
(_,c��..,-..,.-,,-....
--_·-.- - _- � .�,.�--_-. - ·-' d··, .... _ .... �

('.'.

1· "A,CHU..LES. ['�tU..SU'U
DIRECTOR

BISSEMANARIO

EDIÇÕES As QUARTAS E AOS

SABBADOS

, ·=-""[-�·;;�;;;-��'���I�-.

::',..���.... ��.... "
-""�-

e:LumEHAU - tJLl�'da feira 6 àe Dezembro àe 1933 5. fATHARIHA r NUMERO: 23 I
.��:-:........�._�. __ .. __ :l!��Y:"��::.....r:."._.OOIl..,._""""'�D""""""""'""""''''''''''''�����=====.......""""""""�=====.:�=- ,

.- __ .

"-
.. -,-

t' •

I,

GA1�i-;
�vlct

venceu moral-nda 'N.TI\"
.

I .r--\ t\
Capital

-----_....�=.-.... �

namente com a

bôa causa
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e sempre causa!
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�.A. ffl;-.... !ill.�A.�J:�'-�'� Ifll � SANTA CATHARINA.!

:;J"_""'""'''J'''''''J,,,,,,,,,,,,,''Je��,�,,�,,,'ftf<��4,,,, '"",'�J�'''"11 O �esfec�o das e Ie icões de rA Iiropaganda opposicio..,
� CONHECENDO... f 1. de dezembro i ntste em Rio do Sul
4; Estamos conhecendo o prestigio dá legenda POR �

r-.� SANTA CATHARINA ! � Recebemos a visita dos da Bstrada...
.

cf: No momento em que. escrevemos esta já duaslA'" di· t Sl"S. Paulo Cordeiro e Máx : Outra mentira e das peio-
.i.! víctorías vibrantes vieram dizer da grandeza dentro g . ap u raçaQ' o p.e r o .\Iayr elementos POR SAN- res é a que se imputa ao

� do nosso Estado da legenda POR SANTACATHARINA. r TA Cá.THARINA em Rio do Cel. Marcos Konder. Todos
. Duas grandes surpresas para aquelles que tapavam (f

.'
.

.

...
);

.
Sul. que assistiram o comício po-f, os 0111,08 com a pFlI::eira, dos sentidos.. � Por Santa Catharina víe ... tnos 92, Liberaes 112, So�ial Como a «Republicá» tives- dem dizer que nem se espe-1

.

Estamos couheceudo (I sa.gr'ado. ria causa. que le- l? 11 �.', ,C ital ·.··j'2; Republicanos 108.>, LIlw
RC publicado em seu numero rava um cornicio e que este

1 vantamos com tod�s a� !lo�s.as forç�s �om a �il).c�ri-:r
L(}nO�O na

.

api a
....

raes 124, So?ial ,3;, R:�pU�li-, ;10 dia 30, na nota com o surgiu inesperadamente. Fe-
4 dad� de quem Iucta pela I elIlt�grahza_çao do legl�lDlo �. Fpolís; 4 _ Vencemos ca�', q�:�os 121, Llbe�aes, 1;)', til�- titulo acima alauns tr-legram- Iízmente, ainda estão vivas
.J sentimento ?a terra que deseJ� ver lIv,re, _toda Iivre '; I pital I Adolfo Konder 1.180, (;Ial 5; RepublI.canos b(�:, Li mas daquelle muníclpío rere. as testemunhas que podem
...
�: dosmaus dias e, dentr? da coníraternalízação de todos � 11 Ne reu Ramos 1.077, Manoel b.�l"a8S 11�, S�clHi 3; Rll�U riuuo-se desairosamente aos afiirmar que o salão Brattigt por uma �anta Catharina bem maior e bem melhor g, Pedro 198. hlicanos [,O, Llberat'}'l 9S, S,'l- srs_. Fulvio . Aducci e Gal. estava repleto e que o CeI.cE no concerto dos valor�s,

" � I
__

.' ',' daI?,. :rota� Rep. 4S r, LIo, Bulcão Vianna e
.

príacipal- Marcos Konder não fez uma
-eH Vamos conh�cenao agora as distaneias a que g,. Por �, Catharina victono ... 578, Soclal 1;). mente ao CeL Marcos Kon- uníca reíereneía no seu dís-
1) chegaram os clarins para a.lu?ta da grande causa. � so na 1 a. seccão de S, José Resultado do Estreio � der, perguntamos ao sr. Max curso aos empregados publi-
J) Vamos conhecendo o desíecho .da grande pugna.,;' Mayr se nos podia informar cos, nem desta, nem da era

J Vamos ouvindo com verdádeíra curiosidade o modular f:>, Fpclis, 4 - Vencemos 1�.1 Fpolís. 5, - I'\() Estrei.l�,_r,)- ao reverso da medalha.. . E t passada, sendo a deslavada
j) dístincti.vo. dos clarins da victoria:-. � Isecção São .losé ! Adolfo Iram apuranas as dU8� sec; oes amavelmente aquelle senhor imentira daquell.es telegram
;) DOI.s Já nos. s.oaram maravilhosamente. Vamos �IK()nd.el· 146, Nereu Ramos que ue ram os seguintes n.'-: nos serviu, dizendo: mas da «Republíca» producto.j{ esperar pelos restantes e queira Deus que sejam to- � 91. sultados ás legendas: Adolfo _ O autor responsável, da pha.n�azla doentia daquel-� dos POR SANTA CATHARINAi' � I Konder 54 e NereuRamos õã; inspirador daquellas ínverda- le prefeito o.u. de quem lhe
� '. '.' ....

.' .

.

.... Achílles BALSINI t _.

Em Itajahy Adolfo Konder 49 0 Nereu des é o actual prefeito do c?stupla l'�d�glr as notas ou
.....

r-;r."V=.-.rP,,�...�";"lf'�'"4"i.-4"�.'''lf>;P'V'."'1!"9f"""'.�"�'''tP.V'. 'T''''IP9ft9f"••ifi.1 Fpolis, 5, - Foram a.p.ura.
.; Ramo 48. 'Rio do cu1 cUJ'a p.e8sima ad. amda �erfIdla creada mesmo
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lh na CapItal explorada desta
.

