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Ao eleUoll"ado e povo ca"'iD Primeiro Congresso Catholico de Blumenau'
'*h 1·' Aproximam-se os dias em I eles querem
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grande na, Fé O que vae por lá, nos nas- visa�a emquanto que � outraI arlOenSeS
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as rí tidores políticos da Capital! serviu para a nnpressao. Po�
.

í deste grande mUlllClp1O,_n uma quezas ID�terlaes. Federal é uma íncognita cuja I este motivo «A Nação». f�)lI imponente manifestaçao de No conforto (:0 lar abe�- impenetrabilidade e�tá en�:r-l suspensl:!- por 48 h�ras. DIaKonder: Fé, dará, ao povo. de S. ca-! çoa5io, ou manejando, de 8_01 vando 08 mais audaciosos m- 16 este Jornal sahíu co.m o
! tharlns, do Bras1l me�mo, fi sol, na conquista do pao diIferentes dOS.succe.ssos pO-.1 cabeçalho do. «O. carlo.CR)}..

•
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J
mais um exemplo graudtose para o corpo, o colono blu liticos nacionaes. de Paulo da Silveira, que exDe Curityba o Dr. Adólpho em alegrias imprevistas,

por-\' dá sua extraordínarte eapa- menauense. sabe que a sua Nada de certo esclarece a I plora a fina ironia carioca,.:.Konder envio.u ao.. eleitora�o I que írnpossivels, con�idera
.

..;
cidade material e esp rit�aL h�licir1a�t', o seu bem estar interrogação que tem pairado A policia ap::e!;tendeu .0 _9.uee.povo eatharinensesa seguiu- idos o momento e as circuns- Um Conzresso Cathnllco. nuo es:ao, apenas, em arran- no semblante de todos, Tudo ponde da edíção da «Nação»,te. ex.pressiva.mensagem: ,

.

ta�ci�s. ... ... "
I como o que

b

aqui se reatíz Irá cal: ?'1 _

terra o necessarío .á tem sido noticiarão desceu- mas pouco conseguiu. Neste

.'....
'

C.I.e.ute...d.e..

na.ver vencIdo., I Ins

..

Isto, as.s.l.m, em agrade- fli 30 e 31.dJ corrente mt�z

....
'.
e sutIsI8çao' da.8 sua.s necessi- trolado. numero da «Nação» dizia-sede muito, o numero de votos cer ao eleitorado '0 seu pro-Il' de Janeiro proxirno, lião da Ie s e, mesmo, á abastança Contudo, podemos levantar que Oswaldo Aranha, o chenecessa�ios.á. minha eleição, nun�i�mento .. C?m e�e me

(.é apenas, uma simple s de- q�,� todos aspiram ter u.a uma aresta do véo que en- i Ie da revolução, cahira, maspelo: prnneiro tur!,�lO, corno re.trlbue das atrlbutl1ç�es so- monstração publica do ínte- v�da; ele sabe que essa feh· cobre aquelles aconteci., não sozinho. Atacava o sr.

L:.'.a,Udldato .:

da Ust.a POR SAN·

r r.rl.das,. a.
s

.

q
..
ua.e.8. calcmara�; re.sse. dos B!.umen.a.. ueuses pe

...

-

c.ldade, esse bem estar assen- 11 entos. ,Antonio Carlos e o se. Antu-TA CATHARINA, devo, ao i a mais forte das vontad,es de i las cousas eternas; não 'é, tam, antes de tudo. no res- A censura na Capital Fe-' nes Maciel, appelidando esteeleitorado e ao povo catharí.jser utíl aos homens e a ter· i tão somente uma aHirmação peito ás tradições que os deral tem impedido que a ím- ultimo como «cupim da revo-
. l1enses,. um . agradecimento, ra, si,·mercê desse pron,un-/magnifica do nosso progresso seus maiores lhe legaram. prensa �oticie amplamente os r !ução, e entre ou�ras notasque me adianto em formular ciamenento não me sent�ssel no campnreltcíoso, acompa-, E essas tradições são as de aconteClmentos.· interessantes publica o se-com indizível satísfaeão.

.

hoje reintegrado na conãan- I nhando em pe-íeíto paralello, honestidanc, de virtude, de Mas vejamos os successos. guínte aviso: «Dentro de 48NãO
pre.Ci&a.rei eXPlica.r o. ca i.n. íclal sobre a. justiça d. o."

;
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p.r.ospeI'idad.e da. núSSO .

C

..

O

•. '1 u.,..
ma vida tOda. c.onsa.gI'ilda a O caso da interventoria mi- horas o sr. Antonio Carlossentido da víetorta obtida, destino. lmurcii) das nossas industzías, Veus e á Patrta, á Religião neíra foi (I pomo da discar- deixará a presídencta . datão c!ara ó n.o�

..

seus aspectos
. .P?!.' tUd<:. si pudess�. m.an- da. n(\s�a CUl.t.ura intellect.ual..\.

e ao Tr.a�alhO.. A saIlt.íd�de dia. Flores da CUllha era Constituinte».moralS e polltIcos. dana a vos, meufo. eleItores e Efll' õignifica Que os des� da Famlha, corno base unH.'tl )Jeia efectivação de GustliVO
Succederam-se então as

- Bastlit-me dizer que. si meus amjgos .. como chance. cendentes dos gloriosos des- e firme de toda a socit'daJ,� Capanema. Oswaldo Aranha
conferencias entre os srs�Rprouve aos meus amigos e la de reconhecimento, o meu bl'3.vadores do valle do Itae:. }>em organizddêl, capHz de pela nomeação do sr. Virgilio Getulio Vargas, Flo'tes da�orreIigionarios; - entr.e _

os coração nesta meBsage�. Na- jahy, qUfl cem o seu esforço lte�li.zar o ideal da verdadeint Mello Franco. O sr' Getulio
G' M

.

A tguaes coHuco, sem re1;t�lçoes, da ob�tante, nas sua� Imh3s_, e a sua coragem, plantaram; iel.lCl�ade do�s povos, ei� o Vargas viu-se tonto para di- �::sn��Ci�l�s«le��!;��O'etc� u
os quflo Iorma_m O' ��utmgen- �stá Impressa a. ml�ha ,fe! no coração da terra bal'riga' prlllCJpaI escopo ,ao pr'ox'Hl0 cidir, não querendo ficar mal

Dia 15 á noite, os srs. Geh�. valoroso aa. Leglao Rf.Jpu. Ioquebran!a�el em vos, !1I'- !verde, a comuna que é, Sf.>fi1 CODgreS�O Cathohco de Bru- nem com Flores da Cunha
tulio Vargas, Arthur Costa ebltcana Catharmeuse, ......c. S1 mada na llçao de vossa atltu-l COntestação, o centro de maiOr ·wenau. iCom e�se .t�lem.a pro- nem com Oswaldo Aranha.
Pedro Ernesto visitaram alhes a�rouve, na s�a bene- de..

. I actJ vidade e pl'Ogl'esso de �. fun?amente sIgmí'IcatIvo e Por isso pediu, então, ao sr.
casa do sr. O'5waldo AranhavolencIa, me envaldecere

...
m p.o

..

dem

..

OS, agora,. encarar

I Cath.arina, n.ã.O deScUi.da.m.. >.e...•
m

.• ment� ..

m

.. ente. 8dual e o�- Antonio Carlos para apresen- parecendo, contudo, não te.da honra de sua preferencla, s?,rer,orm�at,e, o futuro.
. lambem da educação motal portuno, ,o Co�gresso rcalI· tal' uma lista d� 7 nomes,

rem sido bem succedidos epara com eles, e em nOIlle � prossegmr. I da sua collectividada que 2lllrá, ceJ1tamentf\ uma obm que foi feita de ? deputados
o sr. Oswaldo Aranha seguiudeles, subllletemcnos ao jut· O 3 de dezembro. é, ape' . de que püo tnrdario a apa- do P. P. Mineiro.
para Petropolis.gamento das urnas, a mim nas, uma demonstração das

.

tiuta idi'aL para canetaS. récel' o� fructos. Unído na Nesta lista encolltràva-se o
Falava-se em um golpe qUf>lJão me iludiam as l'esponsa· possibilidades cívicas do pOc tinteiro fé e no pivismo, o povo de sr. Benedicto Valadares que destituiria o sr. Antonio Cal'bili�ades corrBspo�dentes.. vo �athariuense. SUPER TINTA. INDELEVEL :�lumenap. continuará �1 sua foi o escolhido.

los, dissolvendo a ConstituinteNbO pudera, porem, dpch" Pod�.se esperar �esse po-
. J. ..' -. ." }pta glo!.:IOsa para.o futw'o Antes de nomea-l? para o

e implantaria à dictaduranar de aquelIa sem parecer vo .maIs, mUlto maIS. Dtstnbuuior:
.

à.e benQqes e alegrIa.;:, rn· cargo o sr. GetulIO Vargas . .

...

que me eximia das ·nutras. Daqui em diante. será mais 1 Roberto Grossenbaeherl filio admirav€'l dos povos que telegraphe)U ao sr. Flores da mlhtar.
Cumpria-me, pQis, oferecer, faeU tudo. .

.'
. '.' .. 1 c;Í'eem e que t1'l.l balhtlm. Cunha que hypothecou soli- Dia 16, Flores da r;un�amais uma vez, á critica. ado O essencial é a �niãu.. I .

