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A (;onstituinte, alvedas espe- .��� O general.lt\anoe� ��a- f
ranças da nacionalidf.ade

r-:_�$
Considerar-me-ia.,tfri- bello val.orgalH_zar !

minoso se de, leve per- O cluh dictatorial Imittisse o cercellrnênJo RecUe,24 - O general Ma-
.

do direito qzle. q, todo o noel Rabello teve um desem- !
cidadâo assite de livre- barque festivo. Falando á im-

,iprensa mostrou-se muito pe- )

mente escolher oS seus nhorado: pelas demonstrações

ICom a apprexímação dO! a summula das suas necessí- do povo e disse que Iria .tra-
pleito . �e,� de Maio vã:o se �a�es politicas e socíaes, o representados. bolhar no sentido de organi - ,

íntensílieando os movimen- índice da nossa cultura, da Transcrevemos ab afx o, a zar um >êlllbe dictatoríal. Em ;tos políticos, agglutinam-se as nossa posleão no concerto u- circular que oInterventor. Fe- relação á questão admí iístra, )
correntes de opinião, prepa- níversal, do nosso respeito aos deral do' Ceará, Cap.. Oar- tiva cogita de construir novos �
raudo-se para o grande em- mais sagrados príncíplos do neiro de Mendonça,". dirigiu I

:����:iª!�f1t.1!�� ;���!i!tl"}i��:���::;·1�r�f&���!Çf�i��1;1J, r-'i);)�E;:" ,;.:". < ;,j, i
mentou para a luta, O sul tam. remoçam, em que se sente assegura aos eleitores da- ' ibem aca�a de u1ti:n-ar o� seus a!lla ren,oy�ção dentro do am. quelle estado, a maior e )\.

., I'�,prepa�ahvos _para íntervír nos bíente político, uma.nov� p.ha mais ampla liberdade no pleí-
�,ol�eg�os eleIto�aes. S. Paulo se de reylvesCencIa crvica, to proximo de 3 de maio. �

lá IndICOU .: o. nome
. dos que de soergmmento das nossas Eíl-a : í,','v.ão ser suffragados. pelo glo- forças economi�as abaladas "Aproximando-se a data de-

flOSO. povo . bandeIrante.. � �élo ac_:mmulaçao �e _ err?s sígnada para a eleição dos
Norte, .com o Congresso �os

I
até ag?,.a, de

.
erystallízação deputados á Assemblêa Cons

Interv�ntores, está em v�a� do esp.mto naclOn?-l nun:. bl�- ti!uint�, deveis �azer. sentir,de asslg�alar o papel que Ira co homogeneo e índestructí- nao so ao íuncctonallsmo de
representar dentro da

Assem-l
vel, vossa secretaria como aos

bléa,
. .. ,.

Tudo isso �e pron�ncia. de- pertencentes ás difl:'erenteiO paiz .está, POIS,,, prom�to I
ante do Iorrradavel

.

interesse repartições a ella subordü�apara .expt essar o seu «ver e- com q�e o povo accorre ao das, que tenho como muito
.díctum» soberano. cumprímento do dever e se recommendado o mais abso

� Assemblêa Constituin!e mostra optimista qua?to ac:s luto respeito á' liberdade de
de' erá ser a representac;ao resultados dos collegíos elei- votos. Como delezado neste

.

real e ponderavel, da venta- t?raes, cuja intangibm�arl��s- Estado, do chefe s�lprémü de
ue popular. Através da. b�c- t� entregue ao poder judicia, uma revolução que se fez
ea dos õ:elegado� constítuín- 1'.10, em quem podemos con- contra os vicias e arbítrane
tes falara a Naçao. né'lll� vae fiar. plenamente,.. dades de um regímen em que,
depender o futuro. d_o paiz, e Llv�e da frau�e, das com- forçoso é conressar, sobre
par� ella ccnvergnao as es- pyessoe�. o eleltor�do pode- sahía- se a pressi.io omeial
perB;nças da nacIOnalIdade.No ra mamiestar-se lIvremente, contra o funccionalismo nor
pat.rIOtismo e no �lscernim9n- pronunciando-se pelo� candi- occasião das eleições, coll'si-