. ··.i·· das 5 secções, que deram ·.·
..

·

•.VictorioSâ em São José numstr.a(,ao .101. � me OI' ar·
forma que recomenda pessi- .

A 1-
-

d FI
--

1-
,para os Republicanos 481; ,

.

. ma da, oppo�nçao contra o

'.' Iça0 ·e· or�anopo IS Lí�eraes 578. F:Lltam apur,ar
i F'polis_: 5 - �esultado aPl�-lp. Liheral, que na eleição mam?nte os s�us autores .

.
' ...

'

.
. ..a. I. !Lmz Alves e Penha. r�çao S�o Jos� deu RCp'ublI- paiisada dominou naquelle QUlz�mos aInda saber da

• " '.. . - ". .. . .

!
r'

'

.. '

' cano� ü82� LI!'>e.raes. �92. A munieipio. O caso do comi. recepçao dada a N_ereu Ra-.Be1

..

, 1.8.,.,.. ;.s..u.•...rp....•·.re.e.nl.l.en. ....,t.� �l.Y&O
..
·r..
r

..e.za
e s

l.n c. tmda�.e.. ..
!. \t ;va Brusque,. ". . '.. .

secçao ,de Angelma fo

..

1 annu-I.Cio é uma perfidia
..

'

.. egual álS.� ll!0S' .E1. ..d.e...... que fal1iJ]+OS.cem.a, ...�� 'eleltQ�,�d9· de 1'J.Ol'Ht.flO-,. q nosso coraçao.,bate de! '.

. �
.

_ lada.. ! outras. quê 'os «poderosos» nosso numero r�trazaâo,polIs, no pleito de 3�de. D�-lIJUbil.o com.o do .elenorado d.e I
Fpohs,;) � �esulta!)oB�us. Em Blguassu' não se acanham de transmit- Max M�yr sab�a o mesmoze�bro, sagrando qom a VI- Flqpano'polls que levou á v!- �<ue '}Repubhcanos 6:>, Llbe-I

Fpolis, 5 --'- Resultado Bi- tiro Dr. Fulvio Aducci e GaJ. que nos, conflrmando. quet�I'la a cha-pa soo' a legeu?a torm a Chapa onde se .con-lI aes ....69.
guassú deu Republicanos 157 Bulcão Vianna estiveram de realmeute os empregado� daf O� SANTA, CATHARINA '. greg�m. Yalor�s mentaIs e I Result:ldos parciaes das Liheraes 182. passagem rapida e somente estrada estavam aborreCidos�ao se",lratl} �apeüas de v;. I mormsuos maIores. no Este:-

_.., T ,. • 'o. deram as instrucções aos com-I co� os cheres �e turmas que

t.or:1.a .. a.r.Ith�.et.lC,!L, i d.e J}88. d?, .Que
..

0 pa
.. 1:tídO. Llbe�al nã?

'.. secço.es
em !ta.]ahY. . .Vlct

..

O

...
na em .11Jucas I panheiros que se reuniram I hav!am pr�mettldo pagar�.lh�Svoto_; c�mtra.} 07,1 con?e��ao� I �::I�ueça a b�leza

�

de tuo alt�, FpoHs, 5 _ Resultados par-" FP0Hs, 5 _ Duas secç,ões! na �asa �o 81'. E.mmembergo o dia perdIdo com a recepç�oao. I artldo Lwelal. Ha a,gu I' .Içao,
IW mDmenL{I em que"

'. lt
.

h ' CI'nco prl'- Ipurada··s· deram' Rco·pubIIca. I PellIzzettl 1m.aO'we o sr, se a .Nereu Ramos e que depoIs, , .' . , d "J,! t,
.,

d P ,Claes aja y nas
I
à. . "- I • b.

I d' t t
ma cou

•.

sa

.•...
sup

.. e.I.. lO.r... Que,.,:ao .el:il.ru.. ao prestl.glO o. 0-

•..
' -, Republica-.nos 272 e I.,il.leraes. 191. Itodas a.a vI.'SitaS p.r.ecisassem

lsseram s0!lle?-e pagar res
,:scap,al'á:_ � ne_unum esplrIto: I der. A demOC!aCl� está em i

mmras secçoes.; de um cOllÚcio! Só se po� quarto da dIana...
e. a, �lgm�lcaç�o moral d�sse marcha e, h�;Je, Já nã<;> na;.. ;'

.

.

.

.
.

.'

;
.

I deria fazer assim quando I Com isso ficamos satis-!egl.tlmo,H1soflSmavel tl'lUfl fo.rça,s que Impeçam o seu'AS'SEMB'L'E'A·CONSTIT.UINT.Else dispõe de empregados I feitos.10,. trmnfo. I. '.

.

.

'.. 1 _S�b�mos ;todo� que, nas Afonso Claudio
....

.

-

.
.

. .

-

ca;.JItals, os partIdos gover- Agora que está em dlSCus-llllfestou-se contrariO á orIen-, Gremio das IWima Horanistas. contam com forças O. dp.....sfech.o Aas el·ei. são o projecto con"titucio- tação política do Chefe do ! •mais pOdf�rO!;aS, mercê de u. i naI a ser dado' ao Paiz; os Governo Provisl)rio os :;tpar- GI"'· l-aS Ivarlns circumstancias que trabalhos da constituinte es� tes chov.eram sem interrt.p leln. I Fpolis, 6-12 horas - Re-
difi,cultam o esforço das opo- ções de 3 de tão mais normalísados. Con- ção e com violencia_ .

.