. _
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"'1 ., c........... . dariedade ao Chefe do Go- telegraphou ao 81'. Gptullo

vers.a.' ria,.'.' nem.....se.�., ..

p
..r.e..... s.erena. '. ..c.ont...in.uaem. o.s... ' p.GJ.s,
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..
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..

dOS

.. ! Pub.hcaçoe.s '0'.
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p "f 1 verno provisorio. Então o sr. Vargas dizendo que só se. n obra do admullstrador· e Com ISSO, resguardaremos, .

sr '. !lnn� ortQ ''l Valadares é nomeado. manifestaÍ"Ía quando coube-dopolitieo, e so�retud�, á s�m_ maiores sobresaltos, d�l Do .sr. C!tto WH!e, e:litor��1 " • " t1 ij Br- Acto continuo o sf;Virgilio cesse todos os pormenores

� *9!��{��f:�ig����::i:: �:::2:�1Cri�:!��:ir:�tr��; rf��;l::��r ;!�:�:�!��!�llou por S. Catharina �:;:::I!�:��!tt:!Ji� ��:!.�;���: ::. B:e�eia tranquiUa, :p.ão me àrre aproveitado.' I exemplar dessa explendlda tambem pede demissão de serenou na Capital Fe1eral.c< ei dos azar€)s de um pleito E' que, agora'!>.. povo varo· pUbli.cacão que acaba de bel' Os deputados á Assembléll «leader» do governo. e de Já hontem o sr. Oswaldo A-:iesigual. nU de
.

Santa tlat8.rina, sois I distribuida. Constituinte d'.·dicar<Jfi uma Ministro da Fazenda.' Nen- rauba occupou a bancada deFu: deliberadament.a. ao mais "do que f'r Jis, como, I
Fartamente 'ilustrado, com das suàs sessões á memoria hum jornal poude publicar a «leader» do governo: .enco�.["Q de

.

decepções e amanhã, sereis mais do que colaboração distribuida por do innlvidavel SI'. Olegario noticia. «A Nação», jornal de E são estas as. n_?tlClaS queamarguras que ,não me se- hoje sois, c()llsta.ntemente, pe ! 368 paginas impress�,> em Maciel. João Aiberto, burlou a cen- podemos transmlttlr aos nosriam poupadas.' los tempos afóra, bom, va- bom papel, a �pub!icaçao do Todos os representantes sura fé:lzendo duas matrizes sos leitores sobre os aconte-No intimo, vorém, um te- lente e honrado. sr. Otto Wille merece os dos Estados qlJe t(�m assen da primeira pagina; uma foi cimentos desses ultimos dias.
mor me alallceava: o de pre. Nada mais d.eterá �

.

vossa maiores .elogios pela sua ex to naqueHe areopago, dedica-
'. judicar, com os encargos do marcha,crêde. I ceUente .I�ição. m8�erial e ram algumas palavras á me
meu nome. a sorte dos meus Vepceste. grande utilIdade �r�tlca. .

moria do grande brasileiro.
ilustres companheiros de cha- Para adiante. Alem de notiCIas sobre Santa Cath1.lrina, porém;
pa e mesmo a da causa co- E !)ara sempre. o� tres e�tados d,O sul �rasi· que ain1:.t r:ão tem assento al-
m�m. Adolfo Kond8r len'o, mUltos contOS e mtor I!. por não estarem diplomaNo em tanto, foi o que as- CuritYba,:9 de dezembro de mações uteis �e entl r�ai�m dos os seus ,deputados, em
sistimos. Graças ao eleitora- 1933. entre os ,mUltas. annunc:os vista da annullação das elei-

. do livre de minha terra, a das casas Ci1merClaes' e ln- çõcs, foi representada pelo
t d

.

dIA tinta ideal para canetas dustriaes mais important':'s. sr. A.nton.io Pennarol'te, fepre- A irràdiação de hontem do nos ac os o governo.cUJa vanguar a. se co OCOU o
• Ul t t d Radio da. Constituinte, da Ban- Este levantando.se explicoU'do. muni.ci.p.io ·.de Flo.rian.ol)O- tinteiro Agradecelluo ao snr.. .v e sen an e a classe dos em .

I ...d t· d cada Paulista, deu· um com- que a censura, era 81[a so-Us e seus dlstrictos." nem de
..

- SUPER·· TINTA. INDELEVEL 10 exe.mplar que n.os 8S mo.u prega os.
t 'ta o e'f�el'tos1 t A d· pIeto noticiario sobre a apre-. �en e para eVI r s .I.cepço-es nem ama.rgu.ras. ·

...Pe. -.' . . . felicitamol o, pe o seu op 1- pezar e ser !nllleiro, mas I t d te' I'men
-

D t b d senta"ão pelo sr. ACCUI'cio a arman es os acon c -lo contrario, Os espinhos ,.da 'iS rl u't or:
. lIDO trabalho. representante das- cJasses tra· y

t l·t· hRoberto Grossenbacher. óalhadoras de Santa Cathari- Machado, deputado gaucho, os po IlCOS, mas que ac avacaminhada <!.esabrocharam
,......................

'i de um requerimento pedindo que devia ser approvado ona, associava·se á mam es-
d t d

- .'. ." ..

.

...

A' D II VIIdas' tação rIe pezar, porque o Es- ao governo esplicar se sobre requeri.mento do epu a o

Dlrimniro C'o'"grosso CathnJ'J'1I0" 5 nos
.. 50.S.' .

.'
� �_

tado sulino tambem admirava os motivos porque era cerca- AccurclO M�chado porque or I iH U II •
�_����, 01 M' I da a liberdade do pensamen-Igoverno nao receIava ne-

de Blumenau
. �;.;...�

...

�:CA,m:::.�.�.:���:
...

:�;;��:
..

;��� ;a�:a�s;�:�;:!t:���:ri�: o �:t!�������m����of:;�ntou I :::g���:�8a nos methodos

Realisa-se no proximo do- nistro da Fazenda, o cheia de Araujo Maia e general Assemhléa Constituinte, pela acalorada �iscussão na As Falaram ,mnda os srs. Fer-
mingú, ás 11. horas, no salão do governo provisorio e ou- Sylve'stre Rocha,

. n0!llea�a bocca do sr. Anümio Penna. sembléa. Falaram os deputa- nando Magalhães aprov�ndodo Gymnasio Santo Antonio tros proceres revolucionarios para. �roc�df>r. a hqmday_ao forte de Souza. dos Accurcio Machado defen- eittensiva:nente ,?S motIVOS
a ultima reunião preparatoria têm declarado, repetidas ve· da dlVIda nuc�uante da:U�laO, dendo o seu requerimento e que

.

haVIam motIvado o re-

par?, o l' Congresso. Catho1ico zes, em solemnidades om· tendo resolv1do preli!llm�r- _ _........................

argumentando de um tele. qu�rlmento de devassa go-
de Blumenau, a

.. effectual'-se ciaes ou em entrevistas á, mente fazer a classlflCaçan Troupe Jack Shelbi gramma qut:: lhe havia c:h�- t
vernamental.

nos dias 30, 31 de Dezembro imprensa, que a situação do
I

chronologic!", .

dós processos gado de FPO_!lS. dando TI?tIclal Outros oradores se segui-e l' de Janeiro vindouro, paiz ê animadora e que os I e formar JUIZO do :<:tuan- da suspe:;tsao de um. Jorn�l, ram: O "leader" :paulistasendo convidados á compa· saldos obtidoa são de molde tum» real da respoIlsabllHíade Encontra-se nesta cidade a local e amda outro d? .

RIO
Alcantal'a Machado deu ovo.re�8r2m todos os membros a jüsti:l'icar o movimento re· do governo, aUm de orientar· troupe Jack Shelby, que v�m Gra�d� do Sul q?e �otIClava f to da bancada dizendo quetias comissões organisad()ras, volucionario de 30. Chega- se nos seus trabalhos». percorrendo as 'duas ameri· � prls.ao e espatrlaçao de

uml este já estava expresso naque .são os seguintes: ram illflsmo os arautos da
Ora, se o governo não sabe cas, em "raid" automobilis- lorna}!sta. . aprovaçãO que a bancadaJacob SChmidt, Preieito MtF dicta«ura a a:pregoarvultosos

a quanto montam. as nossas
tico.

.
PedIU, fmalmente ao Pl'e-

dera á moção M�deiros daudonicipal, Dr. Amadeu Luz, Con- «superavits» na Fazenda Pu-
dividas, que Hspecie de sal- Jack Shelby, que por di. sldente que puzesse �m vo- autonomia á Assemblêa COil-

'

rado Balsini, farmaceutico blica, saldos compensadores dos são esses computados vel'j)os annos actuou, como tação os_eu regUel:"lmento. stituinte. ;Seguiram-se outrosJoão Medeiros, Heitor Domi- que permittiram a remessa
sem que na pdrcella das des- interp�ete de �l'andes films Ao sr. Oswaldo Aranha que di�cursos tendo havido umnuni, João Medeiros Junior, de muitos e muitos milhare�
pegas entrem aS sommas a

da Umversal PlOtures, vem entrara momentos antes, sen-
incidente entre um deputadoDomingos Manoel de Borba, de libras e francos e dollares

pagar durant.e o anno? Co- acompan1:t�d� de sua esposa tando-se .entre a bancad_a socialista e outro da bancadaJoão Manoel. de Borb�, Au para o exterior, em pagamen-
mo podemos garantir que a

e d: um filhlnhC) de 8 annos gaucha fOI dada a oportum- paulista, sendo lançado aquel.tonio Kaiser. Antonio Reinert, to de juros é
. amortizações situação do paiz � <:mimadora, de Idade, e com elles forma. dade

.

para responder sobre a
le primpiro o reptro de ca-José Fer1'3ira da Silva, José de nossas dividas�

.

se não sabemos ao certo urr:a troupe que apresenta oportunidade dessa devassa
lúniador que não foi respon-Maria FLesch, C.arIos R.itt.er, Ago.ra, por.ém, apparece ..

t·· d'
.