. to .dos mandatarl?S do. povo datos du sua sympathIa e que derar-me-ia cl'iminoso "se de

I'epous�rá_a con,Ilansa de que �elh�r attendam ás su,:s as- leve permittisse o cercea

CO!lcor.lerao. para l:naugurar plraçoes, �os seus desejOS �e mento do direito que a todo
. uma n�va pn_ase naclO�al, pa- ver a. Pa�rla cat.1a vez malS o cidadão assisie de livre-
1'a abrIr cammhos ,maIS 1ar- �espelÍada, cada vez mais pu- mente escolher os seus repre�
1Z0s ao nos�o pro�T'es�o e. que 'Je�te.

, .
sentantes junto ás assembiéas

�os levem a r-ealiz l.ça? mte-
.

A Ass.emblea. COli�tItuinte politicas. Partidario franco e

:::-ral�dos no�sos mara.vllh080B será, aSSIm, uma radIOsa 3.1- declarado da liberdade de
destinos.

.'

.
.

vorada n.o céo r:a naciona�i- pensamento, punirei, com o

A. Carta M�gna 9110 es�a dade,.,:o prenUpCl? de um dia maximo rigor da lei, todo a

-,?-ssem.
bléa

ou.torga.
l'a ao

pa!zl.d.e
oHuscaute br

..
llho, para o

qUel.l� que, p.revalecena.·o.
-

s.e Florianopclis, (pelo telepho
{1�ve _ser a synthese da.s .as- or�u�ho do BraSil é honra da do cargo que exerça, tente ne) - O Partido Sodat Evo.
plI'açOeS do povo brasllpu'o, latImdade. siquer cercear o sagrado di- lucionista está passando por

reito do voto. Certo, pois, de serios embaraços para a or-

O Partid
..

o Uh
..

era! Cathar. inense vossas acertadas providen- ganização Gfl sua chapa pu
cias collaborando na HeI ob- ra' o pleito de Maio.
&ervancia do criterio traçado Os nomes que foram apre
por e s ta interventOJ;ia. de sentados á apreciação dos di
manter completamente á mar· :l'6ctorios ::nunicipaes. sã.o. os
gem das competiçõe8 politico- dos 81'8. major Ruy Zobaran,

Rio 24_;_O sr. João Alberto, Foram escolhidos candidu- partidarias, aproveito o eu- antigo interv�ntol' federal, Er-
em longa carta que acabade tos á C0llstituinte, pelo Par' sejo para apr.esentar-vos l?ro-, nesto Lacombe, Antonio Fi
dirigir aO Snr. Getulio Va.rgas, tido Liberal Catharinense, os testos de estIma e conslde- gnéiredo. Oswaldo Mello e

solicitou exoneração da Che,- seguintes nomes: Dr. Candido ração� 8evel'Iano .:\1aia. E' verdade que o processo não é Já muito de-
fia de Policia, aUegando nã) Oliveira Ramos, Dr. Carlos

.

(a) C. de lflendonça O major Zobaran, ao que cente, mas ha quem o pratique; é questão apenas de
podel'dívidil' proveitosamente Gomes de 01lVeita, Dr. Arã,o interventor federal consta, não qUBr nem mais mentalidade, pelo que, não nos espantamos.

_.

o. tempo entre os im'pJ�rativos Rebello. e CeI. Fontoura Bor- --- desembarcar em Santa Catha- 1
oi'Iiciaes e' o seu pendor para ges do Amaral. TOMO.U POt";SE rina; o sr. Ernesto Lacombre Não tivesse Santa Catharina. a henra de possuir l
a politicamiUtante. Na mesma

...... já haviaabeI·to mão da honra e no genero o campeão do mundo: José Eugenio l
caita, o sr. João Albetto at- li ANTE - HONTEM

-

o NOVO passado com armas e bagagens Müller.
l

lude á maneira como se con- Cartuchos de festim PREfEITO DE BLUIi'lENAU, ao Partido Liberal; o sr. Os-
�.����������

duziu no exercicio desse car SNR. JACOB SCHrAITT walldo Mello nilo terr 00utras ---- ;--------------::::::::::::::::::::::.::-�.....

