
.

r
Faz saner que o presente edital, de I a. praça, com 0I'prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, .....

que no dia 18 de d('zenóro vindouro, ás 11 horas, na porta! ,

,

principal da Prefeitura fv1unicipal, nesta cidade, por porteiro i',
dos audítorics deste [utzo; OU quem suas vezes fizer, trará a.:
publico pregão de venda e arrematação, fi quem mais CeI" e: ,1-

m�ior.lance o.,fere. cer, acima da ava. Iíaç.'ão,
o seg:......

.inte bem: 1Uma parte Ideal de Um terreno constante de nrua nesga de .

t�rr2s e parte dos lotes números .noven ta "e sete e. nover. ta e I
oito (97.e 98) da margem esquerqa do Rio ltajahi-Assú, Oistri-!
to do Indaial, terreno que contem ao todo' !lo flTta. deI'l<8.981,Scm2., e que faz frente ao mesmo Rio, fundos com ter
ras de Mulda, entre terras da viuva de Luiz Guill-errne do f

\_. Nascimento e as' Jegttimas "Cios herdeiros filhos de . Ana do' Nas- :
t--l� cirri_�Pto,/ipf::Lrte. esta que- ;çotibe :ao'·' finad() �i\::lfreâa do Nasci

me'rito�;comoJegitima- paterna no arrolamento �os' bens
'" deixa- #dos por .falecirr enio de Manoel LU1Z do N!,!sclmel'lto; e. que � (JJJcorrespoJ1de a uma area de 13.493' m2., avahado o metro qua-l .�

,_ ,

drado por oito reis e Lóda a parle ideal por ceuto e sete mil, I
�

__ :' '

novecentos e quar(;Il.ta e quatro reis (Rs, 107$944/. .Bem' este, �,
.

':'

perteucenteao e:;p:llw de :'-lfredo ?o Nascimento, �,que se, ,j �<,�.i,.�:
acha em poder do Inventanante GUIlherme do NaSCImento, :l:

'
- ..

cujo requerimento será levade á praça para pagamento dos di-I'r�irus e custas -do arrolamento. E, para que cheguf) é'O conoe·
clm ...nto de 'todos, mandou expedir o prfseute edital, q ue será Iafix:,l:lo,;no loga� 'do costum: e outro de i,guaI têor para ser

pW-jíl�a(jo pela Imprensa, na forma da lel. Dado e passado, I "'=..,�:==�
neS!fl cidllde de Blumi\nau, a05 vinte e sete. dI' novembro de �;;W�
mI! (tovecentos .e trinta e tres. Eu, Freder1co. Kiliani, Escrivão I
que ó,0scn�vi e subscrevo. (assinada) Amadeu felippe d' Luz.!

B�stavam colocadas e devidamentl3 inutilizadas
'

tampílha estadoal de tiois mil reis e ólltra, de saud�
zen tos reis.

Blumenau, em 27 de n<wembro dB 1,933.
(\ Esqrivão: - FREGERlCO KILIAN.

._.: .)

,S-erviço Eleitoral

Edital

.. rneu

J I Escrivão

I .

-.-.----------

�i. 4{�*��****�*******.*****.*'"
;

4{
.

.�

� Dr. AbeJal'(lo Sebnei .. St:
,

I'" der da Fonseca, ,..!
. '" )ti

,

� ADVOGADO � i
,

I'
� Rua 15 de Novembro. 26 � I
li( ',..

.

_ '.. ot{ (Fundos da "Casa S. Paulo") �!
expO 51ÇaO �.���������9��;P��;P�"����!

E.I) I T A L

Municipio de Blúnienau

Faço saber aos que . interessar possa, que; de acordo
com as

. atribuições qlJ:e me confere o art. 19 do Dec. n.

'22.621 de sete dt' abril do 8no corrente, nomeei para se

cretados da mesa receptora da seguIida seção eleitoral nes:
te municipfo os eleitores Vitorino Braga e Nest{;r CheeUer.
respetivamente oficial do registro divil e co1etoI' esiadoal
oab'Ando ao primeiro as.atribuições. d()s ns. c, d. f e ao se:

(,4 J:!u�d!J as dos ns. a, b� e do art. �2 do citádo decreto; ÍÍcan
,dó {J6 mesmos conyocados para a instálação da mesa 1'e- :

Cepl,l)ff.1. ás sete
.

horas do dia tres de dezembro proXirrio
futw.", no ,edifício do Teutro Frohsinn, nesta cidáde.

