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r fnúilil.ii***vEN*CEÚHt��*��m��1 O desfecho d!!u��!!e� !�ei!ode Dezembro
.." )1.1 !�. Nós vencemos, em Blumeaau, na legitima cam- Êl RESULTADO Dl ULTIMA iiORA ,c-III.« panha POR SANTA CATHAflINA) �I �

;.:.. Neste nós está Integralizado o verdadeiro senti- �! Votação Partidária � I.,.;.
mente de sünpathia e confiança blumenaueuse, esta o ;:: Legendas �

'i\ verdadeiro blumeuauense que defende as Suas iraüí- }to I' turno I 2' turno O «Diarío Carioca», de 21 Ficou assim plenamente eví-
� çõ es de valo!' aclraa dos interesses de toda ordem. St _._;.... i-,- --��; I de Novembro, publica uma denciado tratar- se de uma
ot( Falam por eUe mii duzentos e cincoenia e um votos

ê

'I' interessante carta que aCh&.-1 mesquinha perseguição movi-� POR SANTA CATHARINA e, certamente.Ialariam, aíu � ",,' ir:;, Imos de uma grande oportu-Ida pelos mandantes locaes
� da se pudessem, os restantes seis mil requerimentos 5t. ,POR SA.N!A CATHAR INA II'

7.4,8 7 JJ,t}3... � I nidade para os

nossos. leito- que não queriam deixar pas-'4!\ que dormem no cartorío eleitoral desta comarca. � i .

I'j
res e para o Director da Es-, sal' o momento para collocar

. � Nesta campanha toda, Blumenau, passou por duas .�: PA, !lT" I'D"O. LIB;:;'R.. At.. 7 4�o s: ··7fi. ') t�ada de Ferro

8a.nta
Catha- no logar d.e Pellízzettí .um

dos
-t\. phases bem interessantes. );:! .., L -

" • uO u. v.... rma: seus apaniguados, Como este,
: A primeira foi de deíeza. Os .nossos homens sa- ;:.. I· ITAJAHY, (Estado de San- devem existir muitos outros
« hiramemcampe. mais para traduzirem as intenções que }to ta Catharlna}, 15 de novem- casos pelo Brasil aróra e, seoe< discrlterlosamente os nossos .adversaríos urocurarám Iír- ,. bro de 1933 na intenção sincera de sanar: mal' na índole bôa e credula do nosso' Iavrauor. Foi lt NOTA: Os resultados estão de accordo com o serviço que Exmo. sr. redactor do Dia- esses erros- explícaveís talvez.:i mesmo uma phase de deleza contra as promessas des- � i mant. mos na Capital do Estado. no 2' turno, e este o ultimo re- ria Carioca - «Agora que I pelo momento, em que foram
�1 pistadora s, Foi um trabalho que os blumenauenses it; suhado que obtivemos. se procura dar á celebre for- praticados, deve o Governo
<6t .ouvíram socegados. \to I Imula da «pacificação dos es- Federal, medindo todos pela� Passadas as .elelções, entramos no período fie \: I pintos» um cunho pratico de mesma craveira, estender seu
,lL·qua.si ezaltação� O pseu?o indiferenti�mo de muitos �j U,·va Encruz·llhada' uNa hipótese aliás I sinceridade, reintegrano os ot- manto de perdão tambem 80-
;� .. ªbrlu·t;li BO .toque da varinha de condão. Eternos os )to ., .

.

, '. irrealisavel ... " ficiaes do exercicio !'eforma- bre os civis, que não pecca-.• � blumenauenses todÓ's vivendo a apuraç.ão do PIeI.'tô -, ;
I

.'

.

I
I "" dos administrativamente por ram senão por pensamento .

. � c?�o se d? resultado depen�ess� a sua. propría eun- � I " "
,

. _
se havem batídoao lado de Ouso, portanto, appellar

t-5 díção de VIda. E a cada occílação da legenda POR)to Ha de pÚ,leceI estra�ba I Nossa
_

conlreira :Rep�bh- S. Paulo na campanha eons- para essa valorosa folha,!r SANTA CATHARINA clle sofre de alegrias e receios St que «CIDAI?.E». abra un� Ü!U-l cal), orgao do Partido Líbe- tttucíonalísta, é justo não es- sempre prompta a defender
. � subitos.. • ..

'. \: i]<: p�ra o du�trlCto de En�l u- ral, e que, apesar,. de no co-, quecer tambem os civis que os desprotegidos, no sentido
« Para Blumenau e para os qUtl nos podp,m olhar, )to I zIlh.ada q Ila��O ,todos o� I es- rmeço �a. derradeIra c,�.mpa- soffreram pela mesma causa, dese �onstituir em porta�vóz� de bam perto isso é mais que significativo. Isso traz ;t li ta.n,\es mUillC,lpWS me,l eçarn !

nca eleltoi'al, have� aI�.rm�- especialmente os fUllcciona- r da. ca�panha de reintegrflção�! a cOllvicção de que nesta terra adoHlda. todos vibram )to tan,0em um ... oto
. ��bhc,) de

i do que o seu PartId,? fl?�rla rios, que, envoividos directa I dos funccionarios demittidos� interiormente com o civismo da sua tradicção. St appla�sos pela attl.ud� que Ino t�r�en.o .d,?s I!rlllClplOs, ou indirectamente no

confl.ic-1·por
tQdo o

territor.io
nacio

� Mas essas phases dos acontecimentos, que prece � I aSSUnllL'am ne�t� p�e�lo �e i sem ferIr mdIVldual1<:tades, �; to, perderam 08 seus cargos. na por causa da revolução
/:. �eram. e fúram posteriores ao 3 de Dezembro, estão» deretou p�la rel.n_e�raltz!1ça.�! �as vespf'J'as do �lelto de. u Já o ilIustre ministro da via- !.laulista. Assim p1'estarà o
ot{ lIlvertidas na sua ordem natural. s: do ldgltlffiO valor cat11a1'1

I o. � Dezembro, abusou de 1m ção mandou l'eintegrar os em- seu conceituado jornal um
� O pério(io de ex:aitações deveria ter vinjo antes }to nense.

.. 11 gUlgem violentei, Vj"'llhlo tO· pregados dos Cor�eios p Te inestimal beneficio aos inte-
« a o de dei(�za agora,. � :\-1as, esphcamos..

" dos, II_S que p"egavam,., nos legraphos de 8. Pa.ulo, dando ressados e collaborará ao:!.. E assim vedamos. em B:umenau a verdadeira §: E 22 ?-e .Junho,.sahmdo do Cl!lUCIOS, ti palavra de I.e em àssim um exemplo que deve mesmo tempo na construcção: confirmação do qu.e sentimos. A nossavictôria, aqui, )\' D{)HS� �ndlifer,�ntH';?'l.o _?r1.ls �!'nl :18; l,�gcnda "Por ,,,,anta ser imitado pelos demais mi- da paz da. iamilia brasileira,
� te�ia sido' totaL ,Enãoteriamos que ler na !J1:J.isiono- � a�onLe:.i�n�nto", p011tlCOS I..:a. ::�:ha.rllla);, eel'ta. vf'� Jl:lgo�lnisteriOS. M�s, nã,? foram só- tão nece6sariaparafazervol
« mIa de cada blumeilauense a grande $urpresa do de- � tllarw(.oseli, entramos � co� 111 � a!Iz8vel a hlp(Jtne�sl_ da mente funccwnarlOs residen- tal' o Brasil a um regime de
� cantado Partido Lib�ral ter consf'guido setecentos e � I b�tm: 08, actos do pB:rtl�a:lS- �lelÇa�?o. dr. Adolfo I\.onder tes em S. Paulo :j_ue tiv€ram ordem e de liberdade.
� cincoenta e cinco eleitores. }lo n.o lJber,ü, _que p�e�udlc(�va a ConlStltumte.

. '.'
c.e arcar com as consequen- Queira, exmo. sr. redactor,� Para aproxima campanba já nos poderemos guinr � a �arrnoma. admmlstrativa A nossa destemIda confrel- cias da sua sympal:hia pela aceitar desde já o meu proli{ por uma grande e vibrante lição. Que nillguem seja" de B,umenau.

_ ,ra decerto se surprehende.u causa paulista. Tambem fóra fundo reconhecimento pela:i o uUimo a cerrar fileiras quando a lucta civica cha- �
_

A. exo,?-e.raça? de F::;usto com o facto do d�, �doHo da. terra bandeirante houve fineza da publicação destas:< mar ,os_blumenaUe?ses para. a exaltadadeieza das suas �I �!a.mo�C1m da JiltendenCla de Kon�er . hav�r attm�Ido o muitos servidore� da Nação linhas e acreditar nos senti-
t tradlCçoes de sentImento e amor por Blum�nau. ; l.�cruzdh�da, porque. �ste qUOCIente eleItoral t(6.;üO �('. que foram removIdos e atê mentos da minha sincera ad-

. � '. '. _... .

}to !nao ,s�gUla o �redo Llbe- tos) .logo na manb� do qmn- demittidos por manifestarem miração - Seu obscuro lei-: .,

Achllles BALSINL .

..jt I ral, �Ol o aconteCimento que to dIa �a apuraçao. .. E,
I ás vezes uma simples admi- tor, MARCOS KONDER.

't{.
.' ��_:.. .'. .

.

.