;
.,. I sultados conhecidos: Tijucassições.. Não estaneiú aiud;a

Dezembro tudo nota-se um certo de - O sr. Amaral Peixoto bra- O, GremF) das Ghcmlas
15a. secção Republicanos 106,

consolidada,
..

entre IlOS; a UI sinteresse dos constituintes, dou: reall�{ju, sa�bado O seu an- Liberal tOo; Palhoça 2a. sec-
mentalidade do voto Secreto sendo até encerradas algu- V. Excia. entrou aqui ,ela ������dO baile no Cluh Ger- ção Republicanos 148, Liberal
que é a segunda experiencia, Nosso serviço II mas sessões depois de pouco janelh:J Foi «eleito pelo Gal.

Como esperavamos este 69; Itajahy 7a. secção Re-

malsin.a:da, na primetriL vez, ,"nformatl·v.o t@mpoporfaltadeOradoreslwaldOmil'OLima,represen-b'l t publicanos 136, Liberal 124.
com o casú das sobreeartas . .

t tante do Governo Provisorio». .

ai e eve 0_ successo de�e- Resultadu total: Republica-.';

.

.

_ "

i'
.

"
mscfrp 08.

. _ Jado, revestindo,se do maIOr 3383 L'b 1 3357transpa�ente�, e vI�n d que Para bem servrr aos lll- A maioria dos deputados é Outros deste �esmo Ja b 'Ih r
nos, ,lera . .

o fun�Cl�[lariO publIco e os] teresses dus nossos leIto- toda formad:t por gente nO_j8UCcede.ram-se, �te a banc�� r�, an lsmo.

d b 'Ique tem lUteresses adF:fend.er .re8 enviamos á capital do
v.a que se mostra acanhada da paulista mamfestou-se, dlI G

� s:gunGl�C' ��se reqauII�>7<>o,'t'
_ . ,

.' t, ..... .' .'
. . ,.

d C II 11e remlO uas 1 lnlu. ", .... ,na SI uaçao, reCeIam. vo ar estado um nosso represen- sem coragem para subir a zen o que o sr. ove o q- -, d t· d

ver-I C' C th rcon.ira.�. pa.' l'.tido apoiado .pe- taate
.
que transmitiirá de hoje tri.buna, como fazem os vete-! r�� rehabilitar-se ante a opi- �aa:;i�� �e�l�: ��c�al �lume- ongresso a o lCO

lo goye_:-no. . .
em diante os lesult�dos �e tanos. São quasi só estes I mao do povo de S. �aulo. náuenseA, lIça? �e Flonar:opolIsé toda _a apuração.;. do pleito, que dis(;ursam. Os outros! O ap�rte que maJs. com-·

O saHio esteve

amPlamen-1
Está desperta.ndo,. em todode

..

um <:lvllSmo co�a�os? que secçao por secçao. '. rieam apreciando, arriscando, I
! mentarlOS mereceu rOl. est� te enfeitado e uma das salas o Es�a.d�. o maIor mt�esse,verdadeiramente e8t[!�úla os O nosso telephone tem tI- uma vez ou outra e aparte .'
outra do sr, �mar�l PeIxoto,

d d I(li namentado o PrimeIrO Congresso vathoque. sempre, no Br,asl�i pore.. lintado a todo o momento pe- 'que é respondido' magi.!:ltral� I �Qne. o.s reaClOnal'lO,S voltem e.. ansall:; do' ,Ohr el'r'l'nho de lico de BlumenELu, a rea.lizar.Cf\"",F<'F"n'1 ..", ':r"'�+""'<"I'" ·d·O·d· .,
.' lt d' d 'a actlv'ldade mas saIbam quo

com um n pm
30 31 d d

.

b
�

:-
..

_:.G.�
..

�v,..,' ��.��:-:',: �-...,. . ..... ! lllt_:0 os. resu. a.. os a. apu- ffi&nte pelos antIgos repre-' .'.. �

'C'

natal. A noitada social foi de j se a e
.

e �zem roVOLO secreto.
,

\,J'Jmeç'j. nos,. �- raçao. Em cada um dos mfor- sentantes da Camara. �s r�voluclOna�lOs amda tt:m bastante anima ão prolongan-j deste e l' de, JaneIro pro-�ora, a acredltl!-I' n� ')')SSlbl- mantes sentimos um ardoros
.

. . . ldeahs�o, se 101' nec.es�arlO, d _ dau Ças até cinco ximo.

lIdad.e., en:.:.l'�: YJ.O�l, aí' um re·

in. !e.1'e88ado. pela.,. ViC.t.or.ia. da O.s. da bancada P:1:Ullsta. para d.lssolvera Constltumte.» h
o se das (j- I De ltajahy, segundo esta-gi�_�n ,de (:pir�!�:) � C(i;�O, na legenda

. gIori.os�. E não pu contIll_uam em suas attItUde� 9 me.smo orador que esta'Y� °f�'inb:mmaf�r:� destribui- mos informad?s, mai� de du�8!.!.��,...;. s ,�::.,;..; �;_" ..... :h;:; ,-,::r!:!as demos fICar mdIi'rerentes á resen adas� prudentes, pe mscrlpto para_ ralar. cepo�l:i, dos presentes por «misses» e 1 zentos peregrmos VIrão toda Amerlc.d. ,1".1 Norte:
....
Tm

.. h. a,-.'I Ia."ta anciedade p.el.a victor"ia sando as palavras que pro- novamente, nao qmz !lIaIS, li d t'l
1
mar parte na grande Assem-"

L
.

.

i d
.

t- T b
.

II rea za 0!'S «cu I ons».mos resv iladn na tlegra,:d-� causa dos catharinenses. Ho- erem. eSlS lU•• ' am em, SI e e bléa.
ção. df.,�tb .afo::·iSm(�-I,a.pide_(Ías jejá podemos servir ao pu- A sessão do dia 29 foi, por Ise

manifE'stasse outra vez

Pr'enunCI·OS de lima
No interior do municipio,dem.ocraClàs: «OPllll<>',j' na0 é bHC

..

o satisractoriamen
.• te.. FO.i excepção; caract.e.ri.zada por .eontr.a.o .goyerno com cer- U é grande o enthusiasmo porvoto» . . .