E!umenau, 27 dE' D()vembro de 1933
HANS GARTNER.

LACHOCON
A LAXO �CHOCOLATE

C ONCKE:N

Mesa
.

Receptora da segunda secção Eleitoral du

Bom! Bonito!
III� •

H

o

c

•

'Barato!
o

.�

IVende-se em todas

IFarmacias e Drogarias_

é qualquer retrato tirado na

. S.ecça-.o. "d'e' 'f'ot'ogr'· ..a··f.·a que .e.' mo.dernissimamente inst.allada e

'.
. .'

..

' ,provIda dos NOVISSIMOS APPARELHOS
e UTENSILIOS. Todos os ARTIGOS FOTOGRAFICOS. Serviços para FOTO-
AMADORES. ..

' .'

Doutor Piragihe Anuiu
,

Clinica Medico Cirurgica
'

é qual.quer artigo da minha

Secç'a-O
�

de· N ego' c"· 1". ,o.' Q
..
ue sempre .diSPÕ,e. de variadíssimo SOf

.'
.

.

-

_, timento em ARTIGOS DE ADOR"KO,
QUADltOS, ESPELHOS e OBJECTOS ARTIFICIAES com enfeites de BOR
BOLETA; PRODUTOS DE COURO DE CORRA

é qualquer serviço executado na

--.;

Conrado nal;giúi, Pregidente da �esa Receptora,
da, 7a. Seeção .. �leitoral, da 2&.� zona, na forma da lei, e.tc.
Faz saber, a quem interessar possa, que, no uso 'de suas

attribuiçõs legaes, nomeo� 08 cidadãos Le�ndro Longo e

Faustino Fiamoncirii, para servirem como secretarios da
�

referida Mesa Recept(wa" na eleição a realizar�se no dia 3
de dezembro proximo, no edifício da Intendencia Municipa.l,
na séde do districto de Encruzilhada,.desta comarca, ás se-

te horas da ma.nhã. '.

.

'Dado e passado nesta cidadê de Blumenau, no dia 27 de
novembro'de 1933.

Conrado Balsini

('. Presidente da 7a. Secç3n F'?H",?",l

Secção de
ESPELEOS etc.

V •- d r a r -. a que sempre está munida do maior stock
.'

'

..
, em MOLDURAS DE PAINEL, VIDROS,

.

'

Diplomado pela Faculdade de

;Medicina e Cirurgia da Univer·
'sidade do Rio d� Janeiro, com

longo ti,rocinio cliriíco e pratico
no

. Hospital da Santa Casa de

,Misericordia do Rio de Janeiro,
'.

Hospital' Pro-Matre, Maternidade
das Lal'angeiras, CliIÍicas Qbste

J . �ica .

e Gyneéólogiea (Partos, e

I, Mqlestias de Senhoras), e.Clinica
de crianças; acceita chamados

; para todo o.Município e ióra delle.
, Rua Goyaz 0.15 � BL.UMENAU.

FRITZ SCHMURR, Rua Quinze No� 60
.'

Para annú!lcios ::;lrocur�
esta folha

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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li A campanha do Ouro das Il'

li· promessas... I1 o Partido Liberal está Yazendo a campanha do �J� ouro. Está fazendo a campanha das promessas com Jl� o ouro que diz ter armazenadas nas «burras»! Mas, �;

nos dios 30' e 31 de dez·em- II estas «bur�as» não .contem senão o ouro das proprias '1

i� promessas.... -f
. .

1933 J' li O Partido Liberal só quer saber de gente pobre!.

DÓ Secretario da Estrada disposição do Engenheír" bro . ... a l' de .. ane.ro 1934 l� Só quer seber daquelles que precisam das «premes-
de' .:Férro

.