� � .)1.1 nos Jogou para a lucta. talvez, amda tenha do soUrer racão pistonica pelo movi-;P••"99�;PV";P;P"'#"9"".999"99••"iS'{;•••""9'99••""",,.9"""�9'" Agora, que Bl,!�eD_au teve surpresas maiores . . . I mento constitucionalista.
os louros da VICiOrIa. pela Acha�se neste caso o es-

Dr. AdÇ)lfo Konder

C�.l.lsa ,comm.um,. merece le�· crivão da coilectoria federal I'
.

seguiu paraA lição de Blumenau ,Já está eleito depu- �:��'oE����:�:l��a oiu�dJ:��
1UiTlftlA E�DnDTn'A�:' RA�n�� t�i'iZ���!� :��a��iT Curityba

. .
todo á Constituinte sa�o� �ed:(;tados. h nu bUt �run � v ft sunimariamente demittido por! Dr. Adolfo Konder era...•Como Flodanopolís, deu -O dr. Adolfo Konder aconOteOclSl'meenVteoms cdoen EenCcerl'u'ZOl'� I sde tder declarado'r em uma rto- perado hontem aqui em BrUs:.Blumenau ào Estado e áNa-' '.

.

..

a e am gos a ca.
.

T
-,

tt"d lhada p"ra saberem do valor 'ih'
1 , r l� t

men e menau. Contudo, podemosçãO uma. das mais beIlas li- enão nao 80 a mgl o,mas u. Realizar-se-á, amanhã, no sympa 1CO aos pau IS as em-
. .

lt··
.

d
.

t que representa a victoria l' . Ih I d I
communicar ao publico queçoes de civismo de nossa u rapassa o o quoCIen e e-

.

t d '1 d' t'
-.3ampo do «America F, C.», armas. RSO e va eu a e a- S S seguiu Dura Curitybahistoria politica. leitoral que é de 6.500 votos, conqUls a a naquel e lSflC- em Itoupava·secca, o torneio ção perante o chefe pOliti"o

..

,-'._ '
,

A chrpa pela legenda «Por porq:.Ie, no Estadtl, no pleito to, mas não ralaremos dos de foteból, promovido por local que por sua vez o d�- d�nde passara por aVia0 pa�a'. .

a
. d 3 d D b te P"'o 'ei.,sos em'prt..ogu·d(Js por� . . Sao Paulo e t!e lá !lara o RlOSanta Catbarina}) obteve, em e e. ezem 1'0, vo ?,ram L (, " , .' este simpathioo club, nunclOU ao Interventor de .

.t'

11013'80 município 1251 votOj3 e 26.000 eleIto:'e� JO qUOCIente Igue estes r.::pugnam•. cada Na classe B. jog'o tel'á ini· então, o qual pressurosamen- d_e_J_8_ll_e_l_r_o_.----'------
.....

·

a d o.··· ..:r.art.·.i..d.. () Lih.e.ra17.75,.s�n-lse.;.. O

.. btE:ID. d.l.vldmdo-se o e- um ,q�T'e pesqUlz!'l por ,SI. •

do ás 8 horas da me.nhã, to· te p�diu a Dic�ad�ra a. pena) EM RODEIO.do POIS, a derrota-do partIdo leltorado que comparece �s Que.cr:'0s, �o, negta dar mando parte 08 seguintes maXlma para tao VII dehquen-dominaute por 4.66 votos.
- urnas pelo numero �e cadel- um calmoso :vwa. á Encruz-- clubes: Itoupava Central, te. Demittido o jovem Pelliz· Em Rodeiol'ealizar-se-á ho-

.

Em, ra.rissinias. e�eições. �n- ras'l- da rep.res�ntaçao) está lh�da pela .vICtorIa q1!-e eon� Garciense, Liberdade e Ame- ze�tí, tratou �ogo, �om<? .moço je o enla3e nupcial do. sr.
trc nos, um. partido QPOS1ClO-:- elel�o 110, primel�O ,turno, de· qmstou aCima dos mteres rica II. brIOSO que e, de mqumr os Alfredo Dalfovo e senhormha

n.i..
s·.ta c

..

·

.. o.nsegu.iu r.esu.·.ltad.0., tão putado.. a Constitulllte o dr. ses pessoa�s. Na cla3se A, á 1 hora da seus superiores hicrarchícoslElvira Scoz, filha do sr. Syl-
esmagador. Conseguiu a opo- Adolfo K,:mder. tarde defrontar· se-ão os se- a .respeito.das causas lunceio· vio Scoz.
sição Coligada, em nosso Mu- O candidato cabeça de cha-l guintes quadros. inscriptos naes que por ventura tives- São Padrinhos do acto os
nicipio, 62%, sobre o nume- pa

. da. legend� �Por. S�ntil na classe A: Brasil, Blume- sem dictado a sua exonera-'I srs. Conrado Balsini e senho-
1'0 que cotupareceram ás ur- Catharma>} at�lllglU raplda- CoJlegio Sagrada nauense, Amazonas, Victoria ção: e todas as autoridades 1'1.1. e Roberto Grossembaêhe�'nas.

.' mente o qUOCiente eleitoral
Familia Bom Retiro e America. do fisco rederal asseveraram 1 e sen"lora, a solenidade tera

.

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

ao se adpurar a metade dos A ordem dos jogos será a que ene, no exercieio doseu o brilho que merece-m os

,

Bem h�-l� .fHumenau que, I,,:oü:ts dos qu� compareceram seguinte: cargo, fôra sempre um func- nupciantes.
, .co� �s seu.,,; lIderes e o seu las �rnas a 3 de I?e�en:bro.. Realizou-se hnlltem a aber-

r jogo cionarío ,probo e exemplar. «Cidade» com aD:e?ed�nC1apo"'o
..msubo.rn a.ve.l,.suste.nto.Ujl

E n

..

m

..
a

es.p.. lend. lde.< vIC.torl.8 tura da exposição de pintu- Victoria x Amarica envia calorosas IellcItaçoes.nas urnas, os homens que a do ex·PreSIdente do Estado, J:as, trabalhos de mão, etc., _.__.___c ----=---=------'-
sempre lhe defenderam os I.qué, por S1 só, representa0 no Collegio Sa�rada Familia, Blum��.����se.·

5 1_ Irmandadn do. S. SacrafmantoÍnteresses e se bateram ?�10 '\llHÜS
belo renlate á Campanha com grande fr.equencia de x Amazonas t::... k I� &í iA

seu. progresso,
.

sem visar.Civica
.

que culminou com os famiUas das applicadas alum- 3' jogo
I

a ao i. J In 2.uey A diretoria desta iI'manda
quaisquer re�ompensas. A resultados. eléitorais que 80· nas daquelle opthno estabe- Brasil x. BOID Retiro 1Q26

. dia 10 de pia, pede-nos para avisar
palavra de Blumenau, capitallmente·deveriamter·surpreen- lecimento de ensino, A' noih�haverágrande Bai. Domingo aos seuS associados que está
economica de Santa Catha-l dido os que são surdos aos A exposição está franquea- ie e .dl.·S.tr..·.ibUivilO dOS. premios I Df)'liTINGU1E'·IR. ,4 marcada para amanhã depois:r1na, condemn'iudo a situação ifa:tores morais .. e< á vibração I ao publico das 8 ás 19 horas aos venc6dol'es' n.O salão \. lU J \J! - da missa das 10 horRs uma
liberal, deverá s(�r ouvida. .

I coletiva. .

'.! e será eneenada' amanhã, Mogk. i Tocará' o Jazz Band America reu::lião l'xtrao;diuaria.

PELA PACIFICA(}ÃO
ESPIRITOS

DOS

'Uma caria do sr. JVlarcos
ao' :Díario Carioca;

Konder

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



CIDADE Df. BLUft'i E.�AtJ

Estado de �j�t* Catharina f
Coletoría de Renlfâf;�lifaduais de Blume��u· I··

E ,r:;),"�T A 1__ 1

De ordem doàL�y�xai6r �as Rendas �staduais desta Cda- \1' �..�
I �

te, torno publ
..

ico' p8

.......•
ra conheClmen.to..

dos interessados, O doere-
.do n. 28, datado d.e 2() do tluente.. .

I.

ê." }'(PECRETO N. 28
.

.

.

I
O COl"ôuel':,Aristiliano Ramos, Interventor Federal no Es ;

. fado de San.fª;:(;_Ja�llarina, no. �zo das sua" atríbutções e, conSi-.!derando que I,ubslstem as .difieuldades, que determinaram o De-'
ereto H. 2, d� 13 de fevereiro do. corrente ano; '1.. • DECRETA: IArtigo'}";"'; Fi�am. relevados. de qualquar multas =m que í

tenham ilJcorrklo, por atrazo no pagamento de impostos os de- )
vedores ii Fazenda .Estadual que pagarem suas dividas, até o I
dia 31de'dgzembro de 1933, inclusive aquelas que já estiverem i
ajuiza�a.li·.. ...

.

.

I
.. Artlgo2 - As ações executivas em. andamento, para .8.:;' (

.

cobr,�nça.s d� impostos estaduais, ficarão susta?as a�é .aquela
f �

da��i cg,mpnndo, porem, ao executado que qutze c liquidar t1 . #
SUª.•�ivjda, pagar o imposto devido e multas, que não perten· ,4 .(:;Jj
c�m â Fazenda em que já tiverem incorrido, e custas já ven- �.--
cn;!a$;.. . ��"...-'=:,,'_;:

: Artigo 3 _;_. No caso do arfgo 2, o pagamento será feito
á I:xatoria, mediante guia em duplicata, passada pelo respetív«
escrivão, e, isenta de selos, custas de Juizo, sendo, das custas
desc01!:tadas as que pertençam á Fazenda Estadual

.

e cobradas
as do.Juizo, pela teres parte.