? Como se
trabalhos pouco commuus.

di'do fug'l-ndo o deputado sooquan o
.•
evemos . j, em. nosso meio. Os tres são . '. .

. ;_ nntre as
Dr. Luiz de

.

Freitas Melro, nos jornaes uma noticia que comprehende que somente verdadeiros reis "da .poutar.ia exhibindo em theatros e ci- Clallsta da dlscussao \:-
.1Jr. Francisco de Oliveira e desconcerta ao patriotismo de apóz t1'es annos de governo e no manejo de armas se- nemas, obtendo os mais rui. !lalmas que coroaram.a attl-,611va, José dos Anjos, Pedro quantos aco�panhavam com sele

..
mb1'8ssem os veneedores '.J·�m facas revolvers ou' es- dosos successos.

.

tude do deputado pauIIsta._Wcmer, CU_!i MüH�r, Ricar�o fospera,?ças rl�OJ!has as de- de 30 .de proceder a. �ssel 'n 'ardas' raticam verdadei- Assim é que a troupe da- Foiafinal posta em votaçaoBürger, Joao Farmhafl, J,?80 1J1araçoes optimIstas ?e no�- balanço de nossas diVidas, ��l rodi' ias .

.

." rá hoje as 8,30 horas no Cio o requerimento do sr. �ccur-B':'hn,
..
Erwin, B.el.tz! .

D

.. elf:n.o.
I

S?S. '. gOverr;,.bd.+or�s. DIZ. no.tl""
.. q�.e de.veria t.e!. Si.d.o i!ll.me-I. p.··a�a i>�de; atten.der aos nema Busch um eSPlendidlJ! cio Machado,' req.uerlmentoMlguels, Jose ,CassIO Medel- ma em qu�s.áo. .

.

.

". I dlatamente feIto depOIS da ..

astes com o "raid" ue vem espedaculo apresentando a este que ficou a�provado.ros, Pedro. Zimmermann, Th?- ...
' «Es.tev:e reumda .no Th�SO�.-I poss.. e. '

..

do s.r. Getul.ioVargas? fazendo atraves do. c�ntinen- culta platéa' desta cidade os I Momentos depois foi Ievan�obaldo Deschamps. Roramo ro Nat,lOnal a commlssao
. -

I .

'. .

T
•

.

d-f',·· t b Ih t d essão.Cunha e Leopoltlo Bürger. , composta dos s1's. Carlo� ·Ed- ! Dolorosa mtf'Hogaçao... te americ�ano, Jack ,em se seus 1 fICeIS ra a os. a a a s

,

BALSiNI I
.�_�J

!-_s�;;���--;;;;,·�-' -�;
)

EDIÇÕES ÁS QUARTAS E AOS �
, SABBADOS ;
L_�...;....��-,�,,�_.-.......)_AU

o que vae por

------------_ , , -

A liberdade de pensamento foi' tratada
hontem na Constituinte

Um importante requerimento dó deputado Accarcio
Machado f.oi approvado

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



Calçados para

Só
16
na Casa Globo
DE NOVEMBRO N'.

���3ITIII������
ANNO NOVO'e

���:s 4'T��
á preços excepcionaes

o mais bello e mais variado sortimento

ELEGANTES! DURAVEIS 1

���3J;lIrnUI_B·�·���
Estado de Santa Cathariua

Coletoria de Ren�as Estaduais de 81umensu
I
I
I

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

DECRETON.28 I

O Coronel Aristiliano Ramos, Interventor Federal no Es
tado de Santa Catharina, no uzo das SUM atribuições e, consi
derando que subsistem as dificuldades que determinaram o De
creto n. 2, de 13 de fevereiro do corrente ano;

DECRETA: I

Artigo 1 - FLam relevados de qualquar multas <Im que' 1::' o melhor para a
tenham incorrido, por atrazo no pagamento de impostos os de-\ tosse e doenças do peito.vedares á Fazenda Estadual que pagarem suas dividas, até o Combate as constipações.

�.
dia 31 de dezembro de 1933, inclusive aquelas que já estiverem

Iajuizadas. resfriados, coqueluche.
.

Artigo 2 - As ações executivas em andamento, para as bronchite e asthma.
cobranças de' impostos estaduais, ficarão sustadas até aquela I O Xarope São João

, data, cumprindo, porem, ao executado que quízer liquidar a

sua divida, pagar o imposto devido e multas, que não perten-I protege e fortifica a gar-
cem á Fazenda em que já tiverem incorrido, e custas 'já

ven-JI
ganta, os bronchios e ·08

cidas. pulmões. Milhares de
Artig-o 3 - No caso do artigo 2, o pagamento será feito curas assombrosas I

á Exalaria, mediante guia em duplicata, passada pelo respetiVlIlescrivão, e, isen ta de selos, custas de Juizo, sendo, das custas, ,

descontadas as que pertençam á Fazenda Estadual e cobradas! --==n'��_� ,

as do Juizo, pela terça parte. .!
PAR",GRAFO UNICO:- Em um dos exemplares da guia, i Onde está a felicidadeaverbará o Exator o respetivo pagamento, e a devolverá á car-j

.

torio para que seja nnediatamente junta aos autos e conSidtra-1da extinta a execução, independente de despacho ou sentença
q ue assim a declare. ,IArtIgo 4 - As multas extraordinarias perdidas pelos pr»-
motores, em beneficío do Tesouro, ex vi do § I do art. 10 da

Lt� 1.710, d� 11 'de outubro de 19�O, por _não terem iniciado� a Em possuírem dois jardins
açao execuüva no. prazo �stabelecldo, sera� descontadas em ,a- ligados entre si; o do Amor
VOi do executado. que satisfazer a sua d.vída no prazo marca-I dentro de casa; o das Flores
do '10 ai,t, 15Jeste d€creto.. .

. DO quintal. O primeiro syrn-
. ArtIgo::> - Logo q ue entre em vIgo:' o presente decreto, i bolísa a Felicidade' o sezun-

os promotores Janto entrega imediata aos exatores de iodas as i do completa-a dentro do �O!1-
certidões de divida fiscaes em �eu p.oder, me�iante recibo, e os 'I forto materialmoralidade, ida. '�'
exatores, sem tardança, mandarão afixar, na sede das comarcas latria pelos filhos. esposo e

'

dos municípios e dos distritos, editais em que será transcrito o I a sande.
'

presente decrete, para que chegue ao conhecimento de todos I

os devedores. Faltando esta. tudo be trans-
§ 1 - Findo o prazo de isenção, Que não será prorogudo forma em sonho e martyrio

serão as certidões, CUjdS as ímportancias não forem pagas, de,
volvidas incontinenti aos promotores rara os fins legais, deven-! Como _pois, g8;I'antir a pos
do o Governo prov iden-íar pura que novos dispositivos tornem se de tão precioso LUMEM.
[rnais rigorosas e suf'ícientes as execuções fiscae"1..

.

de. tão granue BEM? indo di.

! § 2 - O Prazo de que trata o § unico da Lei 1710 de 11 reíto em busca de «Mínerví
de outubro de 1930, ficara interrompido com a entrega das cer- n�� que.é um precioso espe
tidões aos exatores e será continuada da data em que forem C1flCO felto pelo autor da ata
novamente restitui-los á Promotoria Publica.

. I mada Mínancora que durante
Artigo 6 - Incorre e[11 multa de 200$000 a 500$000 o .

dez annos tem cur�dü ínnu
promotor que não cumprir o determinado no art. 5, deste \ e_I meras senhoras evitando (as
ereto. - A multa será aplicada pelo Procurador Geral do Esta vezesjoperações e soürímer

1 da mediante representação documente da feita pelo respetí vú E, tos v�lhos do útero e ova!�(i.

1 xator,
e por intermedio da Secretaria da Fazenda. i possuindo attestados, magnífí
Arti)!o 7 - Ficam tarnbern, relevados das multas em que 1 coso Um negociante do alto

����!!1 [incorreram, por falta de declarações para o lançamento dos con-j commercio d<;l ,Toinvi�le.. es-
trihuintes do imposta territorial. gotando quasi a pacrenera e

Artigo 8 - O presente decreto, entrará em vigor na data

I
esp?rança, curou-se de Iiemer

da sua publicação. rholdas com (i frascos! Todos
Artig 09 - Revogam-se as disposições em contrario. os mcom�odos causados de

Palacio do Governo em Flcrtanopolis.Bü de novembro de 1933,! «regras» Irregulares, hemor-
asso Arístiliano Ramos I rhagías, curam-s� se �ã,o cu-

asso José da Costa Moellmann ,

I "''''VPll;l cnrn a Minervír»,

Assim, os SUl s. contríbuintes em atrazos com seu s jmpos-I_� .......�__�_

tos, para com o Estado, aproveitando os favfJres do presente Idecreto, são convidados a saldarem seus debites d�ntro do pra-Izo acima estipulado - até )J1 de dezembro de 198;;.
Coletoria de R0.ndl:Ls Estaduais de Blumenau, em 22 dei·novembro de 1933.

asso ELPIDIO UMA

26

Natal 1.933 EDITAL
Os melhores Presentes para NATAL

ANNO' BOM e Reis V. S. encontrca

nas

Casas Pernambucanas'
melhor' do .que 'um, lindo vestido
de COR fiRME da 'afamada

marca

o que

\
\
I

tecidos!R(cebernos novas remessas de

novidades em

SEDAS (COLOS�At SORTIMENTO) VOILS SUISSOS
MOUSELINE8 LINHOS ETC.

de maior sortimento de tecidos em Blumenau

CREPES ALPACA

Nã()',ê.squeçam que é na

Rua 15· de Novembro Nr. 37

I,

Para isso use a' «Petrolina A n CnnlQ rl\"l�n I·! ::\!financora», que é um toníco au iLo" Q.} lU
I

I capllar; ideal microbicida, es Levamos ao conhecímenio di) e0P1�r0io em gPl'aJ, P.!terílízante do couro cabeludo -

I evita a queda dOR cabelos: em particular a caria um dOR !íflt'li'OS' t'�í.!n:(i;los clientes, que. i

destroe completamente a {�as, em sucessão 'ã firma KARS'l'E� lRMAos, dis<>olvida nesta!
pa: gordura e cor,ürhão dope- d�ta, por mut�o consenso dos �ocic:s, c:,nStituiIUClS lima SO-I
ricraneo.Algllmas semaDas de Cledade anOlllma, sob 8. d.(;'ilommaçao de .