Santa Catharina. Chefe da 7a. Fiscalização :� sas do ouro»!
reeebemoa 1;1.' carta que dá- Federal, para inspeção dos S· hb: d 30 d d ·h· 'o 1 doo ;� Os Renaux de Brusque que o Partido Liberal.

b Ih d t
- a a o e ezem r ·

la ':.�_ tratam. com tanto carínho são os maís ricos de Brus- .nos a seguir, em VIrtude da tra a os e cons ruçao em
",,'" _ '" .•

Inota. com, o 'titule acima pu- andamento entre Lontras e
" ,li que e em Santa Catharína somente Hoepcke os supera.

blicada em nosso numero Rio do Sul e, especialmente, Horas 16 - DO pavilhão de f,esta da saudação das auto- ;� Em Indayal, o «sol humano» dos Iíberaes disse: «sou 11,;anterió.f: .

'··1 para Verificaç.ão do Est.ado da rídades eeclesíastíeas como civis. ;� e serei inimigo dos r.cos de Blumenau.» Quanta in-
i..

'-_
. f linha entre Lontras e Matador Horas 18 . na_ igreja matriz �di!oção em honra do Espí. !! cohere.ncia entl.'� Brusque e Blumenau ! Ne�f'u R8�os ID

"

<i:lllumenau, 1-12-33. I cuja inauguração se pretende rito Santo e bençao com o Santíssímo. !� é ínímígo dos rICOS de Blumenau. Quer ISSO dizer IH
. sr:.:}l,edl1tor da «Cidade» - levar a efeito dentro da prí- Horas 20 Primeiro reunião publica no pavilhão de !� Que elle não tem amigo dentro de BJumenau! mNesta.,- Presado Sr. - meíra quinzena. deste mês.

.
festa com a eleição do presidente do congresso etc. �

-

Todos 0.8 blumeü,a_u6;:,sé'; .;ãv .

.i�, ",;;:i, são :u:iHollá �. ,. i,:.
T Si recepção .foi feita ao Dr.

D
• .:

�1 de d
.' b· d di :� rios de sentimento. xao lhes falta nada, senao que lf.�I)l,):p título «Nereu �amos Nereu Ramos, dado o caráter ommgo J "" ezem ro segun O la

I:� estranhos os deixem trabalhar sossegados. Até hoje fiew �lO do �u�», esse Jornal, não politico de sua viagem Horas 7 na igreja matriz santa missa para as crían- !� ninguem sabia que eramos pobres, Foi necessarío ��m':.sua edlça� de �ontem, só se pode atribuir ao facto ças celebrada por S. Excia. Dom Pio de Freiras. ,:! que nos viessem dizer de t6ra! Mas foi bom por que �
. p�bIICOU um artigo cujos ter: pie aIguJ?-

.

aviso. a respeito Os bancos ficam reservados para as crianças. .� elles são os autores da pobresa que íSti que!" acceutuar J(:r:p(,lS�: no_
que se. refere á Es .ter partido daqui. Horas 7 no pavilhão de festa santa Missa para a [u- .� com o verbo inflamado. Se aqui existe pobresa, esta J(ttada, nao expnmem a ver- Cumpre-me observar ainda, ventude e congregações marianas celebrada por sua Excía, .1 pobresa comprehbndem todos é a de socégo, de or- ii<lªde:.. ". '. que a parte final do já Dom Daniel Hostín, Jtispo de Lages. ;� dern; de paz, de harmonia, de confiança mutua e de i':,� � isto, por dOlS_motiyos .. mencionado artigo encobre, Os bancos ficam reservados para os moços e asmoças. :� trabalho que liberaes nos trouxeram de fóra com os f;....

' .� .. - Porque. �ao io! eedl- inegavelmente, as intenções Horas ,9,30 na igreja: ma:triz e no caso da grande .� comícíos da.s prom�ssas., it.. d?, pela AdmI�lstraça(J des- malévolas de que se achava concurreD;Cla do p�v� no pavilhão de festa. i Isso 80 ISSO e verdade, que fundamenta todo o *-!'. t� Estrada, «gentilmente- nem Imbuído o informante a essa S. M�ssa Ponuticai celebrada por sua Exc. Dom Joa- ii movimento POR SANTA CATHARINA. O que somos II. de outra q�alquer Iorma, um Redação, as quais,. porém, qvím Domingues de Olíveíra; Arcebispo de Florianopolis. ..� em Blumenau some nte o devemos aos homens que en- titrem espeeíal, para a VIagem não atingem, em absoluto, a Horas 11 ate 14 T�m_pe livre para fazer �s refeiç�es etc
..� eabeçam na legenda e na campanha os sentimentos f!:d? �r. Nereu Ramos àquela a pessoa honrada e sensata

.