'

PARn.ORAfO UNICO:- Em um dos exemplares da f;nia,
averbará o Exator o respetívo pagamento, e 11. devolverá á car

torio para. que seja imediatamente junta aos autos e considera
da extinta a execução, independente de despacho ou sentença
que assim a declare.

Art'go 4 - As multas extraordinarias perdidas pelos pr-i
motores, em beneficio do Tesouro." ex vi do § I do art. 10 da
Lei 1.710, de 11 de outubro de 1930, por não terem iniciado a

tt'f'ãO executiva no prazo estabelecido, serão descontadas em fa
vo. do executado, que satisfazer a sua d,vida no prazo mal ca
do '16 art. I deste decreto.

Artigo 5 - Logo que entre em vigo:- o prese.rte deci do:
os .promotores farão entrega imediata aos exatores de todas as

certidões de divida fiscaes em seu poder, mediante recibo, e os

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

p
..

.resen
..

te .d.e.ereto, para que chegue ao cOlihecimellto d. e todos
Ios. devedores:

§. 1.�· Findo o prazo de isenção, Que �não será prorogado I
__

serão as certidões, cuias as impcrtancías não forem pagas, de Ivolvidas incontinenti aos promotores rara os fins legais, deveu- U � . J. .."'!l . _. _ "'.!!
(lQ ? �overno provi,?e.n�iarpara que �ovo� dísposittvos tornem

I
,SI H? em meu neqono a exposir(ta

maIS ngorosas e suficientes as execuçoes Iiscaes. .� ._�__����._��_� _

§ 2 - O Prazo de que trata o § unico dai Lei 1710 de 111de outubro de 1930, fiears, interrómpldo com a entrega das cer-

q.
.

� .

.

·

O
�

tk{ões aOSeXaí?.r.oe� ...
·e s�rá co

.. nti.n.. �.ada·
..

da

..
data em

.que
forem

I e u.enos .. n n.unCI �
novamente. restitui-los- a. Rron:otona Publt<;;n. .. . ..Ii \
,

.. Artigo,6 '. Incorre.em multa. de. 200�OOO ;; 500$QOO, Di ..----�
--

_ ". _ _promoto,rque não cumprIr o determm3(lO no art� <>, deste (,.e- i Annunclos nesta secçao: 4 publrcaçoes. zos sabbados, ate 3
creto ... A multa .s.erá aplicada pelo Procurador Geral do Esf;1! crns. 3$000, de mais de 3 a 6 (\el"ltimetros 5$000
da mediante representação documeoh da. feita pelo respeüV(J E- i _

xator e porintermedio .da Secretaria da·Fazenda.. '1., .
.. �..........,.... .....;.._,_� ................

•... 'Artigo 1. - ficam' tambeni, relevatios das mult1.s em que

1 :���$>��$���.,.+uta>(! ' �;
·· .. ········· ..

····É�
�jbtr::��m.d.�.1�.···.·��·��..adte��f��:?ôes

.. para. o.lançn.mento
dos

eon.- i
Dr. Onveira e Silva � 'l.f1 Dr..medo H

•. Pape ��
Artigo .8 .-:.

O presente dE'creto, eni:rará
.

.em vigor n;l data I!
.

Advo/{ado O �� Clinica geral e ��
da sua �nbllcaçao. .... _ .... ..

. I
�

Alameda Hio Brnnco, J() ! ! \� Especialista para múles· 15ArtIg 09 ._ Revogam-se as dlSposlçoes em· contrarIo. .! > ;:.i I �: tias de garO"Hnta nariz :�Palado do Governo em florianopolis, 20 de novembro de 1933. Ü
hlunle1ll.1II !:

c

•

b , .

, :
..
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t'j' R J,;'I. 'I' I .: ouvH!ns e olhos �
asso ns llaOO �amos <l·�·:·�t;a,<!:��i1l>"=1·'��:l>����.�

}: :ias.s. José da Costa Moellmanu 7,��-=C�'�."��� I E B!umenou - Hua Pjallh�v .�
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.
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t
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ssnu, Of\SUlS. coo rt Utn.es em a.razos com seus lmpos, i�: ,....... J F'ERGER r: ����.:..:..:.:.:.:.�
tos, para �om o �stado, aprovm1ando os f?�'1reS do presente I E UI.,. )o.... �; I

.

.
.

decreto, sao conVidados a saldarem seus de<JItos deutro do pra-I}: Clínica hel·al. E:;pec.: doenças: ! � �����:C-::
20 acima estipulado - até 31 de dezembro de 193::. ! <,= lnterll;tó', do metaboHl'mo, Se· :< �: :::�Coletoria de Rondas Estaduais de Blumenau, em 22 dE' >� nhori'li c erelluças. Vencreas 11 II f1 Mario Tavares da Cunha )novembro de 1933. ! li

e pelle. :� !:
; lHíe.ll.o .:)asso ELPIDIO UMA

I k ..��.�.�·.���.��:.:�:.��..�..���r�.��.��.• .H �� iH

:�Escrivão ,
..................----............__.-..-.. �

t?: ��I :-:-:'��:-�.�.���..� : Tabelião do 2. Oficio
�:-"

lH Hotel Holetz �i �� BLUMENAU !�i. "tfi_flll!ljllllilij;!lf'......�
o ! H Situado no melhor b �� Santa Catarina ;�! H ponto da cidade ��;��:':':';:".:!�C"l&6

<

I

ir.! o,,;�,S�:�<:�<:"�i�:":",; :.ili)jl.!{·..
r··· DT.·A��.··.ÉB;:;

..

····��.�- .

nha de 1. ordem. l
: Absoluta moralidade e n'ia- : ,c; ADVOGADO ;�

ql. ximo asseio. h I! fl Travessa 4 de .Fenlre ITO, n. 21 ��q:-i{�!�; BLUMENAU - S. CATARINA H �� �'
. I� ;:":���If:

- Phone 146 - :�
! EM CASO DE MOR rE �������

·1 Caixões de defu:1tol' seH�preJ ..............................���_��� .......�_

"!'-�'''� iem stock de todos os tama íV····
..

·····································;·

,�g;L� 11 dws a preços modicol-'... (� Of'. Ed!:7ar Bal�!'E'·to i�a� c· . b ".-l._�"".5,

Serviço de jJTirneíra O1Yiem ��. A DV o G A o O. . �jA (ratar com A. Lllbow. Rue ?! RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 :J
Silo P;.wlo, ao lado de Ricar·l'· H 2. t\NDAR .. ��
do Lab('f', ou na Marcemnin �L. J
Strouel Irnlãos.

� --

j
�_._._.._.�_..............._�.."..._,__--

!
*<::ll'li'��e�.�i!>o�i)�������� i������

i . .. i !í� Dr. Fre.itas Melro j�
, ·

p-RR
... ·p,l\ n' SllHA . I f· '.

! J. f Lh ti ;\H lJ/t 11 i.! ! �� ADVOG.ADO �i
� 1 li· itj , �: Causas cÍYeis, commereÍ;h';'; :��

_ _

L ( [)oga{�() .
_
, I': e criminacs f I.. ] ,,('5�d • de 1· ep('rl!/ro., . ;..1:. .�� .... : Rua. Minus Geraes :.

.�
. I!I!I: ;

.�ll+!!>��tI:+���<!»:lí>�E*:ll�ij :;.:.;.::;.::.�.:.;.::;.::;.:;�;=�:.::.:..;.

Recentemente chegado
AUemanho

oa

G,�OPP IRMÃOS ê elA. Ltda.
SANTA éATHARINA - BLUMENAU - BRASl,L

EmL tdegi: <Gropp" - Codigo: <lUbeiro>

Industri�..s .le madeira,§

Fabricar;ão de
Caixinhas· de . cedro,
baguassú e 'pillho

·.Assoallio

;I. '. l'Ifadeil"as desfolhadas·

� de cedl:o, imbuia. pinho.
{� louro; carvaUlO,

cangerana etc.
Compensados de cedro

I
dé· seUs filhosl

.

Grande

Preços baratíssimos

Pct ... .a lO Sul

ás sextas feiras

I registradas - ás 10 horas
� : simples - ás 11 horas

\ para: P. Alegre, Pelotas,
" Rio Grftnde, Uruguai. Argentí

I
Da Chile, Perú !� Bolívia.

I' Pare; <O None

aos sabua nos

r'''gistradas - ás 10 11O['a8
simples - ás 11 horas

nara: Santos,�. Paulo. Rio,
Vitoria. c� r'nvelas, Baia,
Maceíó, Recife, Natal, Aírica,

i l-�uropa e A�lH.

1 Qualquer outra informação,
� r?t'llP�erá o sr, Agente dO!

I
oorreto.

. .'

:,
, I�)
'1

i

I Casoa �.·'1� �.J '.3 3
..'.t� "�Ã 1 ,

, '

� .