í

uso tornam ü cabelo forte, .ón- 'C·Oli,1!! PAN III liA IJ[A�STF'N,.T
!

dead?,vigoroso brnhant� epre. .

ld· ri. 1'\ 11.'\ Looo I
I to, evItal'!l�o as caspa�.e o em-

I que assumíu a plena responsahilidade do ativo e passivo!
,.b.IanqueCImento te

..

ID

..
at�ro., I da firma pxtinta, tcontinuando com o mesmo ramo �!H ue-I'I

sem tintl!ra. Ca�a rasco .em
gocio de sua liutecessora.

todtts as },nstruçoes para fazer· A administração da nova sociedade ficou cO!lstituida �
.

o �abelo lustroso �p.cco onn.u da seguinte forma: I
í rmdo. Vende.se na Phar. lVh- i
i nancoraJoinvile: em

tortaRj
Diretor Gerente: - Christiano KarstC'il '

I pharm., irogarias .perí'uma Diretor Gerente : -�' João Karsten. '

fi rias dêsL.t cidade.
' ..

.

Diretor Sub-Gel'pnte::- Beruf1rdo Sr�helu�>m;lUtel

'1.1." I
Diretor Sub,G �l'ente: - Curt Karsten

. Blumenau, 12 de Dezembro de 19:3'3

Façam os seus annuncios
I" 1,� ," R. S T E. ?-'nesta folha C O MP A N H J'l. �."1. - "'li

..

;i;!;;.·;"';';�,�i<;i"":"".----------.---�-----

com pouco DINHEIRO

-

A Central
está sob á ,direeção.dô,J,hal'maceutico .JOClO Me

dei ...os, que contá mais de 40 annos de pratica
prôfissiónal

Manipulação esmerada �. escrupulosa.
Não ia slibstitue medicamentos

Rrod;uctos de alta qualidade. r,,;
.

. .. . ,

- Especialtdades legitimas.
Desconfiare dO remedio barato

que, muitas vezes, � imitação.

:",c

'_.,,':,

A grandeza da nossa Patría
depende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A grau
deza e Ielícídale de cada um
deles depende da bõa ou má
escola paterna que viram com

08 olhos e beberam com a in
telígencla. A boa escola é: mo

I ralidsde, instrução, justiça,

I
hygiene e economia. Seja e

conomico compre só o índis

pensavel. na vida, mas' artigo

j
de valor r.eal. Pois bem; 3.s.sim os den tes e o cor-

po, n cabeça e cabelo tam

'1' bem precisam hygiene e as

seio constante.

compra muito

Em FamHia

Escrivão

Companhia
--�--=-.------------�-----------�---

Larga.,.nS..1
Deb:a"ma grilar!

%1,�_
\��

�"""
.
.;-::..

�-,.�

XAROPE
S. JOÃO

das senhunm

(fj'ffVANf.{lt
Rtl"1N4PORA

CERES Ltll,

<1oj""iU.. C,P.'TAt !

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



CIDADE DE BLUMENAU
._ . .

-

Movimento da tesourarIa do dia r 'á.
.

Amorti�ação das mesmas I trução da ponte sobre o RiOWarnow, no povoado do IDes-

7 de. D'e'z'e'm'"'b'ro .ee· ".1·933
.

. ....
- p��o : ���qW:àa��lze

..

r 1:���:��� I
mo l1g��roponentes apresentarão a esta r;epartição suas

. .u . " "Gustavo Koeh.: 500.000 propostas em cartas fecbadas e em duas Vias, uma d� s

" "Alberto Vol�mann 1:300.000 quaes será. Iseldada doom ,:st�mpilha estadual de 2$000 e

" ,a Hermann BerIldt 500.000 mais um se? .

e e ucaçao ie saude de duzentos reis.

"1
"

.

Cllristiano Hansen 200.000 A madeíra se entende fornecida ao pé da obra e os

., ;: Emilie 'I'eske .: 600.000 �oncurrente� apresentarã? Sf'US preços por cada metro
"

'

" Alberto Marquárdt 300.000 Iínear das diversas madp.Iras: Estas deverão ser escolhidas
t, ,� Ida'Knester

,
400.000 I de cerno se.m. falhas e de .lel (caneUa 'preta ou li!8.ssafr�z)

" "Henrique ·Gru.t2iID.aeher 1:800.000 I msendtO pedrIDIttitrl°hOd IorneClIDA·ento .�e pm_!lo p.ara.
o m.adel.l'a

" "Max Bering. '. /. , 600.000
. en O. o e_ a o. .. fi (JID€D: OE'S

•

da n:BC'5�lta
JT '.'

Hermann Luedérs 500.000 I' forneCI�8. deverão eorresp0!1der as estabeleCidas. na .u"'tU
" Franz Zundars" 14 qne os mterressados poderao obter na Intendencía distr i-

"

JJ

Otto Jenrich
. :2��:��� tal de Indayal ou nesta Repartíção. .'

"

"

Ricardo Fischer 100.000 O prazo para dito Icrnecímento fica desde jáJ'ixado
1:005.500 " :: Hermann GrutzInàcher 200.000 e!D 30 dias depois da assinatura do contrato com o adju-

Luiz Moser
....

100.000
meado.

::
."

Alberto Siewert 300.000
Esta Prefeitura reserva-se porem, o direito de recu-

" :: Rudolpho Lueders � 200.000
; sar !üdas 88 proposta.s; ��a' vez que. estas não satisfaçam

" '" Loewe KrieckYagenfuhr 400.000 I aos Interesses �o MUDlC�PlO, bem aSSIm como de entregar
" "Sociedade Cooperativa Rio J por pa!te aos d.lversos Interressados o fornecimento da

dos Cedo .' ...• . . 200.000
sobredíta madelEa. '. '.

,,' ")
..

Ivanhoé Pellízzetfí. 200.000' (BIUmenau, 5ecçao das obraS1PUb.1i.cas, em 18 d� Dezembro
" "Agnes Müller .: 200.000

de 1933.

4:425 ] 00 ". " Frederico Hardt ' 400.000

J
GINO DE LOTVO

" "Carl Dom
.'

'.'
.

200.000 12:4()o.000 .
.

.
Engenheiro Município

l-Instrucção publica L 1ST Aa) 5·1. da remia tributaria ao '.

'

Governo Estadual
Pago,á Collectoria Estadual-contrib.

13:28Looo
.

deste mez
, ':

.

.

I...
b)

.

Diver�os aU:l{� á.a escol. de
ens. primo na . zona rural

,
'

Pago á Hermann Hamann-c-compra
terreno e casa escol.

62.700 4-Hygiene e Asalstenela Publica

24:304.300 a). AU�i1iOB 8:0�. hospitaes
15:296.701

.

l!0SPltal �umClp�l .

39'6 1 '1
.Pagn a Joao Medeiros Snr. medíca-

. o .00 meatos 600.800
" "Jacob Meier, lenha 60.000

.'

" "Gropp Irmãos & Cia. Ltda.,
'madeiras

..

Receita Orçamentaria
l-Renda Tributaria:

1) Imposto sobre industrias e pro-
fissões

2) Impostojerrttoríal urbano
4) »' de vehtcuíos e placas
5} » de testada
fi) .:

..

» de Iícençás diversas
7) Emolumentos .'

3-Renda Eventual
3) Cobrança da divida activa
5) Auxílíos :

' .

a) 'Para' a conservação de estradas
Re�.ebido da Oolleetoria Estadual 5:000.000
4-Receita com .applíeação es-

pecial
.

1) Imposto de transito da ponte
Rio do Sul
Deposítoa: "

Hospital Municipal
Recebido da Collectoria Estadual

Movimento de: fundos: '

Banco. Naotonal do Commel'eio
,

e! dísposíeão
'

Despesa oreamentaría :

Restituições: '.'

e): 'Materiaes
Recebido da Collectozía Estadual;

peças auto etc.

200.000
120;000
74.000
356.000
75.000
186.000

130.000

Saldo anterior
Rs.

Despezo Orçamentaria

J�Administl."ação e fisca:lisação
d) Diaría e transporte do Pre-

feito
.

e tunec.·. .