".

este sempre? noss? grande calorosos e violentos apar- teza, rbch�rIa o teu:po.. , »
. i essa dpmonstração religiosa.Todos os que se l.y!teram, !_)raser: serV1r ao mtereSF(� tes, provocados pelo sr. An-I ,Na segumte reumao falou nova guerra� De todas as paro�hias do

em Biumenau, pé�o exito da! do publico e ás boas causa�, tonio Covello, deputado pelo somente u,m deputado,. o sr,
. 'I Estado estão chegando adhe.

chapa s(}b h lêgt�n,la POR e sempre andando para a fren-IPartido da Lavoura de S. Homero PI�es, da BahIa.
.

'1 elegrammas de :?aris 1'e- sões valiosas.SANTA CATHARINA estão te.
"

I Paulo, Quando o orador rr:a- �ara o d�a l' estavam ms- velIam que as grandes po-I Varios são já os oradorescouteutissimos. ,'. lição de C:'lpt.OS. varlOS deputados, mB:s tencias preparam se para .u- I inscriptos, sacerdotes e lei-
Florianopoll8. é magistral e so dIscursaram apenas. dOIS ma nova guerra. .Para afhr-I gos, que falarão' sobre ter�
basta, por si só, pa.!'a expri representantes, um

. capich!l' marem isto baseIam-se no mos variados.mil' a prefereucia' de
.
um e- .

in.dlislda
ba e outro tia representaçao augmento consideravel da

leitoi'ado de 6s.col dos maIs' de classes, importação do nickel occúri-
capazes de Santa' Cathariria. da nestes ultimos seis [mezes, munições.Es", ... ;Lçãv Cuillp-:n�a 08 <38- I SUPPLEMENTO ILLUSTRADO O canadá e aNova Calt:donia, Explicam, .em parte, este
forços dos republicanos ..

de principl1es productores õesse consumo deVIdo ao Jacto. deBlumenau, na cRmpanha des- Com o. preseIlte numero metal, quadruplicaram as suas ,a França e o Japao terem
lumbrante com que foi agita.- distribuimos aos' nossos lei- exportações. O nickél como posto em circuI o:l Ção moedas
da a opinião de todos os nOS-I tor,es do municipio,. o

SUP-j é sabido, ê material indis-I de nickel. Entretanto é mo-
sos d!stritos e em que se Ia-! plemento Semanal Hlustr'ado pensavel para o fabrico de I tivo de serias preocupa_lou�ao povo com a maior cla- I o numero u. 388. . certas peças de canhões eções para ao França.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ÇIDADE DE BLUME.NAU.

�:::à CARL WAUlE ::�sG�:::
Rua 1� de Novembro, 90 � Welephone. 11 - BLUMENAU

".' ",o_�

"

.

da _'�(!feitura MuDicipal
<'::':de- Blumenau-

.......

orrerece as seguintes NOV1DADES�

Roquette-Pinto, Ensaios de' Anthropologia
.

Brasiliana' Rs�
Mon.teiro Lobato, Na Antevespera

Re.Q'...U····.·e·.·:-;'·rJ··'memos 'f
..
Ao sr.

e e.o,g. munlcipal para Henry Ford, Minha vida. e • .ryinha obr� ,

.

·t ri Mirkine As Novas Tendencms de DIreI-
.".'

..

Ia enner,
.

•
." Ó. .,' to Constitucional

desp····achados i
306 - Bmmo Laffin - Co- Affonso Várzea, O Estado Socialista. do

,
..

'. .

. mo requer. .

.

p 't". ,"."'.'

t 1 M' ..... 8.Cl ICO
"

284;'-;-:- Alfredo Blaese _
..

30 -

.

oradores Rio Pàl-
.

Araujo Limá. Amazoníe, A Terra e o

Em,. Vl��a da informação da meira�.� A escola podl:'rá Homem
Intende:r!-cia faz-se desneees- 8�r. er eada no proxnno ex�r- Oscar FontemeHe, Palestras e Conselhos

. .

.. ".'.

íd
' -. '. . CICIO de 1934. devendo os lD-

.

Medicos
.
-. Ba�� ':_P�VI encia sugerida. teressados Iegalísar-a doação

I
Nene Macaggi, Agua Parada

'. "i�aO - c��:���:Ote��� li dOS'oPSremoMe terreno.. I
Ridder Haggard, A Filha -:lala TempeEstade..

SI...d...•..o... marcado n dia 1.5 de Ja.- .

.• -. oradores RiO.' C.'.u- .. Ooneordía Merrel, Adão e
. gumas vas

,,n�lI'O de Janeiro de 1934 n:zta - Como requer, tendo

I
Elinor Glyn, Cegueira de Amor

.

·.'pa.fá....
a instalação da Escolh. sido .m.arcado o dia 15. dei Dr, Haveloek BUis, A Educação Sexual,

.

299 _ Jacob Berger _
.
Janeiro dt' 1934, para a ins- Mario Sette, Seu Candínho da Pharmacía "

Atendido.., .' '" ralação da escola. ' Oornelío Pires, Conversas ao Pé do Fogo

'.
,302 - João Hofman - Co.... 309 - Adollo SCh.m.alz -} Rudyard Kellman,' Englishand Portuguese

mo requer,
. Ao eng. municipal para' es- Commercial Correspondence

303.� Sociedade das Sras, tuãar.
I

Orestes Bosolta, Martlía, a Noiva do In-

Evangeiicas.� Como requer. .' 310 - Hospital Benedito confidencia.. "

304 - Norberto Antonio Timbó _ A Intendencla de AntonioFigueiredo,Memõriàs de um Jornalista"
Koeríeh - gomo reg.uer. Tlmbó para efetuar o paga- Coopero Os Pioneiros

_

"

305 - Felíeía Reínert - mento previsto em Lei. :

6$000
5$000
6$000

12$000 J
6$000

I7$000 I
10$006 I5$000 1

5$000 I

3$000 !
3$000
5$000
5$000
5$000

7$000

6$000
6$000
2$000

,.

••

..

..