.

i1 � !., ;:r, i � i: I �.
. "-�.,. .�"' �

I

,\1L."._,.,.,__..�,.�-�-;. �==:, :n"".", ;:;�
I,. c.orreiO \ t\ f.le reo !
l:, � Ai a� , ""- ..._1' I

1\,
-

A�-;:-;;;;stale
na j!! ,-\. mala aerea fecha, u

,\genci" elo Correio I
I

XAROPE
Sa JOÃO

E:' o melho, para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche,
bronchite e asthma.
O X r-- J-• arope oao 0<10

protege e fortifica a gar
ganta, QS bronchios e 03

pulmões. Milhares de
curas assombrosas I

�.;W'" Wí"'W._jfJ��:m:m.:!tf1i*M1hSiMe�� �

MATERIAL PARA INSTALlAÇÕES ElEGTRfGAS. 11
GRANDE SORTIMENTO EM LAMPADAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA CONSTRUCÇÃO OE
APPARELHOS PARA RADIO

Carlos Hoepc�e S. A .

Rlumenau

Para annun('io procure
esta f lha

,

} --�,---_._.-:�.=----••" ..,=-

)

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

Só
NATAL e ANNO NOVO á preços exCépciooaes

na Casa Globo
RpA Ui, ,DE NOVEMBRO '

o-mais bailo e mais variado sortimento

ELEGANTES! DURAVEIS! BARATOS

�

E X p. E O "E N TE
f 1· idem a Hermíne' .Sperrnau
!:3 idem a GeoI'�(Herính
11 idem a Bertoldo Bchoseland
2 idem á Rosa Mosel'

Prefeitura Hunicip'al i ii1��.� ���:spre!ahn
. .

.
.... ,

. 1 idem a OUo Berner

d'e Blmne.• n"eu 11 ide.·.m a Luiz sclim.,·.'.itt.6 idem a Felipe Vol1es
12 idem a Gustavo Persuhn

Higiene e 8ssistencia publica:
á auxilio ao .hospítal

vencimentos do pessoal
pago á Irmã. Marcélla

Combate ás epidemias:
idem a João Medeiros

.

socorros' puhlíeos :
foJha' de pobres
pago á Empresa Auto-Viação Catarí

nense I,ti.
Despesas policiais e judiciais:

vencimentos do fiscâl urbano
idem do carcereiro

I
gratii

..

�:�<�o:�e�.:.e.,•.:.".,t...
or

d.
e veículos

2'173 n
. pa.go a Mathias Fabían

• .óOO Obras publicas:
190.000 iJE'ITl a Belmiro Pinto, de cal

. 525.000
: i tem a Leopoldo weíse & Cía., de smota fi.ooo

t.265.600: '(!f;t11 a Eduardo Sehuetz, PIco do poço 500.000
42:770.000 I idem a Carlos Geisler, de areíão 170.000'
8:(.59.786, fll'D1 a Alfredo Viebrantz. chaulfeur 108.000
5f):059.1861 folha' turma Subída-Hemcnia 2:582.700
13:178�451 prtern turma Subida

.

123'100
68:237.637 ! �rjem turma Aquldaban, se tb, � outubro 336.000

1 HJI·m turma Ascurra. agosto a outubro 299.000
pago a Dados KleeruanH, Testo alto 43.000
idem a Bruno Rahn, Wunderwald 30.000
idem a Guilherme Weege, Pomerode 80.000
idem a E. F. S. C., de fretes 4.100
idem a Paulo Melnícke, cidade 2:580.850
idem a Paulo .Garbe 128.300
idem a Glno De Lotto 'ioo.ooo

I·' idem a Leopoldo Sehramm (;00.000

folhas. da turma da eídade 10:579.300

I.pago a F.'.,. Do.mning,.: de paeumatícos 619.600 20:010550
Pessoal inativo: Wolgang Arrian Armin Otíokar johnsen f. Cris'iarno O'

pago ao ex-tesoureíro Leopoldo Hoeschl 2SJ.166 Frieda; WiIly Prochnoww f. HKermaknn e Anna; Walter Kopsch
Eventuais;' f. Teodoro. e B:-;rth;l;. 'alter arn e f. Carlos e Bertha; Wil!)'

Id
. Ooernann r. Ernesto e Anua; Waldemar Lange f. Carlos e Bertha-1 em a Otto Abry, de despesa de W'ilhelul Baar f. julio::e Alvina; Waikr Freese f. {juilherrne étraslado de contrato :9.000

Clara; Walter Kann f. Guilherme e Maria; WiIly Hackbarth f.3.744.000' idem ti. Osvaldo P. Machado, de ven- Fernando e Lniza; WaJfel' Weígmann f. Paul e Ella; Walte1'eimentos como organisador Baehr f. Rodolfo e Ema; Walter Stcledcl€,. f. Matheus' e Mana'de es eríta 2:500.000 2:519 000 H O I
-,

.

,). ". <) WilIy Wt�lf f. enrique e !i ia; Wil!y Gaulke f. Fritz e Ida;Banco Nacional do Comercio, cldlsp.
__ ::-.0.;;�:.9..0 Walter Dtckmann f. Walter e Bertha; Wil!y Prust t João é

D�:94?9361 Tecla; 'VHhelm. Br�at>1) L0�pold e Anua; Waldemar Imthurm f.
15.290.101 Bernardo c IüorentlUai WIHy Bauier f. P(:;dro e Mina' Wirle!

R$. -'·'ti:E:}3Í.G37 AdoH f. Ernst e AH'ertina; Wilhelm Richard Albert Goebd f.
I Tesouraria municipal de BIumenau, em J de Wilhelm e Hekae:' Walter Ka_un f. Guilherme e> Maria; WaUer
I dezembl.'O de 19:?-3.

.

.

Pieritz t Bel nurdo e Augustrna; Wl'Ilter HOChs.pl'ung f. Ida
j 1 • • . Hochspnmg (filho nalUl'al); W�lter Voigt f. Otto e Mafilde;
I Jacó/) A. &:lmutt

,
Alfredo llaes[}1er Walfrid Otte f. Güstavo e 1 dw!g; Walter KOc:'psel f. Augusto e

II Prt'IPito Provisorío Tesoun'iro Municipal Emilia; WiHy Oes�ner f. Luiz e Auguste; Wílli Hafemllnn i.
Todos os .livros e dema�s documentos, refer;�ntes ao [Oto e Tecla.; Willi Baucke f.. Augusto e RosaliuH; Wllhelm Poz-

lb�l�ncete supra estão. na Prefeitura Municipal, à olspo-I nanski f. Gustavo e �ujza; Wal,i�'r Hac:kbarth f. Germano e. Ida;

I
slçao de quem os queira examinar. I Wilhehn Ge!l@rt f, \Vflhelm e 1'1;\108.

I
j
l

�-

da
A grandeza da nossa Patrib.

depende da cultura moral in-
teletual de seus Íllhos. A grau, ..." ..

deza e felicida·le de cada um Em possuírem dOIS jardll
deles depende da bôa ou má ligados entre si; o do. Am.

I escola paterna que viram com

I deRtr�
de casa;.o �as Flori

23:049,[100 os olhos e beberam com a in no .qumtal. <;>. 'pl'lmeU'O syn
I telígencta, A boa escola é: mo bolísa a Felicidade; o segui
f ralídade, instrução, justiça,' do completa-a dentro do COI

! hygíene e economia. Seja. e�
I lort?materialmoralidade, idl

conomíco compre só o Indís latría pelos filhos, esposo
pensavel na vida, mas artigo a saúde.
de valor real. Poís bem; as-

sim os dentes e o C01'- Faltando esta, tudo se tram
po, a cabeça e cabelo tam- forma em sonho e martyri<
bt:.m precisam hygieue e as- Como pois, garantir a PQE

l3oR.80o sero constante. I
se de tão precioso LUMEM

Para isso use a . «FetrlJlina i de tão grande BEM? indo di
!W:inancora», que é um jeníco í reíto em busca de «Mínerví

Ilar; ideal microbicida, es I
na» que é um precioso espe

ç;50.000 Iízante do couro cabeludo oíüco feito pelo autor da ara
evita a queda dos cabelos; mada Mlnancora que durant,

150.000 destroe completamente a cas- dez annos tem curado ínnu
pa: gordura e ccmíchão do pe- meras senhoras evitando (aI
r;craneo.Algumas semanas de vezesjoperações e soífrímen
uso tornam v cabelo forte, on- tos velhos do útero e ovarío
deado.vígoroso brílhante e pre possuindo attestados, magníã

I
to evitando as caspas e o em- coso Um negociante do 111«
brauquecímento Iil'ematnro, commercío de Joinville, �s·

sem tintura. Cada frasco tem gotando quasí a pacíencía E

todas as instruções para fazer I esperança, curou-se de nemor
o cabelo lustroso 8ACCO ou hu rhoídas com 6 frascos! Todos
mído. Vende-se na Pilar. Mi- os Ineommodoa causados de

, nancora JoinvUe: em tortas «regras» irregulares, hemor-
I phsrm., -írogarías perfuma rhagías, curam-se se são cu-
rias desi I. cidade. 'PIHIP1R r.om a Minervina

375.000
565.000
5.000

61.000
696.000
90.000
85.000

260.900
36.000

100.000
300;000
100.000
zoo.ooo
100.000
100.000
100.000
200.000
700.000
200.000

Em FamUia'

Movimento da tesouraria do �ia 23

30 de novembro de 1933.
RECE BTA:

Industría e prolissãv
Territorial urbano
Imposto domícíhar
Veicnlos e placas
Imposto de testada
Liéenças • diversas
Emolumentos
Gado abatido
Remoção de lixo

Cobrança da Divida Ativa
Depositantes de dinheiro:
para o hospital municipal .