Pago a ·Visctor Germer, corrida de au-.
to para- captúráde mascatés'

.

.

e) Material de expediente
.

Pago a Star.ke & Cia, 6 classificadores
i�eIIl ,. Carlos Wable. diversos li-,

. � �•.
"

vros etc. .

, '107.i�00
.

idear ,;Roberto Grossenbacher, 6focos 21.000

"
- f) .Publicações e telegramas

Idem á «CIdade de Blumenan», novembro
2-Dhtida Passiva

'. .

.

a)
-

Juros de apoUces mumcipaes
Pago a JoaqUim Moser' .

.

299.500
,. .. Alceste Bettini 84.000
.. .. Chrisuano

�

Hansen 91.000
,. .,' .Bmilia Teske· 262.000 .

" .. Alberto Marquârdt 77.000
,.' "Max Padaratz 17.500
"

.

'" Ida Knester 42.000
,. 'J Gustavo Koch 92.500 ..

'

" "Max Bering 150.5(10
" '" Hermann Luédelf'S 87.500
,; ,,' Alberto Volkmann 103.500
., "Franz Zuendars·

'
.

571.000
" "Otto .Jenricn �06_ooo"
" ...Rlldolpho 'Luedet� 110'.000
",' .. Alberto ,Zager '

.. '.
53.000

" ." Friedrich PIaster 38.000
" ". Tecla Baehrwald 20.000
.. \{'Frida· ,.

."
. 20.000

'.. ";. $:rwi'à Heidrich
'.' 120.000,

., t, Remiann Oltmann 360.000
." ,,'H�n:riqli'e.Zilmhr· . 72.000.,
;, »Olistavo Berndt ... 16:000
,. tJ EmprE'za Força· é. Luz Sts.

Calharina •.
.

...
'

" iJ Frederico I(leê]]]sÍln
"

'.

;, Juv-encio Zanella
.

; .•, j •• JlermanD Berudt jor.
o> ',..::Artll,'Q-I" 'M'1i'eUer .

,. ';,' Hel'Ill�nn Koepsêl .

" .�. Wilháhri'Hoppe .

.

�,·Cl�ophliS .W911inger
" i. Arno. �aElsket

'

., . ;, niçardo B.tierger
" ,i �arlp8 Letzow:
,.> " 'D0efutr &: Ciâ�'
.. ;; Alberto�;G'l'OPP·
,. ••• '.J)oment{}() Girarlli· .

" ;, Arthll,r·.Mí(}}lelmaml.···
•• .. Emilio.Manke·

.

,,' " Walter, Tlloms'em ].'
" ... " FJ;ida H()ge

14.300"

236.000
24o'00Q ..

,

.

80.000
168;000
40.000
40.000
16.000
8.000
1�.00G
21:oóo
4o.Oóo
16.000
64.000·.
24.000
40.000
140;000

·.··70.000
·39.000

5:130.000 I

400.000
da madeira para a ponte sobre o Rio Warnow:

A} Estrado:
1) pranchões 6 x 22,8 x 4.70·' duzias
2) Iongarínas 20 x 22 x 390 N. 30 rn. 1.

.

)} 20 x 22 x 363 ". 12 m. 1.
3) travessas 26 x 35 x 760" 8 m. 1.

B) Vigas mestres:
4) mesas de madeira:

8 x 36 x 650
8 x 36 x 623
8 x 36 x 520
8 x 36 x 493
8 x 36 x 390

5) díagcnaes: 13 x 15 x 480
13 x 15 x 230
13 x 15 x 400
13 x 15 x 310
13 x 15 x 220
50 K40 x 350

52.00
99.68

166.40
78.88:
31.20

326A,B
1'8.40
:32�()(l
12.4(}'
'8..8(1

114.(10

4:104.200
10

117.00
43.56
60.8020.000

No. 8
}} 16
)} 32
» 16
« 8
» 68

» 8
)} R
» 4
» 4
» 4

m. 1.
m.l.
Dl. 1.
ID.l.
m. 1.
11l. 1:
m, 1-
m.l.
ru. 1.
m. 1.
ID. 1.

191.300

to.ooo

" "Guilherme Poerner, carne verde 38.9ao
,

.

b) Combate ás epidemias .

Pago á Boehm & uía., medicamentos
c) Soceorros PUDlic�s

Pago a E8tra,da 'de FerroS. Gatharina
.

d) Enterramentode Indigentes
Pago á G. A. Muller. um caixão funebre

8-0bras puqlic?s. ,�i•
b) 'Conservação e construcçõe.s

Pago á Gustavo E.arsteil. conservação" 187.000
,. "Jacob Ebel'hard, constmc.pome 1:000.000 .

".. " Rodolpho Boltemberg� consrv. 850.00
" Germano Herbst, conservo . 57.000

" "Paulo" Brueckheimer, consto
muro

.

1:001.000

891.000

40.000
fi} montantes:

4.400 ! C) Apoios:
'

7} subvigas: 58 x 20 x 130 »4 ID. ,.
3á.00o 8}descansos: 22 x 20 x 600 »4 m. 1-

. D) Coberta:
"

9) esteios: 15 x 15 x 370 N. 16 m. 1.
10) escoras: 12 x 12 x 240 « 16 ID. 1.

8 x 8 x J lo)}· 16 m. 1.
6 x li x 11 o }l 32 m. 1.

i1{ correLltes: 9 x 11 x 405 » 15 m. l.
9 x 11 x 450» Ó m. 1.

12) travessas: 14 x 18 x 620 'l' 8 m. 1.
13) caibros: 6 x 8 x 430 » 58 m. 1.
14) sarrafos: 2 x 4' x 390 lO �.50 m. 1.

2 x 4 x 450 » 20 ill. 1.
E) Contravelitamento:

15) diagonacs: 12 x 15 x 560» 16 m. 1.
12 x 15 x 620 " 4 -ro. 1 ..

142.600

5-2cl
24.�o

.59.20
38.40
17.60
3&.2(1,
60.75
27.00,
49.6(,
249.40
195.00
90.00

200.000

I
'

Conselho.Consultivo Municipal
274,200

Assuntos submettidos, a estudo em a reunião reaUseda dia
15 de Dezembro de 1933.

.
.

954_700 Oiicjo No. 147 da Prefei- trecho da rua 15 de Novem-
I tura �e Bl�menal!. scbre abro destaeidade, - Deferido.

I c�eaçao do lmposto de publi- - Oficio No. ']54 da pre
.

.

CIdade para o' proximo exer- feitura de .l31umenau sobre
100.000

I
ci�io d� �934. - DeferidO.... a L.ei Orç>imentaria'para. u

- OfICIO No. 148 da Prefel- Exercido de 1934. -:: APl'Ü-
,tura de BIumenau, sobre o vado.

�

aumento do perímetro urba- - Oficio Nr. 155 da Pre
no. - Aprovado por maioria feitura de Blumenau, SObl'C o
de votaçao. contracto a ser firmado entre
- Oficio Nr. 149 da Pl'efei- a Prefeitura e o medico dr.

tllra de Blumenau. sobre o Afonso Rabe. - Aprovado.
alargamento de determinado Blumenau, 18�XII-33.

449.840

" " Matheu Bonatti� zelagem es

trada' 2:910.000580.000
, c) Materiaes... '

Pago á Augusto'Beck, 10 vigas
" "Heiri Steimann, COUSo auto
'" "Alberto Kofike, 6 baldes
'." ., Henfique Plaster, couso fer-

ramenta&. ..

.' " "Willy Schwertleger, IDfldeiras
" "Breith&upt & Cia., fretes

.. r) Para conservação de estradas
Pàgo á João Veidmann, Indayal-As-

eurra
.

9-Auxilios diversas

32.000
35.000
31.800

56.00:
24.80

73.000
46.500
55.900

I Pago á Feira Permanente de Amos-
.

tras, mez NovembfO
11-Despezas Eventuaes

.

e) Despezas imprevistas
Pago á R. Siewel't, café aos jurados 70.000

I "',, AlarícoSá Cavalcante; vacinas 257.840
. " ., Mario T. da Cunha Mello.

desp. escI',

,. "RischUieter & Gestwlcki, di-
vêrsos '., ] 9.000

" "Manuel Barreto, juros apolices 87.400
12-·Emprego da receita C/8pplie.-��----

-

espeeial
Pago ao Banco N. do Commel.'cio, des
t' peza (',/ a remEssa da arre·

cada ção em Novembro da
I ponte Rio Sul

Depositris :

Hospital Municipal
Pago á Roberto Grossenbacher, focos

etc. conf. recibo 122.600
" ,,' Emil Rcsn,ark, 6 divans 1:066.500

. Movimento de fundos:
4:�91.000 lBanco N. do Commercio cj ponte

Balanço de contas
Rs.

15.600

Rio do Sul 4:412.500
32:341.14õ
.7:259.961
39:601.001

12Jjoo

Jacob A. Schm.ilt Alfredo !(aeslner
Prefeito Provlsorio TeSOUfftiro Municipal

1:189.100 I Todos os livros e dema:s documentos, refehcntes fiO

I· b_aI�mcete supra '6stãí?· na Pre!eitura, Municipal, à 4ispo
BlÇW) de Quem os queIra eXanllUal'.

.

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



CIDADE DE BLUMENAU

"

Não��petcam fi. opportuntdade
;:_.--- .;',:

seus PRQL)UCTOS!