Horas 14 no pavílhão de. festa grande reumao das li POR SANT� CA'FRARINA. . �;vila,
_

_ . do militar e engenheiro atual- crIanças..
, _ . _ j� O Par1;ldo LIberal só nos deve

_ pr�m�sBus aI.nda iI
.

2· ..
·- i:'o�que uao bouye mente á testa desta Reparti-

_ Horas!3 no pavllhao de festa Reumao das Congre- !� não cumprld�s e q�e nunca poderao ser cumprIdas �;mamfeetaçao algu�a dos tra- ção, e que, sem ser politico, gaçoeH marIanas e das moça8� ;� parque nao teU? gelto nem I�rça p��a tanto. �,balhadores desta vlalfer�ea, ao sempre soube. em toda sua 1) Canto 2) Sermão 3) Canto 4) Sermão 5) Cant� )i Votam! s POR SA.NTA \_·ATHA,..INA po!que é do �:mesmo Sr.,. como �eIxa a vida, cumprir, sem pelas nem ' No fim ovação a Maria Santilssima ''1 governo qüe nos aeu o orgulho de sermos nos mesmos. 1F!entender o CItado artlgo, ten- paixões, o seu dever. Huras 17 no pavilhão de (estas 11 E' do g�vern�, que cO,nstruiu to�a8 as !los�as Ü'ad�ções �do e,stes se, conservado em E' o que, ainda ontem, si Segunda reumão geral .:',( de g!O!'IUS. E dO gO'i ern(l, em fIm, que· remte�rahzará �serViço, obedientes aos seus não me falha a memoria· es- Ordem il Santa Catharina dentro do governo da confw.nça de �!afazeres, que não são pou- se jornal dizia em suas ;efe- 1) Canto 2) Sermão 3) Canto 4) Sermão i� sua gente.
T �;coso

. . reDcias á pessoa que óra di- HOfas 18 até 20 tempo livl'epara fazer as refeições etc. !� Votamos toJos POR SANTA CATHARINA. 5":O sr. DIretor desta Estrada, rige esta Estrada, .

O
'

'ih
-

d r t·� '}:
sabendo 9�e' o Dr. Nereu R�- Grato pela publi�ação des· gran�O���I�ãO ��!��q �� i�mr11a�SDesta reunião ficarão ii�"",>(,��"".�8':.��f!i!:f'2!�..8:���"';ff�"f:"fr:�·;;:���€I:��!'!r!'E'�fr.:iiiA�;'mos se dirIgIa a. �ages, n�o ta subscreve-se escluidos todos os não casfldos,em excursão polItICa e SIm

'
.

ORDEM SOCIAES gos, das 13. lo ás 13,20 horasem serviço, de sua profissão, o Admor. Ato.
1} Canto 2) Sermão 3) Canto J) Sermão i irradia-se a Hora Cafiaspil'i-convi�ou-o a acompa�ha-lo I ..

VIAJANTES I'
na, num bello conjunto deaté ltIo do Sul, aproveItando 1

E M I L lOS AD! Segunda-feira 1- de janeiro terceiro dia' musicas «de ... e para cre-
um trem de serviço posto á Seoretario»�

Rotas 7 na igreja matriz ;;;ánta Missa do Apostolado e das Herbert Laubmeyer anças: »

, _

mães ChI i .. lã:; celebrada por sua Excia, Dom JoaquÍrr: Do- I As lrl'adlaçOes acima rele-

I-O- Prefeitura. Municipal minguel'; ne Oliveira, Deu-nos ht,je o prazer de rida� �erão feitas em oHdas
I 0;'l:l8 7 DO plVilhão da festa santa Missa com ci:mto sua visita o Sr. Herbert Laub- longus ue 345 metros.