�

go espinhoso, pelo espaço de (O solteirão vae d'orà- Com grande assistencia,
credenciaes a não ser as de

A
. -

d S
-

um anno, em que se . desen- vantepagarum pesadolln- . um bom moço, não contando orgamsaçao as ecçoes
rolaram a;;ontecimentos de posto ao governo) realÍzouse ante ·hontem, dia mesmo com um só eleitor; o

'01' T'dade que r cl
'. 24. a püs�e do novo Prefeito

sr. F.iglleil'edo não tem C.Il1tU�mal grll.Vl
_

.

. e
.

a,- Fugir do grave problema, Pl'ovisorio deste i\ltínicipio,mavaID a attençao, por toda Evitar este dílemrua sr. Jac(,b Schmitt,' qUG Iora
1'a e nem prestigio; quantú ao

Parte', -'los pesponsaveis peia O descrra ado na-o lo'gra' .' sr, S.everian.o !vIaia, o unico De accordo com as dl'spo-
..

' '.� :- ..' [fo ç , nomeado por acto do Dr. Cei.
ordem.publIca nesta capitaL Não pode Fugir de um risco: Inte!yentôr Federal, em data que realmente tem prestigio sições eleítoraes, o dr. Juiz
Declal'ando que vae occu� -Ou cae nas unhas do nsco dê 22 do eorrente.

no seu,município, consta que Eleitoral da 2.a Zona, dividiu
par unl'posto em outro sector Ou cae nas garras da sogra. A esse acto compareceu

está de namoro com o P. Li� o município em- 10 Mesas Re·
da acç�o revolucionaria, ar- beral., .

i ceptoras (secções elp.itoraes),
firma q�'t:! deL"'Ca a policia GUILHERME TELL. grundt: �turnero de amigos e Esta pO�F, o Pau de Sebo I.ksignou os locaes em quo::
tI'anquillir:.13. confiante, pois

Corte IglOnarios Rpliticos.
.

sem candld:itos. 1:18 mesmas devem iunccio-
.. Fez a entrega 'ao; cargo ao

(Hante. día!1te. delia vê coHo- a�o se""
.'

de Pl'e'el'to n'ome.a"o o·.s··r·.. AITl'edo
_......_--_.".......- ....._-- nar e nomeou os respectivos

cado o sê:u grande amigo e
n

. oppora ao regresso 1. U 1

presidentes e supplentes, pp]o
revoluciohi{rió de urna leal-

to los os que queiram entrar Kaestner que vinha respon- Prefeitos que ficam h

da.de e dedi'ca
..

···"
..ã.0.···•.·l-fi·'ex"edl'veis, tnoodteal'qrUietol·lr.·eios.. bqrUae�ilde.ei.rsOe'J' eaXmc�Pa.- (lendo pelo expeGümte desd0····

. �, que c amamos' a attenção
. F r

� -
- 1. a exoneração do antigo pi e- nos cargos. !loS leitored para o edital

o capitão e luti:); Mueller, em zel-o para participarAm de feito. ' que puoilcH-mos em nossa 4.a

quem o goveriío deve e póde consl}jrata8 Sab'a' '8'" 'q em O. ·pre.fêít.o empo"'s'ad'o pro-
Sabemos que pArnacerão no pagina.

confiar resoluta'Il\ente. O ca-
. ,-,- e

.

ue "respectivos catgos, 08 srs. Vi-
pitão ,Feliuto 1

.. l'uell.'.:er tomará corréspondencia dirigida pelo feriu ligeiro mas' expressivO ctor. Tietzmanu
.

perfeito de . r:ra �.a secção, !ndlay�l._Edi-
d 1"

. sr. Assis Brasil aointerventor discurso, no qual aninHOU Brusque e EUQ:'eni
..

o Oavet Sch- IIClO d_a IntendenCla l\Lulll.Clpál,posse ain a es�a.',se'r.tl.ana. Flores da Cunha, o primeiro que. li 'SQu admmístração vi- naider ,de lltO'do Sul, aos qua- votarl;L<: }�mbem 03 ,eleltor�s
.. :.'