Leitura para a Mocid àde
Desde todô� os tempos, todos

os grandes f1ageIlos quemuito
contribue para o ':lnfraq uedmen
'tod.as raças humanas, é ii deca
ciencia da força vital� precisa
mente quando mais faHa faz
àohomem ou mulher, como

c(lmpensaçãoda Natureza,pam
Ih,Qras .amargaaetrísresas daVida
".)\.:, fonte poís.d'este . nagelIo
i,corqeca pela da mocidade

'j',á.s .q,uaes, !lapr,'imeil"a,Vez tem,assim Importancía quandoallas
Lmuitissima, por que São de
'origem de muitas c.lesgraças.
quer no decurso da vida quer
'sobre tudo na velhice. As

,0;'Jctimas, geràlwellte b�experi
I entes; fa.zem uso, decotsas de
I,ponco ou nenhum valor ex-

('r!��:rJ::b�O�el���o r.:Ci����f�
,\{tj.lgarmente chamam-se:
':üONORRHEAS BLENORRHA
OlAS, CORRIMENTO'S. etc. Se

"O leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos tortos
.que lhe roubam ,(.) dinheiro, a

lalegria' da !lida e a saude sexual
jque é ainda, uni grande bem.

IIn'contestavelmente\ um dos mé

dícamentos que podeis usar,

a NjECÇAO ,«IDEAL" "1\11-
NANCORA" ..

, . -_ �--'�>:;-/:.:-:�:' ..
-

-:

Bom; ��ito: nos negocies sé se obtem com boa propagandat
. ",Mande reservar 'de:?af! já .um lugar na grande Exposição

""-','.

Industrial e Commercial

aI!nexa ao
'1

Primeiro-Congresso Catholico

de Blumenau

que terá effeito nos. dias 29, 30, e 31 de,Dzembro
do corrente anno er, de Janeiro de

1934 em salas do

(iymnasio Samo Antonio

Rua

Para informações: João M. de Borba

BlUMENAU

I EM CASO DE MOR iE
lc' . -

'

I aixoes de detuuto- sempre
em stock de todos os tama

nhos 8.' preços modicas.
Serviço de primeira ordem.
A tratar com A; Lubow. Rmí
S.ão Paulo, ao lado de Ricar
do Labes, ou na Marcenai la
Strobel Irmãos.MATERIAL PARA INSTAllAÇOtS ElEUTRICAS

GRANDE SORTIMENTO EM tAMPADAS E LUSTRES
- 'TODAS· PEÇAS PARA CONSTRUCCÃO DE
."APPARElHUS PARA RAmO

Aereo

o anaunclo é li alnia de to

dos os ncgoeíos

Aeropnsfale
I
I'

A, mala aerea fecha, na

:r\gencü1. do Correio

Pur<u o Sul

Pura o Norte

aos sabbartoa

'registradas ..; ás. 10 horas

I simples
- ás 11 h nras

1 para: Santos, n. Paulo. Rio,
Vitoria, ,Caravelas, Haia,
Maceió, R('(:if�·, Natal, Arrica,

, Europa e Asru.
,

.para: ,P. Alegr�, Pelotas" Qualquer outl'a infol'maçflo,
.. . RIO Grande,UruguaI, Al'genti- I forul:'cerá (.). sr. Agerite do

: I na Chile, Peru e' Boliv la. ! Correio.

ás sextas-feiras

registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 horas .Carlos Hoepcke S. A�

Blumenau

Para as· festas de Natal Offerecemos:

PRAUNÉES
CHOCOLATES

AVELÃSDOGES HECHoeOlATE
DOCES DE,.MEL
DOGES DE NATAL COlORIDOS
DOCES PEgUENOS
TORTAS

BOMBONS

j\.cceítamos encommel1das para
de qualquer especíe de

Fornecimentos
doces

GOMMUNIGAMOS QUE IREMOS NO 20RECEBER DIA

PERAS e UVAS (moscatel)
DA GA1IFORNIA

ACCEITAMOS PEDIDOS
EXECUTADOS

TElEPHONE, QUE _; SERÃO
MAXIMA PRESTEZA

POR
COM A

B()MBONIÉRE T()EN,JES
TELEPHONE N. 160

OE 1'1 .. ae.

A IGREJA MATRIZ

IW�c�!�f�:"���:1 ;iilc=t!�A�f
poucos dias; ,"'.

"

l' ---c-' O sangue Iírnpo, de im
purezas e bem estar geral.
2' ---c-' DesapparecimcJ;lto de

espinhas, Eczemas, E�'upçõeSt
Furuneulos, \. óceíras, 'Feridas
bravas, Bõba, etc.

3- -v-.Desappareclmento com
pleto' de R1illUMA'rIM\), dô
res nos ossos e dôres de ca

beça,
4- - Desappárecimento das

menríestações syphiliticas e

de todos os incommodos de
fundo syphilitico.

5' - O spparelho, gastro
intestinal perfeito, p o i s o

«ELLXIH 911" não ataca o es

tomago e vão contém íodureto.
.E', ô uníco depurativo' que

I tem, atte�ta�@s dos HÇlb'pitaes,
de especialistas dos 'Olhos e

I da EUspepsia SYPtúlitica..,

IM ..se -111"__'.'1"'111
....,..._

..
-

Bíssemanarío de absoluta
índependencía

Director:
ACHILLES BALSINI

Redactores:
DIVERqOS

Publica-só ás quartas-feiras
e aos sabbados
-:-

Redacção e ortícínas :

Travessa 4 de
, F e ver e i 1 o N- 7

Caixa, Postal, 61
BLUMENAU

Santa Catharína

Aos .bons paes Assignaturas
Anno -, . . ',' 15$000

E' natural que ti. vossa Ielici- Semestre , . . . 8$000
dado dependa ce VOSSOS filhos I l'!umero avulso. $200
e deles depende quasi da Sau- Numero atrasado $400
de; eesta depende, quasi ex-IJ -:-

clusivamente, ãe lhe dardes de I" I m p o r t a fi t e
3 em 3mezes, um frasco da I A direcção da «Cidade de
afamada: I Biumenau» não assume
LOMBRIGUEIRA MINANCORA i resp?n,,!!blUdr:de pelas a-

No ha egual. um,a creanca I P'l'eCW9oe,sem�tt'(,d_as�m no-

de 11 rnezes atacada de desin- I tas ou ariiqos

retia. perdflu 543 vermes de 3 1 assumados.
I qualidades testemunhado por . '_,,.,...;.--------)
seis pessoas idoueas em It-pe-
riú MuniClpío de S. Francisco
do Sul filha do Sr Carlos J
Neuremberg, professor, Cada
frasco é urna dcse. Toma-se d,
uma vez em café com leite
Depois do efeito não precisa
dieta nem purgante.
Vende-se em 4 numeros (1, 2

13 e 4), conforme a edade, em
'

.c m'entotodos os negocias nas Iarrne-
, ler

"

!
das desta cidade e drogari-
as c na Farrnacía Minancora. .. O lllllclhtn' ))11.1':" do(·.·�

NOTA: Se quizer poupar vos- N.Ã..O fALHA NUNCA', Ida sll.uae e vosso dinheiro com-
éoenca desconhecida' o remedia �
shabituní-vosno eoraeço dequal- " . ,.Ia�:çl
quer doença ao deitar, �ar uP'l;. .L A C II O C O N
bom suador. e de manha." ee.�o I

"

�, no...".,..' 'm_

I �����:���s �Xí�t�I�O���i��: .',

C' ONOKEN :

to ra, iido e suaye.
, '" :' H

'

MnitfS diarheas infaÍ11fs S�{)
c lusa' 85 flÓ pdos vermes e den� , ..O

tesd. Depois procurai O \/OSSO C Vende-se em todas !me /c_o. , .

' ,.'
"

rarmacia" e Dr-og-arias II
"(llde-Be oa Far:naCla MI

'1'"
O �InaEcora em JOinvill�, e em I :

t�da-l as boas farmacws df'sta' / ,N . "iCIdade. ).;,,,,,,, =q�� *_

PEÇA AO SEU FORNECEOOR

LEVY

da

em meu negorio a exposição·

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



Grande Marca Nacional

Fioriarurpoiis . Díonislo Damíaní,

E�tl'eito - André Maícote. :

Palhoça - Germano Berkenbrock.

Itajaí - Amadeu Angiolete.

, Brusque - Otto SchaefIer

Blumen.au - Oscar Rídeguer

Para as festas de natal e Anno Novo oUerece
os aramados Vinhos (�C r u z e i r 0>- da Adega Sta.,
Thereza de Luiz Michíelon & Cia., Caxias, Rio Grau};'

'

,de do Sul:
'

Vinhd Ve1ho S.' O: P. (Typo Porto), 1\'105':::;
catel, Rheno, Barbera, Clarete, Sueco de Uva:

,
'

,
"

" �,

(Grande Vínho,) Cognac, Bagaceira (Aguarden-
te de uvas) Champagne - Grande Espumante;
Michielon, secco, doce e meio doce.

Roberto ,Gl"OSSenbacber

." :" -. ela. Malburg
BLU(lliENAU

",!I<' , e exportcõorcs àe

e fereaes l',

BtlA SAUDE ... VIDA LONGA •••
OBTEM';;SE USANDO'o

EL"""'Iô'('��� 'lnE}l I'\1i'Oa.1I'i'f1�'Ii''D.,
'

eeer .;,i,�,IlO.�,,* � __ ,� _" _ w����

Ernpregado com real van
tagem nos seguintes casos:

Bhsllf!!lllisrnp em §eral, Ra�llitismlti ,Manchas
�íI pelle, [s�I::hQs, Ulceras, 6ollurrbéas,

Dulhros, fistalas,
-

Sarnu.
,

'{
AlUI _ SYPHlLITICO

PODEROSO': ANTI -Il.HWMArico

ANTl-,ESCROPliULOSO

5ecção fluvial

RepreslZntantes ôo ,mOInHO lH6LEZ'

:;;'t.
�
"'o.