Banco Nacional do Comercio, c dispo
Contribuição dos distritos

Saldo anterior
Rs:

D esp éza:

Administração e iiscálisação:
subsidio.do prefeito
vencimentos do tesoureiro
idem do auxiliar de idem
idem do secretario

.

Idem do fiscal lançador
idem do guarda livros
idem do auxiliar de eseríta

diarias e transportes:
JUlgO ao engenheiro municipal

material de expediente:
idem a G. A. Koehler
selos e estampilhas

telegramas e fonogramas
Divida passiva:

·

juros pagos á S. A. Casa Moellmann
idem a Estação Agro-pftcuaria
idem .' a Alberto Roedêl';
idem a Henrique Sehroedel'
idem a José Novotni
idem a Max Mhyr
�idem·a .Cut! Hering
idem a. VaUy Heidrich
.idem a Teodoro Kleine
idem a Vitor Probst & Cia.
idem ao Sindicato Agricola Hamonia
idem a Carl Kriegbatim
idem a Curt Stroisch
idem a Jesé Christelli
idem a Otto Stntzer
idem a C81'108 Hoepcke S. Ã.
idem a Hermann Guenther
idem a.RoU Kleine
idem à Gerhard Kleine

juros pagos ao Hosvital Bta. Catarina
idem á Lilly Schelling
idem a Unido Kaestner .

idem a Hermann Gruetzmacher
idem lt' Ervim Jenichen
idem ao ESPOlio Krohb?rger .

ide.m á Caixa Agricola de Blumenau
· idem a AUredo Eicke Jur.

.

idem a J(!)ão Heimann
·

ide1ll a Osvalcto Buergef
idem a Cal' Meler
idf3lll à Rel'mine Bperrnau
idem' á· Edith Brandas

.

].dem a. Heiru.'ich Hel'wlg
idem

..

á llof,la Moser
:!detp. a Carl Kruef;ier
ldem

.

a Ernesto.Auerbach
idem a·EmiJlo Blomeyer
idem· a H\'rtnanu Rahn
idem a'Ott� Spiess
idelD·a Otfo.Berner

.

idem a Ricardo Fischer
ide.m á ·CompanhiaHering.
idem"R f1' d<�Eicu Jensen
idem a ·.Otto·,·Btutzer
idem'a Felipe VoUes
idem. ao .Partido . Republicano
idem â.Gustavo Persuhn
idem á Alice Schl'eep

.

5 apoUces' resgatadas a José Moser
32 idem á: Caixa Agr. de Rlumeaau
5) idem a José ChrlsteUi .

3 it.ieui .., ')Lç •. , Stutzer ,

1 idem á Va. Augnsto Franke
4, idem a Oarlos Roppcke S, A.
1 idem a Hermann Guenthel'
1 idem a Guido Kaestner
1 idem a Oscar Wehmutll .'

2 ídem a Max Hauie
.

1:1 idem ao .Espolio Krohberger

� ._w���� __--__

Edital de Alistamento Militar
Classe de 1912

415.000
80.000

69.800

14.000

30.000

300.000
150.000
100.000

.

1:000.000
600.000
300.000
276.700
500.000
400.000
3.00.000

{Continuação)

.165�ooo.

18.000
25.300
159.000

101.500
100.000
24;000
8.000
24.000
816.000

1:S00.0DO
40.000
80.000
24.000

1:200.000
.'

88.000
40.000
48.000
35.oIJo

220.000
34.000
20.000
20.000
40.1)00
80.000
40.000

1:048.500
24.500
59.500

2:900.000
40.000
9.000

40.000
27.000
40.000
27.000
24.000
31.500
64.000

168.000
32.000
23.500

275.000 .

73.500
64.000

1:000.000 .

34.000

balanço de contas

Industriaes e C01iunerciantes!
Não percam a opportunidade de tornar mais conhecidos os

seus PRODUCTOS!

Bom exito nos negocios só se obtem com boa propaganda!
lVIande reservar desde já um lugar na grande Expos!ção

Jndusrtial e COffilnerciaJ
..

annexa ao

Prilneiro Congresso Catholico

de Blumenau

que terá effeito nos d�as 29, 30 e 31 de OeZê!1Ü!rO

do corrente ,.anno e I. cle laneiro de�.500
101.500
200.000
.53.000
104.000
500.000

4::>00.000-
..

560.oÓO
,

3.vtt�Ó6o
200.000
400.000
200.000

.200.oQo ..

10'0,006-
200.00.0

1:'(00$000

1934 em salas do

Gymnasio. SaDio Antonio
_...���-��---,��.�

Para' ,infôrmações: João Pil. de :Borba

Rua 15 de ,�ov� N. 56 BlUMENAU

I
I

i � ...�""""..... , ...��,�_�,_,,.,":'<'""_""·_·�c'-''''''_''''''___

I

I f��;-;��'�;-;-·,:":-:;:::'�;:":�';;:·····;-ftI,: D" - l�'1'!' A_.. 'r'll �
I �� i. lWlüA níWr· eH ,:l
� ,

I'
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!: ,:�
,; RIO 00 SUL ';(

I� �
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1.1·Credito Mutuo Predial
o cidadão Roberto Grossenbacher, Presidente da Junta .de I

O maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil

- \Jistamento Militar, faz saber aos que o presente edita! leri;!rn.; I, Ftlla! em Plórianopolis:
«u der" tornarem conhecimento, os seguintes casos referentes 1 Rua Visconde de Otiro' Preto N. 13
;�o sl'r\' iço militar: � ,. ,

ISENÇAO: O SJJr. Ministro da Guer-a julgou proceMr.te i

Ô·
as àkgaç:ôes de cr."nça. religiosa apr�<;;entadas por Julio Ber'ri. !.

nUn 5'1.rn UI fJ\;.ed!-m. Berri e Julib Müller, todos, alj�tados da classe d� 1911, :.1
. titi� f�HJ U P"t esle munierpio v!sto sP�·:.m plOf"ssos da crdern Franciscana. �l,';:.,.>,

"

e Isentou os do Serviço Mlltrar. i

? acido l�rlco existe nor- quieta, Gl�it� parada.. : Caso PROCURAÇÃO: Deverá fazer procuração de seu cerríf'i 1>.:malmeute n.:à <H'ga.:I1:-i.!llO,. sen.. asua protíssão o obrigue a cudo de ticenciámento definitívo, lia junta de alistamento militar jdo pelo ·,m�fI1IO, eltmínad». i estar sentado durante a maior com séde na Prefeitura Municipal desta cidade, Guílhen.ie
QtHl.!lÔo; porem,. os orgãos ePBr�e do tempo; deverá com. Litzow, filho de David e Maria Lítzow, alistado 339, sorteado

e�car'r(�g�dos da digestão ,jos!pellsnI' isso pOI'meio de exer- u. 5::, da classe de 1907, median te f?stituiç;l.o do que se acha
ahm(>n'os apl'es'.mtam c1t'fiei-j ctcíos moch:'rados, passeios a em St:U poder' nássado a tit lo provisorio pela 9a, C. R
"nela ll? �!?u funcionamcnto,lpé ou �l eaval» pela manhã SORTEADOS ISENTOS: Chamo a atenção pela segunda
OC.úI·.r�:: a ÍÇ),rm.ação de acido I e á .tarde, exercícíus de gi- vez, dos s rteados abaixes reractonados, para o prazo d;: um

lU'l.{W ,�1)l maIOr. quantidade, nastlca, banhos mornos todos ano (até abril d.e 1934) apresentarem nesta junta .as suas �adero g�e;�}�l acarr etar pertur- I 08 dias. netas de reservista de ;2a. categoria sob pena de se-rem mcor

baç5'M·'d,lversas para o 01'-1 Como nllmentaeão, deverá jorndos, em 1934 com a classe Je HH1, artigo 7, Decr. 15.533
gan�§�?;

.

..

evitar todos os alírnentos que de 27-12-930. Os sorteados dá que . trata este aviso, são da
,·Esfus·'perturbações

acarre-laumentam fi produção de ací- clnsse de 1910, e obtiveram Isenção dó serviço militar por se

t.H!11l'''pel0 .excesso. de acido elo uríco: pouco café e chá, rem arrimos. C8\:0 não estejam ao par 'das instrucções em

IUl'lCO são �.0!l�heCldas pelo l'Pouca carne de vaca, de apreço, d�verão tomar' informações nçs!a i\lnta. NOMES:, Ar-,nome de artr Itli:>I:20. porco ou de galinha, uenhu-I thur Erwin Augusto Loppnow, f. de Fríedrich e Anna; Alfredo I

. . .. I ma carne de caça ou em Plíffer. f. de Henrique e Alma; Augusto 'I'irnm, f. de Germano IBs _ nBffqDS da Atido Unes 1 conserva (carne seca, xar-: e BN �11�; �runo Kuauth, f. de H�rm�rm e Paulill,a; Ca�l.NH�et, "I" ti I
que, salame, mortadela, pre.' f. de .v riedrich e JO:U1na; Edmundo Hausmnnn, I. de ]i riedrich

de acido urico I sunto, camarão, mexilhões, i e lIl:nna; Fortunato Moratelli. f. de Manoel e Allgela; G usiavo I• ou uricemía, não' é mal que I peixes de agua salgada em Tri�ess,_, f. de Oerm�no e 9ttilia; Jacob Ricardo fc;uth, f .. de ,�aS8:U$te muito os doente�. E, geral, etp-.) nenhU!l1 chocolilte, Jaco c Se�ma; Lu jWlg Thellldl, f. de Oorge e Catnlnil;, Lmus J ,1
eJ,1tretanto: está niss(r mes.mo POU\!O feijão,

.

fava, ervilha e Rt'itl'r, f. de José..: Maria;
.