....

.

-,' (., ItE:'Tia affirmado que o S1'. Ge- sara uílicamente o interesse es ó EXillO Sr. CeI. AristilJano i
do dlSLrldo. de Hammollla,

Os exilados podem tulio Vargas concord.ou tam- e a felicidade do povo de Ramos, Interventor Federal,' �0!L�r�hendl_dos da le�ra A

'/>.' bem com fi desnecessldade de BluIDt'nau, para o que, nuo não concedeu exoneração. a�e G mcluSIve, e na. fi.a, sec-
regressar á� �fiaiz um �cto oflieial solemIle neS3e medirá sacrificios, raziio P0h:t çao - Indayal, - EdlflClO do

.

. ..... ". ..... sentido. qual, espera para isso o con- Salão Haràt, votarão tambem,
Rio (C_ P.) - Pareéec�Clue Jlllg��se que é o' bastante curso e a boa vontade de Frei Dionysio os eleitores do districto, de

está:resolvida a questãQ:;)Jla o sr. Flore" da Cunha'auto- todos os hohlen�.de bem, sem Hammonia. comprehendidos
volta tios" exilados políticl')"s fisar o sr. Assis Brasila com- distincçã0 de, crédo ou côr Vindo de Salto Grande, es,- da letra H até Z, inclusive,
ao paiz: ·"Pelo menos 08 j(rt� municar essâ deliberação aos politica. teve entre nos, já havendo visto que aql1elle districto não
naes que tratam do assumpt{;j in tere s sado's riograndenses Ao terminar, foi o novo pre� regressado, o Rev. Frei Dio- possue o numero de eleitores,
:tssim o entendem. A impren.,' que deseJêi:l:t. re�ressar ao feito cumprimentado por to- nysio, um dos grandes ami· exigidos por lei para consti-
Sá diz que.ç sr; GetulioVargas paiz.

..,.
b

dos os presentes. g':.s de A Cidade. tuir secçiio eleitoral.

.

A' medida que se approxima. ii'data de 3 de
Maio, augmen1a o embusiàsm.o naciollal
e a confiança nos destinos filo Brasil

.•....•.','

edifícios e dar outra organi
zação as Quartel General: Ain
da ha poucos dias o general
mandou, prender um sargen
to e censurar um Tiro de
Guerra. por ter prestado con

tinencias ti, um Bispo, por oc
casião de uma procissão, pe
lo que o bravo general posi
tivista està sendo mal visto
pela. maioria das correntes
politicas do país, qur, na Hua

qua�'lÍ totalidade, é céitholica.

Quem quer ser candidato
do Pau de Sebo

.-?
o sr .. João Alberto

pre!e!'e . a p\Ji !ica, á já escolheu seus candidatos
poliCIa, S. S. dtlxara a

'C' t"t··
•

tChefia de Policia�
. a ons i um e

" ;

"/_0:

o sr. Ernesto Lacombe está
jogando com pau de

.

dois bicos.

I
í
)

. Transcrevemos abaixo o telegramma que o sr.
Ernesto Lacombe passou ao CeI. Aristüíano Ramos,
Jogo que soube da sua nomeação para o cargo de
Interventor federal:. '

«Tubarão, 19 - Envio prezado amigo meu

abraço solidariedade esperando Santa Catharina
tenha finalmente um governo genuinamente revo

lucionario, attenda reclamo povo cançado falazes
promessas incumpridas. Momento renuncio indi
cação meu nome candidato constituinte pura lhe
hppothecar sincero apoio, dou cabal demonstra
ção meu elevado apreço valoroso companheiro
cruzada 930. Outro abraço. Ernesto Lacombe.