,_;.,*,

.

.

. . .

.

����_,_,__������

f········,···.·············,
.. ··················""··.·· � :. '1·.

{.�:: ..... Grande Corrida.· ie Anilllaes �::! Doutor Piragibe Araujo i
i � - Clínica A\edico Cirurgica t

!'.�.", ,6 e 1 de

a

... reJal,:ni.re-sel_POem d'e ..sss ·.�.:l. Diplomado pela Faculdade de

(
u... J.!JiJ.J Medicilla e Cirurgia da Uníver-

t� : sidade do Rio dI" Janeiro, com

: ás 10 horas da manhã : longo tirocínio clíníco e pratico

!fE.; na Raia do snr. W I_ L L Y H E R IN G i.·� ��s;,;�s�;�! ��' :�t;e�:i!�
i Hospital Pro-1I1a.tre, Maternidade

: M a J a d o r
. : das Larangeiras, Clinicas Obste-

li
. .

. i tríca e Gyneioólogica (partos e

t ...v••:..���=�:�:;::�:�,:d r2§f1;�*�if���
-----------------------

Vinho Creosotado
"o pbann.-<)�

JOÃO DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tóruco
e· fortificante
flml>repdo com j!nIDct.
....ceeMo ••"-
•.,1111.

RE'CONSTrnl1Nt1I
ue \,& ORDEM

DEPURATIVO DO SANGUE

é qualquer artigo da minha

Para annuncios procure esta falira Secçã'o de N· egoc io qu
..

e sem.pre di.SPÕ.e d.e v.arladis.s.imo... sor, tímento em ARTIG:OS.· DE ADORNO,
QUADltOS, ESPELHOS e OBJECTOS ARTIFICIAES com enfeites de BOR
BOLETA; PRODUTOS DE COURO DE CORRA

é Qualquer serviço executado na

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



SOCIAES NOTICIA ESPORTIVArANNIVERSARIOS
_ _

I - Faz annos amanhã 8. se- Conforme o

noticiaramos, re-
I nhorita Gertrudes, Brueckheí- alizou-se, sabbado ultimo, o

I mer, prendada filha do Sur. logo nocturno, no campo �o
i Jacúb Brueekheímer, �rchi-I Amazonas �. ç., na Gareía,
'I tecto e constructor, residente 1 entre os prnneiros e segun-
I no bairro Velha.

.

I
dos quadros deste e do Ame-

__

.
- rica F. C" de �toupava-Norte.BlumenaO nos dias 30 e 31 de rlezem-l _ Sexta,fei�a transcorre o I Venceram ambos os jogos os

. ..': ,

'ir
• • t r' da Ex-i quadros do Amazonas por-,'SI·gnl·fi.·_"al,.·a-.,ú.•.·,ID.. of.al etl.. lei- to, de_s.ua capacidade, como bro 1933 a 1· de Janeiro 1934 lanm�eI'sarDlO nE�aI�:ol a ;X-'7xO e lxO respectivamente,�1. -\J Y

,
-

I ma. Snra. . tsa lVLe 1'0, vu:- lia. e za, equipe.tOlai do'bleitO ::de 3 Dezem-. -é o caso, por exemplo, do
.. I tuosa consortedo Sr. Dr. Freí-

.Oro orguÍhá os partidos que Partido RepubIi?ano �atari- Sabbado 30 de dezembro t· dia tas Melro. advogado nesta co- -. -

.
se reunir�IU.·#Qb a legenda nense. Os parttdos nao se

marca _ Para Itajahy, S QgUIU, do-POR SAN'.I'A G..!\TARINA. Le- improvisam e vnem conquis- Desde já apresentamos a mingo passado a embaixada-vando ·áS'urnás 10.261 eleito- tam os alicerces da estima Horas 16 - no pavilhão defe(3ta, da saudação das auto- dístíncta senhora as nossas' do Brasil F. C., desta cidaderes qu,e-,sangraram. fi chapa popular somente pela cír- ridades ecelesíastícas çomo ci.vis.. _. . .. felicitações. para disputar um p��tida. a-de pârtU��', e atingindo, nos cunstaneia de ocuparem ;toE Horas IS ::. na igreja matrtz dívoção em honra do Espí-] _

.
_ místosa com o Marcílío ElaspriIÇ-�ifO�f dias .da apur�ção seus dirigentes eventualmen- rito Santo e benção com o Santíssimo.

.

I' h t F. c., daquella cidade. A ne-do ,pbntoj o. seu candidate te o Poder.
. Horas 20 - Primeiro reunião publica no pavilhão de; .

Festejou o?- .em, se� �n: I zar do mau tempo reinan�ecaDêç�,:de chapa o quocíen- R' a lição tremenda q.ue testa com. a eleição do presidente do

congr�s.so
etc.

I nélvSersarlO hat�.lfb�q�e�r::p'rfn 10 verde-branco SOUb.e marste. eleitoral,.a vitoria da Ie- sofreu o Partido Líberal
. [ul- .

3·1 d d ·b·· c d d· soares, a 1
uma vez defender 8S suasgend!i l.'0R SANTA CATAR!- gando consegutr, ';lo pleito Domingo e ezem ro - �}egun o Ia eípal equipe do Brasil F. C·I cores, vencendo o forte eon-NAé índiscutivel e vale co- de Dezembro, marorra esma- Horas 7 - na igreja matriz santa missa para as crían- - I junto do Marcílto Dias, nelo;ni�H1i�à adve.rtencia.. gadora, s�me�te porque' o ças celebrada pO.f S. Excia. Dom Pio de Fr�ítas. VIAJANTES .

insignificante seore d.e 2x1.

......., ll'rl.lillrando a glOrIOS.a. le- seu cheíe e o Interventor

Ie-I Os

..

bancos ficam reserv�d
r

os para as CfIanças... DR AR�O HOE.SCHL O quadro do -Brasíl F. c.,.g.epdá dps municipio& de FIo- deral no Estado. .

Horas 7 no paV_ilhão d�Jesta santa Missa para a l.u-l' v.'
1

,,_ de é pi�ou o grama�o com a se-rl�nópohs, S. José, palhoça, Os resultados que alcançou, ventude 'e congregaçoes marianas celebrada por sua Exma,
-,.

. mdto de ��baj ��' ��mar. guínte collocação,�o�tfJ Belo, Tíjucàs, .Blume- deverão ter. abalado proíun- Dom Daniel Hos�!n, Jtispo de Lages. I
premo o� pu .ICO nos Koeníg ,

���, (neste por �alOl'la q�e dan;te�te a candura do se� I Os bancos ficam r!"se�vad?s para os moços e as moças'l
ca, encontra se. eD�e oss� Kloth Joséatmge Ql1as1500 votos) Sao optímísmo. Quen,do um partI-l Horas 9,30 - na 'lu'reJa matriz e no caso da grande em g�ZO d� ferbas'_A onHoe- Baldo Sengl RaulínoBento, Campo Alegre, Oanoí. do apoiado pelo Poder, com, concurrencia do povo no pavilhão de festa. i presa o, amigo r. rn

lSchuermann -Chaves _ Paw-11,h,à,S. c,rU"zeiro,' c.a.mpos N.,.
o'" todas as

I,aC.ilidade:s que des-II S. Missa Pontifical

celebrá.da p,or sua. E.xc. Dom J�a-

'I SC!�'lguramos lhe feliz per-Ilowsky-Waldemiro-Arnaldúvos, Itaiépólis,' Porto União, te decorrem, coagindo o. a�- qvím Domingues de Oliveira; Arcebispo de Florlanopolís. . t' IB.um R,.etiro e Orle.ans, qUin-1 xílío dos que, direta ou llld�- Horas 11 até 14 - Tempu livre para fazer liS refeiç�es et�, m8��c�IL�nE�TgotEVES _:_.ze munieipios, e obt@ndo li- retamente, dependem da SI- Horas 14 no pavilhão de' festa grande reumao dasj E
.

t tre nós pro.1 .songeira votàção até em La- tuação, obtem o que obteve. crianças. ilC?n ra-se:tt d
I

d.1 No campo do Flummeos.eges e Rio do Sul. é inega- na pugu&. de 3 de Dezembro, Horas t3 - no pavilhão de festa Reunião das Congre- ce��n�e ge G'�ba ?r, N Oil � F. C., mediram f(.rças os prl-vel o prestigio dos seus ori- isto é resultado tão insigni- gaçõee marianas e das mocas. reSl AeN.JIBIi. �E�h?CAeves. meirns ,e segundos qu�drosenta�oies no seio da opinjão' fica';lte. já �stá com o JS.eu 1) Cflnto 2) Sermão 3) ·Canto. 4) Ser;n�o 3) Canta Acha-se nesta cídade, o
do Flummense'F d�st� C1i!��pubhca. - dE:'stmo traçado. forque, m· No fim ovaçã.o a Mana Santi�S1lljU

nosso ami o sr Annibal Be
e o Alt�neDse .' .. ,

e
.B

..
as.taria, para. demonst.r.a- se.nsiVf:'lme.nte, ..

fIC?ill S

. ai Horas 17 no plwilhão de festas. ninca coJmerciaute em Ro- na, nOdJogo prl�cIPfl, 16ah�uçãú desse prestig!o, o fato, pensar no que ob!erla �l onu- Segunda reunião ge'ral d'
' vence or (l c:ua ro oca pe a

inedito nos anais da vida repu-I passe &. espera l.1'1nChell'a da. Ordem elO. contagem de ?X4. N�s qua.1?lica �in .";anta Catarina que o::_Josição. 1) Cantú 2) SeI'mão 3) Canto 4) Sermão
. _ .