Max M;e!doIa, f. de, Guilherme e Il1
0_ seu maior pel·j!:';o. Co�o lent!iha, nen�1Um cGndimento CI��a; Max Buuer, f. de fel1P?8 e. Ehsal!e.th ;., Osc;!" Hammer- I �
nao·�produz grande dOl" nao bxcrtante (pImenta, molhos, mel�tel', f..der Carl,os � Emma, Vlcto.r" WllIellcl:, !. de OIto e 1 ',I
v8pl com fenomenos viole'nttls picautes), nenhuma bebida de Eflli11a:. WJIIA Elml, RIcardo, f. de JulIO Na?,orskl e Augüsta; e; ]
de febre, não obriga o doente a1coo1. Carmelmdo Bogo,_L. de Alexandre e Melanta.

_ I ;
a1icar de cama, as p_esso�sl Poderá tomar leite em pr�'I. NOTlflc�q(�l:,� DE �,�ISTADOS: To?os os

varo:s.l�::S�I'i;�tacadas deste mal, nao dao fusão ovos queijo e mantel- cldos neste rnun'Clpto, n.o. a .•o de 1912, a.s�lm com? O!:l I('b:S
a_importancia devida aO·c3

....so,lga f;esca.' legumes verdes, trado: deacco!"d,o com dIversos _d.,cretos at� 44 de l,�a;:le reg"l,�'�H1� tomand� as

pre�auçoesl
cereais e massas (arroz, ma- t .aJu� no COI�l:'n!e ano, deverao p�oc�ra_r no �O�l elo d.e�:,a I

1ll.d.18pe,nsavel,�.p,ara
evItar que car�ão, trigo, maizena, cano cld�de _e dos dlst�ltos, 3S SU�S not::lcaçoe�. de �JrS. t��os O�l. J.'- I

'se a�.r�'\le maIS.
1 .' gica, fubá, etc.); frutas fres- for:::�ç0e.s llel>ta Junta, todos os dIas utel� das.., 8 a!; 12 \. ""IS:DelStarte, o ma� vaI cres-, cas ernfim todos 08 aiimentos 14 as W. (a) ROBERTO; ORUStsl.NBACriLR .1

úen.do,,'. a,tiOg�ndO, muitas ve-I' sadios e de racil digestão.
zes" pl'oporçoes a�al'1?1ante8. E' indispensavel que ú ar- Presidente da Junta de Alistamenh
Contam-se ao_� mIl�3:res, (} I tritieo não coma demais, poisnumero de pe!iso_as _Vlhm�das seus

.

orgãos digestivos são

d.o� m.,a�es prOàU7.1dos pelo 11'aCOS e cumpre não sobre- ��e!IH;+H+��t�l.?��iM�_��eIt_��";)'J+IHl��,*:aCIdo U1'ICO. carrega-los. !

U � �
. � Agente em BJumenau,

. ,.E'.,a?o��elhaveI, portanto, à. "

1* ma' ver a ·B'lra
.

sen's·aça-o I l Hercilio Fe....ei ...a11lstituH;a() de um tratamento i T RA TA M EN T O I! 'l
�m!�l��Ja�rna vez consta.tadaf',. O remedio eficaz e de açãoI'" .

.
.

• !
Rua "B()rn Retiro N.21

. ,

comprovada parll o tratamen-I, $ i _"
_

D I E T A tode todas as T_nolesti� def!or- I tOo MACmNAS i ;1t;1t"'<Mj!...�...__��etletríel,__�e_���
Ju.sta.men,te. co,m., .0 tr,atll- reu.tes ,do., aCIdo urlCO e

?'II $ �

BIBllOTHECA I"FAUTll D' O TICO-TICO"!mento pel9S medlcamentos, DISSVRAN. l ffio.\'nrn·I·S51·mos' a 25 000 re1s o � li 11'" •
é i�dispBul')avel guardar _uma. ,Este produto eD:cerrl1 aü Il"

.

UI:. • i IS. .

' S
certa; dIeta, um cel'to regWlen!,vos,.e poderosos dlS�O, lven�es � cada uma � i EDUCA _ ENSINA _ DISTRA.,HE 1.de VIda. e elmanaôores do aCIdo llrlcn • N-

.

t ..
&

. "

.

SO, a�tritico não �evel'á !e- e apresenta�se em comprimj-
í I ao perca empo. � .,_ , o mel�or pres�hte para a8�reaÍlças. é'um livro. N�s, !vaI' VIda sedentarm, mUlto dos e granulado. i Vesite amanhã a exposição da l f doze livros, CUJOS tItulas aoalxo puollcamos, '. ha motl-

'li'
S $ ii vos de recreio p, de cultura para a infancia. 'Bons li": •

� Phoío' _ Amador
,.., $ VI?S da�os á� creanças sã.o esc�lâs que lhes illlin:tinam t

,

I � - ; l a mtelllgenCla. O bom lIvro e o melhor professol' !
.

[w , ; l «Contos da Mãe Preta;." de Oswaldo Ori{�o - «No S·I>1j��.lMoato!!f;:j''''o�·';íI�·o·o-c�·� �, Rua 15 de Novembrol LI.4 � $ Mundo dos Bichos>, de CarlosManhães-:- «Réco-Réco, �."'� � : l Bolão e Azeitona», de Luiz Sá - «Chiquinho à'o Ti- t
DA"·NCO ·t·.·

� (Ao lado 00 note! 600 Vi5ta) . fi � co-Tico", de _Carlos Manhães -:- «Quando o.Céo .se t.
' ; ! ti Enche de Baloes ... ", de Leonor Posada - ",HIstorIas .

o �!l>�.�$ttn� �_������_ 4)t�����r::<1+:� i, Maravilhosas»,
.

de Humberto de Campos _,
«Minha S

o i Babá», de J. C'arlos ..:._ «Zé Macaco e Faustina», de. 1
SU,·.L D.O BRAS IL t"

'lo - '" m M...". .. '..... . Md ! Alfredo

Storni,
- «Pandarécot raraCh.oque

e Vira ;
! Lata», de Max Yantok - «Papae», de JUl'acy Camar- !

��-cena"l-a M u e· II e fB '!: go - A puolicar: «Historias de Pae João>}, de Os- JCAPBTAL: .4.ooó:ooo$ooo !Iii'i"II ......·•· • II' : waldo Orico - «Vôvô d'o Tico.Tico», lSéde: RIO DB JANEIRO F O 'êR N E C E w de Carlos Ma,nhães.
J

C A I X 0- ·E· S O E" O E f U N T O I t;omprae para vossos filhos os livros da «Bibliotheca !
*

Infantil D'o Tico-Tico», á venda em toda a parte. I
I Preço de cada volume 5$000 !

t
DE TODOS PREÇOS l P E DiDOS!

R li a das PaIm e i r a s N. 1 8 ou i acompanhandos da importancia á :
Hotel -Central � Bibliothéca Infantil d' O Tico-TiCo

t
, � C a i x a P os tal, 880 -: - R i o d e J a n ei r o

!•
__nm '_______________________________________ ����������9�����������

�.���� o' raSl Ia. e eburos ,

00 1 I
o na rua 15 de novembro "

. l"apl"-Ia) 5 OOO OOO�OOO desta cida de, no trecho

D
'" I. ... .;:p

t " comprehendido entre 'o

. ·.o� D -t Th
'

500:000$000 oo�,
Radio Club e a Agencia

eposl O no esouro dos Correios e T�legra-
phos um pacote com oF u n d a d o e m 1 9 O 4 I endereço de João Men.

� _ tes &Mentres, Rio de .Ja-� Seguros contra

41
neiro, contend'o gravatas.

D' FOGO (
MARITIMOS �

Péde-se encarecida:-
�.

,

. FERROVIARIOS � i mente á pesso'a,eTRANSPORTES RODOVIARIOS
. I que o achou,

'

.

Ailtomove is a) entrega-lo, me d i a n tetSt f5t I b o li grati-� A r I I) E n r E 5 .( DOp��ttÁit:o

t'
ficação á rua

ID . · °1 K:\O PAULO. R 70 ·8
o Responsabilidade CIVil o ü

:'.. AGENTE GERAL: J O ã O fi O n ç a I v e s : ,!r�---���
Rua Felippe SCI1,�midt n. 9 FLO.RIANOPO.LIS ·tIS.·

Dr� Alfred HQess I
o II Méàico do Hospital Sta.. 12a.bel· s

Blumenau: Albt�rto ,Slein � ,S OPERAÇÕE.S I
.. ..

. ,i Oillica Geral i
��e����v.t>_·�������

.Servlco MHilar
,

Fiaks
-

>

•

.,

Publicida(lé CitJnt'ificcí· do Labo
ratorio Raul. Leite

os

desde a

pagando

;:>U f'a as festas de natal e Anna :Novo offerece

os aramados Vinhos «C r u z e i r o>, 'da Adega Sta.