Agora, perguntamos aos leitores, o sr. Lacombe
Irypotheeou ou não, solidariedade ao nosso interventor?

Pelo menos ê o que diz, e bem claro, o tele
gramma acima. S. S. chegou ao ponto de recusar a

indicação do seu nome para a chapa de deputados á
Ccnstituinte pelo Pau de Sebo, oque vem demonstrar qU8
o mesmo estava caidinho pelo novo interventor, de
quem, sabemos. é amigo pessoal. Até aqui, no entanto,
nada de novo, mas vejamos o telegramma que o
mesmo sr. passou, dois dias após, ao Presidente do
Pau de Sebo:

.

«Tubarão, 21. - Presidente Partido Social
Evolucionista. Sobremaneira penhorado agra
deço prova alta consideração fui distinguido
com a indicação do meu nome para candidato
Constituinte. Pt:ço licença convidar companhei
ros de chapa a visitarem o sul do Estado, ba
luarte nosso partido. Hoje enviei ao CeI. Arís
tiliano Ramos o seguinte recado:

«Acabo saber meu telegramma particuiar
roi publicado «Republica». Pondero prezado ami
go. abraço &olidariedade enviado não traduz ad
dhesão partidaria. pois, HeI ao Partido Social
EvolUCionista, cont núo meu uosto deffendendo
seu programma. Hypothequei ê mantenho apoio
lma nomelição para consecução, como tenho
feito, afim meus amigos não hostilizem seu go
verno. Saudações. Ernesto Lacombe - Abraços
Lacombe.

Diante deste ultimo telegramma, só poderemos
concluir que o sr. Lacombe, tendo consultado melhor
a travesseiro, achou mais acertado permanecer
como candidato no Pau de Sebo, do que como sol
dado razo no Liberal - E tem razãO, arrependeu-se
e veltou atraz - Foi o que houve.

Um restinho de solidariedade, ainda ficou com
o Snr. Interventor porque, que diabo, o homem é fiscal
do Gymnasio Catharinenee e teme que o Sr. loter
-ventor tome qualquer medida a esse respeito. E' per
feitamente humano.

Um pouco de um e um pouco de outro. Nin�
guem terá, assim, razão de queixa.

eleitoraes

Prefeitos nomeados
Foram nomeados pelo CeI.

Interventor Federal os seguin
tes prefeitos:
Para Camboriú, o 'rte. Er

nesto Nunes, que vinha até
agora exercendo o cargo de

.

prefeito de S. Bento; para S.
Bento, o 61'. Eduardo Viamond
e para Cruzeiro. o cap. An
tonio Martins dos Santos, da
Força Publica do Estado.

o 2. Tabellionato de

Blumenau
FlorianopoHs, (pelo telepho

ne) - Sabe-se aqui que os

papeis e demais documentos
referentes ao concurt'iO para
a vaga do cal'torio. do �. ta
bellionato dessa CIdade, fo
ram enviados ao Procurador
Geral do Estado para o mt!s

mo dar parecer, o que não
tinha sido feito.
Logo após a esse parecer,

o sr. CeI. Interventor, basea
do nelle, fará a competente"
nomeação.

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



�d�ptor .J�ara .onda eúrta.
. ·��;ba AGO' trà�;f()rm.a o seu Recªptor, de Radio
Importe qual typo � num im'tante�'em: �m Apparelho l!
níveraal, de alcance surprehendenté; QfIerecendo u�a DI

tida 8:udiç:ã.o das estações em onda curta, dtstantes, l�tO e
uma Iacil. sintonização das estações: Nova York; RIO de
..-.

." .. .Janêito Berlim. Paríz; Londres,J�oma e outras.
," _.' :1 .. \:'J.;-.' l '.. .