NOIVADOS dros secundarlOS sahIU ven=e a :Vl.tor�a de. um partIdo Horas 18 -l1té 20 te�p.? livre parn fazer as refeJçoes eLe. Com a Snrt Ermelinda Ros- cedor o tltonense pela sco
Op�H�ClOlllsta_ n.0 proprlO mu- Aventuras do Sargento., Horas 20 no pamlhao de f�s.tas ._ ,. _

�e to, dilecta filha da Exma. re de 3x .

ruClplo d� Capit!LL. Cl
. .

granne reunião dos paes de famlha. Desta reumao trcarao SnI'à. Vva. D. Anna Rossetto, ----..

--------1
Os partidos Il,ao constituem . ancy escluid(ls todos os nao casados. de Aquidàbam, contractou EUildo Jl.l"üser e Senho.raforças momen�ania.s, das !Iue Na p1'()xima sexta· feira se- �RDEM . _

casamento o snf. Amadeo I Participam aos seus
·

poaem, P?f mIla�r�, surgIr elráexhHi iI s no:Cinema Busch 1) Canto 2) Serrnao 3) Canto '-1) Sermúo Mose�. I pm'entes e arniuoso con-se c�nso�dar �erce de f���-l as ultimas duas series deste Segunda-fei ra 1· de janeiro terceiro dia I Parabens.
traeto àe casamento de

I
· raveIS a��nteClm'Cnt?S pvllti-l mm de aventuras tendo co- .

. c •.. �. Com a Exma. Surta. DOlO-li
seu filho. Amade?.t,

.eOl1.'t.

<roos,- �.Vl{la dos par�dos está,ruo complemento ainda «UI? H�i'as 7 .na_ Igreja matrIZ ..anta lVj_ISS� do Apostolad? e das
res Brandão contractou casa-I a senhO'l'zta Er'fl}elmda· c�mdiClonada ás .raIzes. que I Jornal» e os Desenhos am- m�ws chrlstas peI�bI'ada por sua EXCla. Dom JoaqUim Do-
mento o nosso presado ami- Rossetto de Aquulabam.dIstendeu e aprofundou. na mados "Quente e Frio», ffiwgues de OIlvélfa.. .

opinião publica, ás diretrizes. .... , .....

.

-

Horas 7 no pavilhão da festa santa Mjssa com canto go Snr. Pharm. Aloysio Mi-

I
-

() serviços doS seus Íl(Jmens Transatla'YttlCo de luxu
8111 lingua allemã celebrada por S. Exc. Dom Dauiel l!ostín. chels.

I
A viu'va Da . .Anna Ros-QüIÚ a demonstr<l.ç�o. Dortan- o tUm que o Cinema Bus( h Horas 9,30 na igreja matriz nu em caso (h� grtHlde Parabens.

setto partecipa .aos s.eus
.. ..

lançará no proximo Natal, e cnneurrpl1Cüt nu pavilhtid de festa S. MisBa Pontifical Ce-
Use uma Vez e usará sem- i rwrentes e amigos o con-----.............--------"!!·O eixo de um cruzamento de lehl"Hoa por sua Excia. Dom Pio 'de Freitas, Bispo Dio('�-sano

trarto. de. c.�asamenlo
de

I
'

vidas que rumam �os seus Hill'as 10 �o pavilhão, de festa reunião do Apostola- pre

I
sua Filha E1'1nelinda,destinos. do do DiviDI) COl'ução ue Jesus e das mães CllI'if'tã:�, «SUPER TINTA INDELEVEL 1,· eorn o Snr. Amadeo Jl.10-O film descreve os acorrte- (ti demo 1) Canto 2) Sermão ;1) Canto 4) Sermãu

. Distribuído1'; ser.

Icimentos de toda a variada Hor,is 16 - Grande Processão com o Sa ntis.;.imo Sa- Roberto Grossenóachel' .

família humana que um va- Cf'flmento pe�as ruas principais da cidade, as quais sel'ãfJ I

I por conduz em seu flojo, a tempu aeslgnadas.

I numa viagem que começa na Ordem
_. .

Allernanha e tem New York 1) Meninos da-s escolas 2) Moços 3) homen$ 4) Os rellilio
j por seu ponto termiuúl. sos 5) Os Aüjinhos 6) O coro '<Santa Cedlia» 7) O. cl�l'oI AI vol'a desse palacio flu- com {} ?a�ltÍ'::!';i�o �acl'amento �c()mpa?�ado pe�o8 lfi!"i�OS,tuante que singra o mar de do SatJ:.lfl!;IHlO t;(\cra.mento com a� tochas. 8] A,8 m('� ..�:l?,'um mundo a outro mundo 9) as hlhas de Th-larla 10) O Apo�tol<ldo, A ordem Telcel·

Imais do que as. ondas revol� ru, As mãe_fi cristã, 1.!) !lS IIloçaSh12) as senheras.
tas, espadanan em' cachão as Bençao no pavllh�o de fes;a.

,jpaixões humanas, fixando Ovaçao a Chr'l"sto Rev
o rumo de dbzenas de vidas Ordem

_ ,

que partiram numa excursão 1) Canto - 2 Prologo, - -

_
� Serm?cs ---:-

,

4 P�e�ade prazer m_as vão realmen- 5 CaLto. Horas 20 - No pavIlhao de, festa ultImd_ reUDlao

te ao encontro da sua sorte. gel'al.
• ••VENDE-SE Quando o amor fa.z a moda

. Terça-feIra 2 de janeIrO
._

outro mm formidavel que o J
..

Horas B - na igreja matriz Requiem solene celebra-
por preço de., occaSIau. . Cinema Bust�h vae apresen- da pGr sua Excia. Dom Daniel Hostin Bispo de Lages.
2

.

elhas de- cavalIos tar-l.'os durante as fe�tas de I
-

1 ��frilhó de raça de 3 annos I Nata�. E' uma esplendlda Cú: Nota. 1) Ev�ntuaés modil'icat;ões deste programmR s�.2 VRccas ' medIa da «Ufa� que tem � I rão a t0m po aVIsadas. 2 - To.dos os. ca�olIcos h,asteal'ao
1 carroça. encantadora R�nate M?elleI I nos dir-t do congresso a bandelra da JgreJa de cor brilnca

como protagomsta. E um amareHa.A tratar com ANTONIO min todo Jallado e cantado
ZENDRON - deironte Hel'� em aUemão. c.o::n. letreiros __ .. _. __ _._ .. .. __ . _ ._. ._ .. _. . . . ._____ _

_

maunHinkeldey. - G a r c i a. em pOl'tuguez� o

PROGRAMMA
-

- -

Do Primeiro Congresso
Cafolico

Edital de citacão de herdeiros
"

O Doutor Amadeu fdIlipe da Luz, Jujz de Direito da Co
marca de Blumenau, Est�do de Santa Catarida.· na foro a. da
lei, etc. .. faz saber aos que o presente edital, virem ou ,de
le noticias tiverem que, por e.,;te Juizo e car1orlo, do escrivão
que este subscreve, pro�ede-se aos te,rmos do. arrolamento dos
bens deixados por f1lleclmento de LUIz Sduelber, e, tendo a

viuva inventariante Emma Schreiber, descrito entre outtos her
de ros os de Nomes Ricar o Bern"rdo Schreiber e Bernardo
Germano Schreiber, que se acham ausentes em logar incerto e·

não sabido, cita e chama-os a comparecer ou fazer-se repre-
sentar no praso de trinta dias, na primeira audiEilcia que se

fizer depois de decorrido o dito praso, para faló.r aos termos
do referido arrolamento, sob 'Pena da reve-lia. 1 az saber mais
que as audiencias deste Juizo têm Jogar aus sabados; ás. dez
horas na sala das audiencias, no Paço da Prefeitura Munid·
paI d�sta cidade, ou no dia anterior, Hi aqueles cahirem em fe
riado. E para que chegue a') c�lnhecimenio de todos, m�ndou
lavrar o presente e outr<?s de Igual teor, para serem afixados
no lúgar de costume e publicados pela ímprt!usa. Dado e pas·
sado nesta cidade de Blumenau, aos 4 de dezembro de 1933.
Eu FrederiCo Kiliarr I � crivão que o escrevi á maquina e su os
cr�vi. B1umenau 'err: 4 de dezembro de 1933. (assinado) Ama
deu FeHppe da Luz. Estavam coloca�as e� deyidamente inlltilí-

I zadas uma estampilha estadoa! de dOIS rI:!!l, reIs e outra da sal�
de de duzentos rds. Está .:ontorme o angma!. Blümenau, em

Não ataca as 4 de dezembro de 1933,.

O Escrivão; Frederico Kilian.

Quem nos guárda as suas reservas

não pensa no dia de amanhã

;c- POR MAIS QUE GANHES _'

a me]}Jor
pennase não

e não é 'a forma depo-
mais cara

.

teiros
- Distribuidor:

l{oberto Grossenbacher
a sua Reserva

Andreza Campos da Luz
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