It

"
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PEDRO EULALIO ANDRIANI

TIjUCAS -:- S. CATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLGENCIA DE

. fABRICA DE TELHAS fRANCESASDesejando', vestir-se ·bem
. E por pouco dinheiro

Deverá- usar somente

COn.fecções
.

Eennê:r
sob medidas previas .

e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock'

:R A UL. D'E:EKE
Rua'iS ·de Novembro, 120

.
.

.

Telephene Nr. 47

Novid'ades em Dahlias
Tbmos em" stock mudas para íornecer

Importação de 1933 da afamada
firma espeeíatraaua no ramo

Bôettcher Irmãos

Representantes para o
Valle do I a j a h v:

Floricultura H\ 'ELl-1A"Y. li

t
------......

BLUMENAU

CAIXA POSTAL, 62

BOA SAUDE ••• 'ilHOA LO��GA"""
OBIEM-SE USANDO o

DLIXl[l'J.. D� �;IrOGlJJElltllA
Err�Jreg-<ldo com real van

tagem !i,iS seguintes casos:

Rbeul1latism� em !lera! I BacllltisIDil, Mal1c�as
da pelle, E�p!!Inas, Uíc2ras, 63!i!1rrbáils�

Dartárús, fistulas, Smas.

{ANTI
- S\'I'Hl!.fT1CO

PODEROSO: t,:>lTl· h.'I.·H.:.L·"lAl'CC.}."NTl- t::;c,. OVIiUL'ISO

DO
�--------, -------_._-,_..-

onito l aratol
• dm

é qualquer artigo da minha

D�utur Pifloihe' Araujo
Clínica Medico CklJrgica .

.

Cia, Malburg SecçãO de N e a O c; O que sempre dispõe de vartadissimo SOl'-
. b. IA ,nnwnlO em ARTIGOS DE A DOR1'\O,

QUAD tOS, ESPELHOS e OBJECTOS ARTIFICtAES com enfeites de BOR
BOLETA; PRODUTOS DE COtJRO DE CORRA

é qualquer serviço executado na

Seccão de V i d r a r; a que sempre está munida do maior stock
_,.

ii ,em }iOLOUIlAS DE PMNEL, VIDROS,
ESPELHOS etc. .' .

é qualquer retrato tirado na

SPC'cão tf�� f-<.ntograiia que Ü nWdt'T'IJiRBimam. ente íusta llada e

G,.,"i;'" d..... V 1111 1 provida dos NOV1::-;SIMOS APPARELtIOS
e UTENSIUOS. '1't,d0S 0$ AR"rIGOS FOTOC; l�} FiCOS. Ser-viços para. FOTO
.'\!':�:� 00 ::E.':.

BLUMENAU
Diplomado pela Faculdade de

11;1qrJici na e, Cirurgia .da . Uníver
síiÍHde do Rio dt" .Janeiro, com

longo tírocínlo clínico e. pratico
no Hospital da Santa. Casa de
),lh;el'icordia. do lho de ,Jl1neil'o,
Hospital I)1'O-�1tltl'e. Matet'nidade
dns Lnl'UugBiras, Clinicas Obste
tripa e Gynecnlcgíca (Partos e

fJ..
l'

...•.
j

0. leS.'�Ías .á.
e

.. se.
0

..

110

..�a�.).!....
8

..... 01.1".".,
'

..__Ii!IiImIllllillBlimlllillJll- dtl de .prl<i\H}aS; aceelta chamados

.)1 pifra rodo O l\'[�nicipÍo e

r.óra
d�lie.

�lta G l.>;i:a:r 11. 1 'j - BLUMENAU

I
.

", ; ,.,'-

exportoôcres. de' maàei'ras'
,�

,
, e' t:ereoes'

Secção fluvial

Repr�5érüdnt�? õo mOlntio lH6LEZ

Para - annúRcios' procure esta folhi
& ;g;4wg"J! ,; ,eÚS€?W&t5•• , ,.','.i7

Exijam de seu

fornecedor
:"',<

Rua Quinze No. 60

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



:iO Ç(IlOUtí' piü:síijiíuw .1'�aTllos, inü:t:ú:i;�!)r tr:tkr:d nó i::s
.

ü"dú"de Santa C�ítharinà� Jíp uzo ::la:;; '!:'i:�", :JtríIJl:içbes 13'" consj
di:tútí1do. que sú�)sisil;.'l'n hs díf:eul:.bdes !;t:\.! dtH;Pil;nm arn o De
,crâq·ü. 2,',de:13de··ft:vereifO do corrente ano;

. '
.

DKCíiLT,!',:
.' <. Artigo 1 Fi ain relevàdos de q Il:;lrlt::ll; mnl1:is ; (,,111., que
<t�i1ham incorrido�. por atrazo no pn.�2;'ail1en;0 de impostos os de- .

.

. ,\ledores, á f?.zel1da cS(;'lduaJ ·que. p:lg:\léIH suas divid:t:s. até o
ôÍ<L 3f de dezt>tn:J.ro de 1933, inclusive aquelas qll;� ih estiverem

.

:ajl1iz11rlas_ '... "

.

.

!

.

,
,

,
:.;

_ :',ái'HgÓ,2,-: As ações .éxecutf vas em"andamento, parn. as
", ,.' .cehrançasAe .irnpostos estáduais.: Jicaí."?O sustadas até. aquela

"ô:Há; cumprindo, porem, ao executado' que quize r liquidar n
, s;ua ,ji'.'ida, pagi:lr o imposto devulo e multas, ql!e não perten
cern á Fazenda ('OI que já tiverem incorrido, e custas já ven-
cidas.

, ". .Artigo 3 - No caso do artigo 2, o paganlPnt@ serà feit,q
'ti'eXatOfi8, mediante guia em duplicata, passnda pelo respetivo

. e�l..�ri\,àl!, e, is.mta de selos, custas de Juizo, sendo, dás custas Idescontadas as q ue pertençam á Fazenda Estadual e cobradas
ttS� dQ Juizo. vela terça '.p:�rte. . .

. .' . -: ..