".::. .. :;i" '1:' ". ".

. Repres�Dla (> conjuncto uma �llpe�.mol'dernização que não '

dpvi'a.'fâJtar para auruentár, eorrsíderavelmente, especial-
.

:,) mente no verilo, ° se.t; gosto pelo. Radio.
.

Pr�d��e'informaçõeéa pt�Ç9, sem

.

Junta Commercial
.. 1.. (do' Estado

E�ndo�D;�: Comercia'
.t V. S. soffre porque l.'quérl

'inc'tullbida d� organizar o

'··D.� Si o seu ma'l resida no 'estoma::::o, aqui esta' ocadilSt'ro das firmas comer-
v �

,

eíaís 'diís praças do
....

interior ..'

seu remedío:
do Estiído, a exemplo do que
fez uf'sta cidade de Floria- C!O'T'TAS SftAN4'ASnopolís, de ordem do sr. Pr_s- U I. Jl. K 'LP
sidenté chamo a attençao

D'dos. srs;: comerciantes que
ainda não estão legalizados

. .�.nesta Junta, para. efetuarem
os respectivos registros nes-

Dta repartição. � Vende-se em todas as boas Pharmacias
Aqtienes, porém que têm Propriedade e Fabricação da PharmaciaModerna

as suas firmas registradas
em cartprio,· deverão reque
l'or.Ai eStá. Junta o seu arqui-
vamento,' enviando a ccrtí- . 'i
dão. doInteíro têor do mes-

'..... Praca 15de N
..

ov•. FLORIANOPO,tiS �.t.::.:mo .l'Qg1stro, para' o eííeíto �
,,_

do cadastro. �
.

.

Florlànopolís; 10-13�1932. _�����
.loã& . Tolentino de Souza

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

Secretario

o R.emedio das FamUias

Estomachícas, carmínatívas e sedatívas

la. Fabrica de Receptores
SANTA CATHARINA Pomada Minancora

Alfredo Gosswei ter
Rua 15 de 'Novembro, 74

BLUM-ENAU

Procuré.Ier as paglnasescrl
ptas na prisão por .Menezes
Filho,' que formam o seu livro

Das Grades da
.

l

Gabinete TypnOfspbico CARLOS VAHtE
Com livraria. e papelaria

•

Em Familia

Preços baratissimos

! . P�armacia "O R I O N
"

A grandeza da nossa Patría
depende da cultura moral in
teletual de seus filhos. A grau
deza e felicida te de cada um

',Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má
:Ugâdos éntre si; o do Amor escola paterna que viram com

dentro de casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
no .qúiiltaL O primeiro sym- teligeneia, A boa escola é: mo I

. bolísa a .Felteídade; o' segun- ralidade, instrução; Justiça,
do comI)\{}1á.-a dentro. do con- hygiene e economia; Seja e-

,

Iortom�:térialmoralídade.rldo, conomico compre só o indis
latria pejos filhos, .esposo e pensavel na vida, mas artigo
a saudê;.

....

'

1

. .

de valor real. Poís bem; as

FaIta:úd(>' esta, tudo se trans, sim os' Glen tes e o cor

lOS romances - de', E ti G A R forma "etri.;· sonho e martyrio po, a cabeça e cabelo tam

W A L L A CE .são os mais ,Como poís, garantir a pos- bem precisam hygiene e as-

lidos atualmente:' .

: se de tão;{J)recioso. Ll)MEM. sej() constante.
.

. ,'. de tão gl'dnUe BEM? indo di. Para isso use a «Petrúlina
V. 0, já leu, «O'Oirculo VeI reito em pnsea de ({l\finervi� �inaneora». que é um toníco

.

melho»? Neste caso' encontra- na» que é'\nn precioso espe- eapíl-rr: ideal microbicida, es
rá na minha livraria também oüíco f�it(.)pelo autor da aI<t'" terilizantedo couro cabeludo�=? .' ..

os outros, livros' deste afama, mada MinancQI'a que durante !wHa a queda dos cabelos;r"'''p,,', .: .....;. do escrito,', comoi;' , rIp.z annos t�m curado tnuu- destroe completamente a caso

�i���.J:";;,<·, A Porta de 7 Gha�es, me�assenhb-ra's 'evitanÇlQ.(as pa::gordura e comichão dope-
Fístal.. , O Sineiro.