Thereza de Luiz Michielón & Cia;� Caxias, Rio Gran

de do Sul:

Vinho Velho S. O. P. (Typo Porto), Mos
.

cateI Rheno Barbera, Clarete, Sueco de Uva,., , ._

:Grand� Vinho, Cognac, Bagaceira (Aguarden
.'te, de uvas) (Champagne) Grande Espumante
;;·Michielon .

secco dDce e meio doce�
.

_", ... , .,. , .

Roberto Grossenhacher

..dim i':

Resultado do 217' sorteio, realizado no dia 4 de dezembro de 1938

Caderneta n, 6 ..191
Pli"emilo no vaiar de Rs. 5:110$000

Foi premiada com
.

mercadorias, moveis e tecidos, no

vaiar de cinco contos e cento e dez mil reis (5:110$000), a ca

derneta n. 6.791, pertencente ã prestamista Eugenia Voigt
Prates, residente á rua Almirante Lamego; 25.

Premios no valor de Rs� 30$000
á.581 - Dilson Prudente, Florianopolis
4,62() - Manoel Martim Teixeira, Retiro da Lagôa
4.425 - Elza Bernardida, .José Mendes
11.984 - Ana Orige, Tubarão
i 1.047 - Arabela Maria Conceição, Santo Antor.ío
7.108 - Rubens Vieira, Florianopolis
4.167 - Hell Zomer Garcia, Flor.anopolís
2.498 - Antonio Bill, Asourra
1.591 - Adolfo, Batíschauer, Itajai
1lA85 - Heliete Araujo Martíns, Iratí

Pl"em�os no valor de Rs. 10$000
7.025 - Ana Maria, Itajai
0.623 - Ignacia Luiz dos Prazeres, FlorianopoUs
4.011 - Arcenor de Deus Cardoso, Saco dos Limões
1.983 - Carlos Alberto da Luz Silva, Florianopolis
5.546 - Zz Ribeiro, Florianopolis
11.685 - Lelita Noronha, Itajaí .

0.300 . lIdaria Martins dos Santos, Coqueiros
13.795 - Bernardo Schramann, Gaspar
5.711 - Diva de Aquino, João Pessôa
8.3GB - Lindomar Eduvirges Vieira, Lucas, Itacorobi

,
.

Isenções ,de pagamento por chico sorteios

6.113 - João l\liguel Magalhães, Canasvieiras·
9.190 - Vera e Valva Russi, FJorianopolis
0.865 - Osveldó Jorge e Maria Madalena, Sto. Antonio
9.893 - Virgilia Soares, Itaja! .

10.357 - João Joaquim da Cruz. Floriar..opolis
2.610 - Maria Florisbela, Serraria

13_595 - Celso Lessa Neto, Trindade
0.55!:l - Ernesto Pedro Stel, Domingos Correia
9.881 - Mathilde Bauer Liberato, Itajaí
0.270 - Davina Leal Carvalho, Tijucas

Florianopolis, 4 de dezembro de 1933.

VISTO Os Proprietarios
.João P. O. Carvalho Chaves· & C,·a·FISCAL DO GOVERNO FEDERAL

'

•

�,.

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



Edí�aI de primeira. praça II 1�����.�:r:CARl
.' '.,.' .'.

o doutor ..... rnadeo Felipe da Luz, ,TUi7- de Díreito da i
_ ,cofí1m'ca de Blumenau, estado de Santa Catarina. na iór-!' Rua 1;:; de Novembro, 90 - Tetephone, 17 - BLUMENAU
>,ma da lei, etc,

,

'..
"

..

t � DADES'Faz saber nós que () presente edital, com o prazo dé.,... Oíterece aS.,segum e:; NOV!, ..•. '.'
I

JPm, que, no filei qum xe �15) do corrente mes dü d(l!zem-!.· ,'. Brasiliana. ;", Rs, 6$of}o
bro, ás onze horas, no edifício- da Prefeitura Municipal, I Monteiro Lobato, .Na 'Antevespcra ' .•

-

..
': ,,5$000

'. on�?_fl:nc_i!}nam as 1l!l(Hencias d.es�e Juizo
..
ü porte,iI'l) df.J8lil Re:Ht'y,'1;<'{>l'_í;I, Minhã.,yi�a é l!lI!lha o�_r�. ,. 6S0GD

a�atbn08, 'HI ijw.::n sllas Vf'-ZPS fizer, trará a punlleo pre- !l, 'Mü:k:ne ,'. As Novas.if,��ndenc1[;s de 1)11'81-
.

.

ga�) de venda e arrematação.a quem mais dér e maior I i'
.

'. to Constituçj�lnal ..
'

. 'a��c�'_�offl:recel', além da avallaeã«, o seguinte: "O LOTE \'� Affonso .Varzea, O Estado Socialista 10
Dr, T,t;RRAS sob= nUmel'!) setecentos e quarenta e um

1'1 ..
.' .Paciücc "

..

1741), sito no rogar Gríesebach, dj8tri�o r�e Hamonta, desta]. Araújo Lima, Amazonia, A Terra e o
..

cnm�rca, contendo a área de noventa e �s,?is mil (96.000) I
..

' Homem '<'.
'

.
'

..'l,�et�os quadra�os, se,n� bemfe.itm.'ias.,.,.- .. extl'e.mandO p.ela I: Oscar
..

Fontem.eHe, P6.}estr.as c Con�elhosf! ente com {! RIO Hercilío, velo, fundos e de um .. lado com:
, .Medtcos ...

'

" 10$000
t

_'.

I . .'
.

P d 5�OOfl, "uas de Placiclo 'I'rentiaí cdcutro lado com quem de

di-'I
Nene Macággi, Agua.', ara a ",�

l'\;.!t.o,. a,V_a!13. do por.um co.
nto f': ctuzen.

t

...os. .0 C.'l.·ncoenta .

11

..Ü.I11 .... 1.{.idder... Hil.g.'ga1'd, A F._..i.l...ha .ela Tempestade " 5$o{)o
reis (1 :2a(,$OOG), bem esse que !Se acha em poder do dépo- .. Coucordia -Merrel, Adão e al'guillas Evas " 3$000
sitar!o deste Juizo, �idaàão Jacy Campos, e qu�' foi pe; I . Elinol'-Glyu, Ceg�leira;':de Am�r ,,3$000

_�ho.r.ado.. a. Walter �Ichel8 e, SUa .m.Ul.JH;r., fi;l. acuo .�xeeutl' J I Dl'.' H.í:!.v....e.l.Ock E.lhS. A�..
·.d...u.caçao sexual.. ,. 5$000 1

"\ a que, por este JUIZO, lhes move Antonio Candído de' I "l[1,1'ío Sette Seu Candmbo da Pharmacta " 5$0('0
Ftgueíredo, E para que chegue ali conhe címeuto de to-I, "Córnelto -Píi'es, Conversas ao Pé doFoge " 5$eoo
d

�S'." mandou p.assar este edital

que.,,:,
na fôrma da .lei, será

•1. Ruü�.r.ard. K....ét.lm an, I?ug.l.is.h.and portuguesa. f·

a íxado no Iogar do costume e pubfíóarío pela Imprensa,,' . Cómmercíal Oorrespondence ., 7$000
liC!.f,tl'ês vezes, de acordo com o estaoelecído no

arugO'lij
Orestes Roso.Ha, Marília, a Noiva do In- ,;.-------------........--

1.463, do, Codigo -Iudíclario do Estado. Dado e passadol
.

. conttdeneta " 6$000

I!uest.a.-.Cidade..de. Blumenau, aos quatr.o dias do mês de de-
'

.. A.nto.·.n.,.io.F.igt.I,e.I.'rédO.·, Mem.o.'.riaSdeum Jornalista" �$"��:.L..,zerohr'c de mJ_I �ovece�t�s e trinta e �l'es, Eu,. Alfred�J . Cooper, Os. Pioneiros
...

t'
__

BOA SAUDE ••• VIDA LONGA •••
· Campos; escrrvao do civil e commercio, o datllograleí. """"""". -

- -

�'-.'"--.-.-,-.-..� OB rEM-SE USANDO o
;

.,

(a,) Amadeo Felipe da Luz, sobre urna ef:'tampilha es-
.'

'"' - - '.

· tadual do valor. de dOIS mil reis e uma outra federal, de .'. .E;LIXIllDEl N'QISt11'SIBA
'.Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está .con- iP�1!:IllIlrll'!lli:��rn�_!IIIIIlI!i.!DII-ZlIIIlií mIIlI:m:;!_mlZl_�

forme o original, do que dou fé.
O Escrivão: Alfredo Campos.

amij � Oablias "', selaccionadas

" 12$00':'
n' 4-f 1 I' éinOlh,cner 'ptlluOS São Paulo

.

Temes em stock mudas para fornecer

Importação de 1933 da afamada
firma especializada' no ramo

,. 6$000

" 7$000 Representantes para o

ValI e do It a ja h s: ,

Floricultura
BLI;.IMENAU

C ..--\IXA p o S T A L, 62

Desejando vestir se bem
E por pouco dinheiro

Deverá usar sómente

Confecções Een::o..e::r

Empregado com real van

tagem nos seguintes casos:

filleumatismll em geral. Bacllitismo, Manchas
, ia 'palle! fspillbílS, Ulceras, GORorrneU,

Dutltrns, Fístnlas, Smas.