·

PAR",ORAfO UNIÇO:- �'=rn um dos exemplares da guia:
averbhrá O Exator à, respetivo pagarnent», e lt devolvera á car

forjo para qué 'seja irnédiatamen lú huífa' (tos autos (, .consid. ra
'.
da extinta ti exeeução, iudependen te de desuacho ou sentença
'qUe àssim a declare. "

,.'
.

.

'

.. '.

Art go 4 - As multas extraordinarias perdidas pelos pr;,.
maiores, em beneítcío do .Tesouro, . ex vi do § ! do art. 10 da .

,

: l...d 1-710. de 11, de outubro de 19:30, por lião -terem 'inidado a
,

.
8.i;20 executiva no prazo estabelecido, Bt'rãn descontada s em ta·

-". V'Oi 'do executado. que satisfaze. fi sua d vida no praxo marca-
-do 'lO art. I deste decreto.

.

"

' Art'go 5, - Logo que ('111're em \"igor o presénte decreto,
os promotores farão entrega imediata .aos exatores de todas as
certidões de divida fiscaes em seu poder, mediante reetbn..e os

exatores, sem tardança, mandarão afixar, na séde das comarcas
dos municípios e dos distritos, editais em que será transcrito o

presente decrete, para q UE chegue ao conhecimento de todos
. OS§drvedo���d� o prazo d� . isenção, Que :não será prorogndo

.

I'
%3ts$3213$31rffi3a5>�tB3Si:1S� �$3fB3������

serão as certidões, cuias as importaneias não' forem pagas, de- � p' -

lib" t" �
, volvidas iÍlcolitinenfi 80S pr"omotores; raraos fins,Iegil,is, deveu- UI:'

.,,, c.· ... � , O· .nlllle n'ao se er a &
do o Governo provtden-íar ÍJnra que novos dispositivos tornem

.

.sne em meu negocIo a exposnac �
J1 >i6JtU ffi,

mais rig()rusas e suücientes as .exeeuções tíscaes. � �-�-��-......;.-'<"-��-���,--�-��,- .f1 D d· t �§ 2 ..;...:. c Prazo. de qu� tratá O § único da Lei 1110 de 11

de
� _

OS Ile rn .es, �.deoutubroÔé1930,ficarltinterrompidocomaentregadascer- Edital _ 1· a.' pr.aça de '" � D 'da' "d'e notas �
..

tidões aos exatores e será continuada da data em que forem &J a per .,',
..

novamente restítuí-íos ãProrriotoria Publica, .

d t
- zt9

.

Artigo Õ - Incorre e� multa de 200$000 a 50Q$OOO o ven a e arrema a�ao ffi Do recebimento de notas falsas &3promotor que nilo cumprir ô de�ermiú.ado no art. 5, deste ('e-

*
...

�lL

" ..1:<-, I-ecol'h;das' ". ffiill_ •.....
. creio� � A multa será aplicada pelO Procurador Geral do Esta O Doutor Amadeu fi.:lippe· da Luz, .1uiz de Direito da a::i

L
-

I
VJ:::)

U �r4�.� fl'jedIallte �epre�ent�ção d(lcumen�i da feita pelo respetivú. E· Comal-clt: de Blull1ênaU, Estado de S';Iúta Catharina, na forma
", �.

. :\(lltot,.e por mtermedlO da Secrdana d� fazenda; .. da lei, etc. ... . rffi depositando o seu dinheiro no �
'.. ", Artigo 7 - ficam tambem, relevados .das mulhs t!m que Faz saber que .o presenfe edilal,' de 1:1.. praça, com o �

,

.' �
. :i·ncor:reram. por falta de.gec�ilrações para o lançamento dos con- prazo de vinft.. (20) dias virem. ou dele conhecimento tiverem, _�.i$ Banco. de, Credito Po

...pular, e itríbujntes do ,imposta' territorial. '.
.

.

que no dia 18 de dezembro viadouro, ás 11 horas, na porta
r.tN'. :Artigo:8--:- O presente decreto, entrarâ em vigor na dáta principal .da Prefeitura Municipal, nesta .:idade, por porte;rq A· I d B 11 AlI-

.

da sua pnblicação:' .'. " .',

. dos �mdítorjos deste JUi2;O, ou quem suas vezes fizer, trará a � . grlco a e e a
.

lança '.�
Artig 69 ""..:.: Revogam-se as disposições em contrario.· . PU?!íco pregão de ve!lda e arrcl11àfação, a quem mais c!C>f e <J::} '-'\9

Palaeip do Oovel-nn em' FlorianopoHs,20 de novembro de 1933. maIOr lance oferecer, acima da. avalfaç:l0, o Begt:inte bem:
. _fIj ainda que seja . $

ass� Atistiliano Ramos Uma P31'te ídeal de um terreno cO,'.stfirte de nma. 116S2'a.. de in para retiraI-o no' m
c

asso José da Costa MoeIlmann .
tern's e. pHte dl)s lotes ,numeros noventa e sete e nove�;-:ta e ''(JY

.
dia seguinte? i

· Assim, os sms. cmÚdbuintes em atrazos com sens impos- oito (97 e ?8)da. margem esquerda do Rio Itajahí-Assú, Oistri- . * Depositas populares limitados 5"!. m
tos, para com o Estado, aprovf\Hando os favIJres" dó presente to do Iné}aial, terreno. que contem ao fodo a ar\:a de '<J::J Contas correntes com aviso prévio 4_/' w

. decreto, são convidados a sàldarem seus debitos dentro do pra- R8.981,5 m:!;, e .. que faz frente ao mesmo Rio. fundos com ter- Çf$ Contas corrtlntes á disposição 2"/. �.
io acima estipuladó - até 31 de dezembro de 1933. ras de l\lulda, entre terras da viuva de Luiz; Guilherme do m ", /. .