e1IÍ Iii gua allemã celebrada por S. Exo. Dom Dan.el HO:::iÍD. meyer, Propagandista Viajan-Despachos do Couse- Horas 9,30 na igreja owtriz ou em caso de grandl:! te dos afamfLdos . pl'oductvs
Um estupendo Desenho lho Consultivo concurrencia. no pavilhão de festa S. Missa Poutif cal ce- "Bayer», communicando-nos ESleve em nossa redacção

Animado e «Um .Jornal) é o lebra.da por SU."I Excia. Dom Pio deFreitas, Bisp;' Diocc'sano que a Casa Bayer está irra-ldando-nos oprazerduma agra-Horas 15 �o pavilhãu de festa reunião co Apostola- diando continuadamente por davel palestra o SDr. Francis-que vamo!; vêr primeiro O''·· No 117 d Pre"el'tu d
_.

eh t-Amanhã em duas sessões no
.LiCIO. :.t..1 ra do do LJivmo· Coração de Jesus e as maí:S ris as. intel'medio do Radio Club do co Kolbe, proprietario do Pho-

, ,deBlumenau solicitando apro-
'.

Ordem. 1) Canto 2) S�rmão 3) Canto 4) Sermão Brasil, Rio dl� Janeiro, (P, R. to Kolbe. de Hamonia.
.

CInema Busch. DepOIS vem vação para Bbertura de cre- Horas 16 -_ Grunde Processão com o Santisoimo Sa- A.) programmas especiaes ela Somos gratos á visita,a. beIla Super-produção «On- ditos supleme�tares em algu.· Clameutu pelas ruas prt'ncipais da cidade, as quais serão borados. da segui.nte maneira:das Musicaes» que, cont.lrme d b d O ·1·
.

·1 é· ·f'l
mas as TU fIcas

.

o
.

rça- a tempo designadas. . """odos os .sabbrr.dos, �as 2.1,o titu o, um .lm músicado. t·· t D d O d
. J. ! "U

NOIVADOS
· . men o vIgen e. - e acor o.,

.
.

l' em
30 horas á 1 hora da madru-M�s, não, é nenhum.a co- 20�11-33: . . 11) Meninos da8 esc";las 2) MoçC'i'I 31 homens 4) Os reliqio- á' d' d B"medIa mUSICada, e �UltO me·

- OfIew Nr� 130 da PreTel- I 8')8 5) O, Anjinhos 6� O cora {(SiLÍa Cel'ilia» 7) O der, gada, ser Irra la, o o aue Com a senhorinha Hilda
nos Opereta. Cre.mos, m�smo, tura de Blumenau a. rre.sen- . C01) o �;l.·ntl··�,."sim{) t'''cramento licou'panhado peloo irmãus Cafiaspirina que consiste na

Pereira, IiIba do sr. Theodo-O d M � ,,,... UA dmusão das rnai8 lindas. va-�ue « li as
.. uslcaes», e um hndo um projetq de contrato I' ('o San:;ssirOo Sácr lmênto com as tochas. 8] As meninas, riadas e empolgantes musicas

!indo Pf'rt:'h'u, propl'ietario d-o
film_ algo orIgmal, p01S sua que dev�ra ser flrmad� entre

i 9) as Filhas de Muri'\ 10) O Apostolado, A ordem Tercei dansantes, executadas por 01'-
"Ponto Chie», contratou casa·

acçao toda pass�s� emd. t(l�- a Pr,efeItura. e, o mediCO do ra, As mdes (ristã, 11) as moças 12) as senhGras. chestra especialmpnte con.
mentü o sr, Allselmo José Pe-

no de uma estaçao.l1'�a Ja� :_ Hospital MumCIpal., dr. Ar�n-I Benção nnipavilhão de res.ta. . .

reira dos Santos.
ra, ten�o como prmClpd fi so Rabe. -.Ao sr. PrefeItõ

I Ovação a Chnslo Re1. tractada para tal fim; Ao::: noivos "Cidade» apre-gura .BIll Crosby, o hom�m para ennammhar o assunto Ordem Todas as terças feiras, das senta os mdboI"t�s votos de
ma!s popular· d.os. Estados ao ASE!essor Juridico du Pre- 1) Cauto _ 2 Prologo _� 3 Sermões _ 4 Poes,a 20,30 ás 21 horas, musicas pel't'un.· felieídnde,Umdos, pe!a mavlOsldado de feitura afim de estudar o caso Is Canto. Horas 20 - No pavilhão de resta ultima reunião variadas;
suas cançoes.