{
ANTI- SYPHILlTICO

PODEROSO: ANrI • RHEUMATICO
ANTI- ESCI{OPHULOSO

s')b medidas previas e preços da fabrica
Tem

.;;u�.� te�o� !�� ;;
sloek r

Rua 15 de Novembro, 120 I
_____

'f
....e_l_ep_h_o_ue Nr. 47

I

DEPURATIVO DO SANGUE

em drogas e especialidades na�

cionaes e extrangeiras

-P ---
_ .._

.

preI.'
IU!CONS'l1TUIH'I'B

.

DE 1,& ORDEM
. gús de hygitme. etc.

'f��'" Vendas a varewo e atacado

::;ll':� '.:.�" A maior probidade proiis-
: Importação directa, por isto .: si.onal no Receitllario •

t� Preços baratissimos � f� B:e����� 4� �u���a�� ��- i��: : l: Hotel Bôa Vista :�II .

Serviço nocturno permanente !� It:..�.L�,::..�..�.�.::.. ...�·"!�Ljl
���:)����':;:�''N''�''.:.:' �
i"' . Cia. · M�U;u·rg I butor firauihe Araujo
�,;>,;,:,;..

:.'
.....

Clinica Medico Cirurgica
t ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

í,'.-,' Diplomado pela Faculdade de

n 90' 'an·t
'.

t'" à maà:el'ros· Medicina e Cirurgia da Univer,
�

e CI es e expor aDores e ,

sidade do Rio d� Janeiro, com

1,_:,'_.' .,'.
e C'ereaes ,.. longo tirocinio clinico e pratico

no Hospítai' da Santa Casa de

5et.ção f'!UUI'a{ I' Misericordia do Rio de Janeiro,
Hospital Pro�Matre; Maternidade
das Larangeiras, Clinicas Obste�

m,.,.. ._ ..R.epresentqnte5'ÕO mOInHO IH6LE2 trica e Gynecologica (Partos e

li Molestias de 'Senhoras), €i Clinicá
ü '-#$li

,

de crianças; aeceita chamados

para todo o_Municipio ef6ra delle.
Rua Ooyazn,l!l�.BLUMENAU.

--

Bom! Bonito! B
-

.. t·· ,ara o II

é qualquer artigo da minha

Secça-O d'e N e00' CI· o q.ue sempre dispõe de variadíssimo s?r
�, , timento em -ARTIGOS DE ADOR]'.;O,

QUADH.OS, ESPELHOS e. OBJECTOS ARTIFICrAES com enfeites de BOR
BOLETA; PRODUTOS DE COURO DE COBRA

é qualque,r. serviço executado na

S -.

d V
·di. que sempre está munida do maior stock

ecçao e .' J r ar I a, em MOLDURAS DE PAINEL, VIDROS,
ESPELHOS etc.

é qualqu'er retrato tirado na

S
-

d f t f'• que é modernissimamente installa(ia e

ecçao e o ogra ,Ia, provida dos NOVISSIMOS APPAJ;tELHOS
e UTENSILIOS. Todos os ARTIGOS FOTOGRAFICOS. Serviços para FOTO
AMADORES.

f

Para annnncios procure esta� folha
FRITZ SCHM\URR, Rua Quinze., No. 60

rnFé@Ê ii
:

'. :;::;;;;;;UtiliWOI '

·1 f· (' C B (T A ;:��:::�:�éS I
(r::Ei&à\{m'i'·t,�t1tSL����m��:S::b'1J�"TIíirrltf$�4Sli*e,l\>>>_,j"*®W:tl'!@P"�*W.j,jhl'%�7w:;j]j�.;a·t-m$#*iJ§t#-\��1iiW...·\:r"W:*,!lg$&.,,$-*C)$"W;;4*�'i.!hW\íiI;i.'lij!l§)5m�,!h�!@;l!@j1'iIli#@'liff!Mí!'#!iftlill:f!i.$J"l�

8

Exijam de- seu

fornecedor

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



Horas 16 - no pavilhão de Ie'sta da saudação das auto
ridades ecclesíastícas como civis.

Horas-f s . na igreja matriz dívoção em honra do Espi-
rito Santo e benção com o Santissimo.

.

Horas 20 - Primeiro reunião publica no pavilhão de
Ieeta com a eleição do presidente do congresso etc.

Domingo 31
.

de dezembro - Segundo dia
Horas 7 - na igTeja matriz santa missa para as crian

ças celebrada por S. Excia. Dom Pio de Freitas.
Os bancos ficam reservados para as crianças.
Horas 7 no paoiihâo de festa santa Missa para a ju

ventude e congregações marianas celebrada por sua Excía,
Dom Daniel Hostln, JHspo de Lages.

Os bancos ficam reservados para os moços e as moças.
Horas 9 30 - na içreja matriz e no caso da grande

concurrencia' do povo no pavilhão de testa.
S. Missa Ponüticat eelebrtuia por sua Exc. Dom Joa

-----.--.--1 qvim Domingues de Oliveira, Arcebispo de FloI'i�n<!P()liB.
Horas 11 até 14 - TelI�"pu. livre para fazer 118 refelç�es etc,

I .

Horas 14 no pavilhão de festa grande reuniao das

I crianças. ,

Horas 13 - no pavilhão de festa Reunião das Congre-

I gações
marianas e das moças.

1) Canto 2) Sermão 3) Canto 4) Sermão 5) Canto

I
No rim ovação a Maria Santíssima

Horas 17 no pavilhão de festas
.

Segunda reunião geral
Ordem

1) Canto 2) Sermão 3) Canto 4) Sermão
Horas J8 -até 20 tempo livre para fazer as refeições etc.
Horas 20 no pavilhão de festas

I grande reunião dos paes de Iamilía. Desta reunião ficarão
! escluídos todos os não casados.

I ORDEM
1) Canto 2) Sermão 3) Canto

Segunda-feira !. de janeiro
Horas 7 na ígroja matriz santa Missa do Apostolado e das
mães chrístãs celebrada por sua Excia. Dom Joaquim Do
mingues de Oliveira.

Horas 7 DO pavilhão da resta santa Missa com canto
e.n língua allernã celebrada por S. Exc. Dom Daniel Hostín.

Horas 9,30 na igreja matriz ou em caso de grande
I concurrencia no pavilhão de festa M. Missa Pontincal ce
lebrada por sua Excía. Dom Pio de Freitas, Bispo Diocesano

Horas 15 )lo pavilhão de festa reunião do Apostola
elo du Divino Coração de .Iesus e das mães Christãs.

Ordem. 1) Canto 2) Sermão 13) Canto 4) Sermão
Horas 16 - Grande Processão com o Sautlesírno Sa

cramento pejas ruas principais dá cidade, as quais serão
a tempo designadas.

Or. Armando
PefreUi

Boletins das Medias Ge
-raes do Exame de

Admissão emDe
zembro de

1933

Eddie Grosseubachér, 100;
Irtgo Zadrcsni, 98; Silvia Aze
vedo,90; Wallda Sachtlebeu. 90;
Ursula Petersen, 89; Arno Ler
men, 89; Bertold Lubow, 87;
Lea [ensen, 86; .'\'oacir. ·:Borba,
84; .Irmgard rtuscher, 84; Hilde
gard Voígt, 84; Heinz Fjedler,

183; Romufo Lopes, 80; .Marina
B. Azevedo, 78; Carlos Lima,
74; Carlos Osternack, 71; ela·

I ret Bedu�kj,. 71; Hercili:') P. Luz,
71; Benjamin Margarida, 70;

li Veroníca Bering, 66; Adalbert
Ilg, 66; Selma Klug, 65; Moa
cir Medeiros, 65; Wittích Ho
ring; 65; Wíttich Freitag, 63;
Julio Iten, 59; Delfried Herbst,

J 54; Nestor Osternack, 54; Ger-

I
hard Lenz, 52: Adalbert Thom
SE'n, 52: Siegfried Gresser, 50;
Ewald Bruekheimer, 5'"

A partir de segunda-Ieira. 11 do corrente mês. ft hora do

expediente dos iustltutos banearios abaixo será a seguinte:
das 9,30 ás .12 horas
e das 13,30 ás t4,30 horas'.

B1ume�au:7 de Dezembro de 1933

PROGRAMMA
Do Primeiro Congresso

Catolico
Blumeriou nos dias 30 e 31 de dezem

bro 1933 a 1" de Janeiro 1934-

Sabbado 30 de dezembro

4) ·Sermão

terceiro dia

Ordem

[1) Meninos das escolas 2) Moços 3) homens 4) Os religio
sos 5) Os Anjinhos 6} O CO!'0 «Santa Cer-Iíía» 7) O clero
com o Santíssimo Sacramento acornpauhauo pelos irmãos
do Santtssírno !"hcl'amento com as tochas. 8] As meninas,
9) as Filhas de MarIA 10) O Apostolado, A ordem Tercei
ra, As mães cristã, 11) as moças 12) as senhora!'.

Benção no pavilhão de festa.
Ovação a Christo Rei

Ordem
1) Canto - 2 Prologo -- 3 Sermões 4 Poesia

5 Canto. Horas 20 - No pavilhão de festa ultima reunião

(geral.
Terça-Ielra 2 de janeiro

Horas 8 - na igreja matriz Requiern solene celebra
da per sua Excia. Dom 0aniel Hostín Bispo de Lages.

Mjnisterig
Fiscalização do trabalho
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