. $
Coletoria de Rqndas EstaduaiS de Blumenau; em 22 de,l Na$ciment,) e as legitimás dos herdeiros filhos de Ana do Nas- cQ)ill&"l{5}'")�tSb��&1.,&:J,� tSht'\n.�@3��ffi�$3.t;jn::>vembro de 1933. :'

.
.

cimento, parte esta que :coube ao finado Alfredo do l';asd· CfSl'd::FIFXlP::{FJClFXtj;J'J.P QP(,ZP QPÇlPQJ;JQN

ass" l:LPIÓIO lIMA .

,
mento,ccoIDô.)egitima paterna ilo arrolamento dos bens de!:xa
dos por falet�n,en10 de.Mano�1 Luiz do Nascime,>1Ío, e que
correspondé' 11 uma al'ca de 13.493 m2" avaliado o metro qúa.
drado por-,oitQ reis e toda a parte ideal por cento. e sete mil,
novecentos e quarenta e quatro reis (Rs. 107$944). Bem, este

_----...-------..BllIIMI..-------..... ipertencente,àoe<;p:)lio de :'lfrédo�o Nascimenio, � que se
. " í acha em poder do mventanante GUl4herme do NaSCImento, a

MATERIAL PARA JNSTALLAÇOES ELEGTRmAS 'cujo requerimento será: levade á praça para pagamento do::; di-

",'GRAND,E, QORTI·MEN,T·",0'.' EU lAMPAO·
..

AQ E '.·.··US:·..TH.'E8.·
í r�itos e custas do arrolamento. �, p.�ra que cheq:u0 ao conhe:

õ IVI õ L !clmento de Íl)dos, mandou expedIr o prt>sente edItal, que sera
..

.

. .
.'

_ ! afixado no logar do. costum:: e outro de igual íêor para ser

•. TODAS PEÇAS PARA "CONSTRUCCAO DE J pUlJ1ka?o pela impren�a, na. fOf':la da lei. Dado e passado,
· ..'

.

'.' t nesta Cldllde de Blum"'11au, aos v1nte e sete dI' novembro de
APPARElHQS·, PARA' RAOIO mil l1oveeentos e trinta e fres. Eu, Frederico Kiliam, Escrivão

que o escrevi e .subscrevo. (assinado) Amadeu felippe d'l Luz.
Estàvam colocadas e devid@lenti) inutilizadas, uma es

. tampilha estadcal de (tois mil reis e outra, de sáude de·. du-
zentos reis. .'

.

".

.

BJumenau, em 27 de nov�mbro da 1.933.
.

O Escrivão: -'FREDERICO KILlAN.

Escrivão
.��-------...._......_-

:;
I

t

I
t

. lEuga",nlGno
Deixa-me grifar!

Correio Aereo

Aeropostale
IA
I -

i Para o Sul.

mala aerea fecha, na

Agencie1: do Correio

XAROPE .. '.
.

S. 'JOiO'

ás sextas-feiras·'

registradas - ás ·10 hoÍ'�s
simples -: ás, 11 horas

.. '

para: .

P.. Alegre, J>elotas•
Rio Grande�Uruguai, Argenti.
na Chile, PeI'Ú e Bolivia.

Para o NoMe

R(,)B. sabbados

registradas - ás 10 horás
. simples - á.s 11 horas .

.

. P8J'a; Santos, g. Pauló�RíÓ.
'

Vitoria, Caravelas, J;laia,
Maceió; .Recife, Nàtal, Mrica,
EU_l'opa e Asia. '

.

'1
Qualquer' o.utra informação,

.

fornecerá, (,) sr. Agente do
Correio ..

·· .'
. .

.

, �.
I ." "

'.
. \

Carlos Hoepc�e S. A.
.. BlurpeIlau'

.

. É' o melhor para . a

tosse e doenças .do peito.
Combate a� constipações. .'

resfriaJost coqueluche•.
bronchite e asthma.
O Xarope São João

. protege e fortifica a gar-
.

ganta. os bronchios. e os

pulmões, Milhares cle.
curas assombrosas I

A Fannha de Bananas, marca'

sob todos o� pontos de vista,

'I
..

1'.:1
.

BperBUV,e

I �.'

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



,i.CQR�ESPONDEN-1 Mulher Experiente /PublicaçÕeSIUnião, CIA DE ENCRU- uma encantadora Super-
ZILHA'()'A Producção da «R. K. O.» é o

-- :--

, " , que (}' Cjnema Busch apre- f BIsentará hoje aos seus habi-i umenauer Desta Asscctação de elaa-

II EXAMES ESCOLARES tués.,': V Ik I I d se, com séde em Floríanopo-
Umrorrfance agradável com O S {a en er Iis, recebemos o seguinte c{}-

. No dia 29 passado. realizá. lindas photogratlasre beIlos
.'

municado, que agradecemos:
raro-se os exames na Escola àmbientes da Vienna de' Dos 81'S. Nietsche & Roem- ,Tenho a honra de commu..

Pommeranos .Gentral em que 1915, que sempre tem o seu cke, recebemos um exemplar nicar-vos que. foi hontem em
é' profassor o sr, José Bran- encanto. ,

' do -Blumenauer vOlkskalen-1 possada a Directoria 6!('ita a

cher.
'

Helen Twelvetress com a der», annuarío que, j� �o se- 12 do p. passado e que vai
O sr, Martinho dos Santos sua figurinha deliciosa, ospí. j;mndo anno de. p':lbl�cldade, I gerir os destinos desta As-:

convtdado
.

para assistir os ritu�l eomo sempre - é a acaba de ser dlStr1bllldo. por' r;oc�ação, durante o per�;):Ig
'.