.
e dar seu parecer. 20-11-33., geral.

.

'1odas as sextas fei1'wi, irra Nascim en to«Ondas MuslCaes». tem - Oficio No 131 da Pre- r· f· 2 1 • .• djação da Hora Cal'iaEpirinl'l.
canções e �usieas que muito feitura Municipal, apresen-' . erça- eIra ue JaneIro por. um adl!IiI'�vel T

conjunto O lar do sr, José Brancher,agradam, alem da actuação taní10 copias dos De�retos I
.

'Horas 8 .� na igreja matriz Requiem solene celebra- .musICal b dlCçao oe textos profl'RI'Or publico e il(.s:so CO?dos interpretes, e uma parte numeros: 13, 17, 21, 25, 26, da pGr sua EXcia. Dom Daniel Hostin Bispo de Lages. muito chistosos, denominano resplln 1ente em Encl'uziihadacomic� i�terpretada por 27, 28, 29 e 30 que cream
.' .

do-se esta parte dO programo está enriquecido com o nas-Stuart ErWlll.
.. escolas e rixam os vendmen· Nota. 1) Eventuaes modifical,!õe� deste progl'amma se- ma «Em Redor do Mundo;" cimento de um fi1ho.·E� um iilm que s� pode tos para professores respeti- rão a tempo avisadas, 2. Todos os. eaíolicos hastearão E, finalmente, aos dom'in Enviamos Iellcit<içõcH! 1',\vêr sem que nos srotamos vos; e numero 16, que insti- nos dia doCoJ1greSSO a bandeira dR igreja de cor branca:- __ .. ..

-- _enfada�o�. tue o pagamento de alugueis amarella. .

.;E .. ah� fica o
.

nosso. conse- para as diversas sdIas do
lho: veJam o filmo pi'ediú da Prefeítura, ocupa-

das com re!}ar'ições estranhas . .. ,

BRASIL f C· á administração municipal - ,Impostos mUillClpalS _no cor-j A
..

r'" t .•. .
. .. _ _ Ra.tiUeados pelo Consélho. : rente ano. --

.Inuefen 1o, de

I 5 n05:.JQS cnopas I
Oficio No. 132 da Prefeitura I vendo o requerente pag.1' o

:.A.Ssembléa Geral.

Muni.oiPal, RPresentand.o
um ultimo trime�tre .. 20-11-<.');3.

I
Os eleitores deverão tomar· De::ordem do Snr. Presiden- requerimento da Feira ppr- - Requer��en�o de Ht.>r· nota do seguinte:te <convido os Sors, Socios pa- manente de Amostras de Blu- deiros de Hem_nch H?sal:_g, .

- . ,.I:a' á sessão da Assembléa Ge· men�u, pedindo étuxiíio de pedindo uma ,IDdemMsaçao As nossas chapas sao enCl- .

Xlii, 'ti realisar.sª no dia 5 de cem mil reis mensaes :!lafa o por terem perdido a a!'etl de madas pela. le,qenda <,P01', ------------
Dezembro VÍndoúro (Terça. exercicio de 1934. -'- Dd;"rido, cerca de 850m2 com a cons- Santa Catharma_» e tmzem I
feij.·a:};"nós sal.õés do Club .