I exames,
entre outras 40 pes- p�otagonista fazendo parte '-'!JueIles senhores, prop!'leta- SOCial de �ovembro de ''''33

O Chefe dn Governo Pro- estendida aos metais precío. soas presentes ao �
acto teve aíndà d� elenco a «chorona." rIOS da .Empreza �raPhlCa., a Novembro de 193�, S( '.:-.Ío

visouro da Rellubl!ca dos Es- sos em bruto ou nativos. as saguíates ,palavras que
Wazu Pítts e Lew Cody. B�m Impre�so, com colab�-

.

os me�bros os segumtes ie-

tados Unidos do Brasil, usaa- § 20. Essa exporteção fica- são um feliz testemunho da. Um Jo�nal e o �ompleroen- raça� e;Bcolhlda,_ vasto �.ervI- ,. nbor�s. "

.

actividade do esforçado pro-l to. «Cançao do G1go10'» can- 90 de mfo�maçoes uteis e {PresIdente: - Oscar Carx' .so
táda pela celebre actriz Ire- fartamente illustrado, () ({BIu- Vice-Presidente' - M'F!'el

menauer
. VO�kskalender» .é; ,DüiuiLU Ua. Luz

. , .. '

�ma publícação de real uh-lI' Secretario - Adolfo I',.is
A lIdade.. . ,2'. Secretario: - João da

.
ventu'ras do Sa1'gento O t�abalho materlal_ de rm.: Gruz Simão.

Clelncy pressao. e encaderna9ao tam-II'
_ The�?�reiro: - Ot::;:Uo

a 'la. e 8a. Serie desta sen-
bem deixa a desejar, hon Rarnos LJ1:fOu1t
rando o estabelecimento gra- 2' 'I'hezoureíro: - Firr[;�no
phíco dos srs. Níetsche & Lourenço.

.

Hoemcke.
!\Iuito agradecemos a gen- Commissão de Syndicamia

tiIeza da offerta.

dos varegistas
Florianopolis

de

..

--_--

Elyseu Francisco da �:!;va
João A. de La Martíniore
,José André da Costa
sirvo-me da opportunídade

para apresentar vos os meus

protestos de elevada 88t;ma
e mui dístinguída 'considera
ção.

Calendário
Blumenauense

.

De No\'a Trento, da Com '

missiJu Ptld n::� Robu,to M('Yt�r, 1
NH:... jáo Batio. Luiz tusnai·.1()

Encontraram-se, domingo ul- O sr. J. Ferreira da Silva
timo no campo do Altonense acaba de publicar um traba

, F. C., em Itoupava-secea os lho interessante, o «Calenda
, quadros príncípaes e secunda. rio Blumenauense» para 1934.
, rios deste e do Fluminense I Alem dos dados eommuns t

_

> f. ::. desta cidade.' em publicações dessa natu-/
.

"

Na prova preliminar deba- reza, vem o «Calendarlo» re-"Primeiro Congresso':',JO$'F?"GIORNO - Recebe- terem-se os segundos q�adros pleto de iofo�!llações histor�-
I

mos a agradavet visita do sr dos clubes acima . CItados, cas, geograpmcas e éCOlloml-1 Catholicos decas sobre Blumenau, contos,
anecdotas. Muito variado e

I DICtt'1lD uulenaU
muito util.Varias gravuras ílus
tramo texto escolhido. Com es I
s� t,�ab�lho: o ��. Ferl'eí<r� �a I O comité das Filhas .le
Sll'V,: presta mais um v!'l1�o?o i Maria, convida a todas '18

servlç.o a.o ,n�sso m��lCipl?! congregações deste e dos
de cUJ� hístorta aquêl1e. nOI:;: I municlpios catha rínenses pa
so deuícado compa�l.h:lro e

I ra se fazerem representar na
um a?alxona�o e�tumo::;o_. grande demonstração de Fé,
Pa! u?ens - a? l=h.(J' �errE'lra I que reunirá nesta cidade nos

da SIlva e muito brutos pe: I dias 30 e 31 de dezembro
l0, c�ernplar que nos foí i deste e I: de [aneíro do 811-

oferecldo.__ __ 1 no próximo.
I

"Frm-fru" vaepubli-I
1... II'

I A nota de um milhão, 1'0-
car um ne o' nume- I mance de Mark' Twain: Do

ro do natal I meu pago, contos regionaes
[gaucbos em verso da auto
! ria de Luiz Teixeira Mercio

Dedicada ao Natal, (,FRU-I e prefacio de Félix Contreí
FRTJ», o interessante maga-] r3S Rodrigues e Contos e

zine HIustràdo de leitura, que 1 narrativas, collectanea de
. ,rapidamente alcançou vasta I

historietas -rariadas. COIUO
popularidade no. Brasil, vae se ve é justificada a ande
pubUcar a sua edição de De- I dade com qüe o publico
zembro, com innumeras' gra-I aguarda «FRD-FRU» de De.
'uras a cores e annexado jl bembro. que será vendida,
aO volume tres livros com- sem augmento de preço, fi

pletos a tituJo de presente l dois mH !'{'is o exemplar
tie Test8s aos seus leitores:! avulso.

Adolfo Reis

l' Secretario

de A!istamento r,,1 ilitar

(Contimwç.J.o)
Ulderico Pleti f. LeO:lardo e Gllilia; Frnbdir.n Correa f.

Joãó é f\,bria; U;-l a·JO Rapela:o L JOSé t' fai.:stina; Vidorio .M(·!�

g�l'da f. Alfonso e Madajf'f!c!; Vlrgllio Carnpe15tl'lni' L Peàrn tê

Hellr;queta; Victor l\b�tSS i. Aug-:;sf e ,\;13 gareth; V�ilério Kasa
te L Florindo e CbV:'.l1�'; Virgilio F:amo:lcil1!. f. Camilo e J1'Ho-
'meiw: Verdi C;;V;1. f. M:\rina Cava {f. rmturalj; YidoI' Yon Uils;!.
f. Cnrt e El)la; Valentino :i.\Josel' f. Abramo e Mafia; Viciorio·
Testoni f, CarloY e Vitoria: Walter Def�gatí f. <1-:1;-10 e ,Cecilia;
Vigando DO!lWr.·C,J S;�l\':idor f. Luiz e J\:lcl;mi:!; ViClor Vo}.gt t.
A ••gust e F, ied;; V::lerdin Vogel f. (}:1! I' Agll('S; V;mlielin
fI a'lçisco lsell/ee f Antonio e OtiliH; Vitorio MQUt'sto Reillert

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