- RequeJ'imento .da Comu- trução �a trav.essa que une 0, no:mes d.e Aaolf�.K_onr!e!'.)IESTRADA DE FERRO STA.. CATn-IA.RINJ\Nautic() Afuerica; ás 20 horas, nidade CatoIica de Garcia a rua Sao Paulo com a l'Ua! He7inq�� Rupp
�
Iun:wJ, Joao

em q'Qe :se tratará da elejção {cSpecktiefe», pedinflo faça a N_ovu: _o Ao sr, .P�efelto !!rO-1 Bayer I'üho e lI'o-rúe1·to BaCh-I Secreta riada Diretoria paro o exerc.icio Prefeitura erigIr um cCUliterio VISOl"lO, para eXIgIr d!lS mte-
Imann.. i.

de 1934�·
...

publico naquela 10c�liC!ade.• res.sados, as necessanas pro-j O '{l.Ome do Dr. Adolfo Kon-j
De or�em do Sr'. Diretor',toraú 'p�lb_Iico, pal:� conhec_i-·

Secretaria do Brasil F. C,) pedindo uma subvençao men- vas. 20 11-3,3. . ._ I dS'r vem repelido du.as vezes n18nto dps mtel"eBSa(��8, qH�, a !'eqlllslçao da InleI',:,entol<mem 29 de Novembro de1933. sal para a escola, ql,le neces· - Reque1'lment�, de Bal.aO! para. doncorrer {w primch'o deste Esta(j(l, flaI·a :ms eíeltOl."alS, correl'á no prcxullo do-
sita de mais uma professo�·3. �el'nando �(�n D:t�'tus, p�dm i e segundo turno, ming:o, ;) dt;- Dezemh,'o, um trem ��pl�í?ia], entre H�nsa e
l' item: Ao sr. conselhelro <10 um auxlho p9.ra o custel.o I ....

.

:ndmal e VIce versa, partindo da prImeIra estação as ti ho-
João Medeiros Jr" que se da edição dü «An':1::U'Íu Cata!!-/ .LVinguem delJe _Tis{'w' qual' �':IS e voltalldo, da Segunda, :.i" 10 hm'r'R.

'

,

plúpOZ f!. estudar o tlss:.mb. lWllse».--Inqeferldo.20 11-a3.;q!li' ;"ji,i,e da, Cf(.U1Ht, UH. aj As pessõab que hpr�l"',l}tBrf'lYj ��(,U8 'ritn1(1S r!;" .1
. ,,..�[;

2.
� item: Sugeito á C.le.libera- .

-

Reque.I'lmento. do COJ?6r-lleue:na.,a, pois, dessa f�T7na fi-I tero9.,O Rassug-en� �yatis, pagando, a8 dem<iis, de acôrdo com
ção, depois de estudar o pro- CIO dt: .Blu�enau; sug�llIldo I carla a chapa nula... as tarJí'as e� ':lgO!·. ..jeto

...d.e orçamento. para
1934. a modI�lcaçao do horarlO. e.s- i E r:na.l- l.. t d 'I /'i)

SecretaI'ia fia Estrada de Ferro � anta Caturina, em Blu-
., ...,·.DO.M· INGUPIRA·· . ·20-1·��3Q tabeleCldo com o Decreto, , z. men��, o au .,1. menau aos 30 de Nnvembro de 1933.L

. -.1.. V.
.. N 4 D i ·U, I urnas contra os llberaes, « hn· ,

.......
--' Requer�IDent? de �rthur I

MUDleIpal O. 1 .
- e eu L

Sa.nta, Catharina», EMILIO SADA. Secretario'.

Lorgus; pedIDdo IZénçao dos 20 11·33.

PR()GRAMMA
Do Primeiro Congresso

tatolico

Exposição de
. .

ventos

Industria

" Amanhã Domi�go
..

���""'''''_�'''''_-_'''''''''''_�';'+-''''''----'''''���'''''''''-��:--:=:--::--:=--.:=::��a:==:---;=;;=-''''''''''''''''''''_'''''''''......�.....""""_""""""""""__·"'�""""''''''''''�.,.".,��;;z:::�-.::r:r�6;�� i� � ,I

Nozes, Amcndoas, Avelãs, Casta 'luas, PU3,Sa:.;,

1.....Figos. 'f"maras, Ameixas, etc., etc.

t
__...._""""'.,."..,iI'.....�������.a:���,�»!L���.(�-:i:"��;;.i"iJl.'!;.:í.Çtl"Jt'"'�'�}�u..�!.....4. )
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