..

....
....

vezes),(}:rp.P�i(l(lI':fl e soffrintên r1craneo;Algumas semanas deg�����,�'�.- '

. O Bando TerrjveL " tnr.; \,p,�h\>'�' nípj'{) e ovarão uso tornam v cabelo forte, on-

gt:�_ :,� ����e�::!t8Pala. ��;:,:�i':',':;;"i;;:;1\;:�;:, i�1·gn�� !�::!G::!:4:���;;:l�:;':�:r����:sd��J>il�:d.. T�mbem acha-se sempre, g�t��do 'qua:�i' 8,
.

p�cié�ciá'� sem tintura. Cada frasco tem
f)<>re. nO pel�..,. á: v�rritl'a. a litpl';ltnra

.

'.

.

e.speranflâ.: CU...r.ou.-s.e de hemor tod'ls as j..nstro,,'·ões para fazer[:�b:�����1lS artm.t '_'_' "".
- y �

-- y

(da) p<�ç., "flual- modÊ'fuá f:lObre a RUSSIA rhoidas com 6 frascos! Todos O cabelo lustroso I:'Reco ou hu

'.i.��..
�

..�a�;=::; dos AtrT(iªES. RUSSOS. .(}s incom�odOS'lcausadhos 'de

.ID....
i

..

dO

..
Vi�

..

n

...
d. e-s.

e na .Phar.

Mi-I_-

l'
< \ ,',

.
. «regras» lI'regU,ares,. emor� nancoraJoinvile: em todas

Llvrana, ,(!ARPWAHLE. "'1 rtiagias curan't.. se' se são cu· pharm., irogarias perfuma
.' Rua. 15 àp'Novembro nr. 90 ";á\;;;;.;: �{\m H., '\,fhti::wvina. .

rias iee�: l i?ídade. , �
,'o , .. ::

.. '_' '. -.
. _.
.', _'

Ant. BRANDES

Rua 15 de Mov. 63 Teleph. 90
Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na

cionaes e extrangeíras

Medicamentos AUopaticos, Homeopa ..

Biochimiicos.

de artefactos de borracha, Per
fumarias, Sabonetes, artigos de
bygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importação directa, por isto

SERViÇO NOTURNO PERMANENTE

. :
,

� .

'.� .

ia.".'��

iI

1/#,'�
..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Carlos Hoepcke S. A.
BLUMENAU

�-,.���---------------------
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BEjAPRECIAR, o
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@ �
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�
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� E' o MAIS SA.BOROSO, DE ® I
� UMA DELICIA INSUPERAVEL! � I
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� �
� �
� �
it Huntem, Hoje e Sempre -
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�,�
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r- Auto-viação
J ü!umendu ,. Itajahy,. Tijucas

�._- Florianopolls
� Empreza HILARIO WIEDENKEN
�

�

I
Transporte de passageíros e encomendas.

Partida de BLUMENAU - Segundas - Quartas e
Sextas ás 12 horas.

Partida de
I

FLORIANOPOLIS - 'I'erças - Quin
tas e Sabbados ás 8 horas.

Agentes nesta cidade:
RAMOS & HOSTERNO
Rua 4 de Fevereiro .N' 7

Phone No.

CONCORDATA PREVENTIVA
DE

KERSANACH &: elA - Blumenau
C:\RLO.::i HOEPCKE S. A., commissario da concordata pre
'!�n�I'"" .1� Kersanach & Cia .. desta praça, avisa aos interessados
q'll:! S� e icontra á disposição dos mesmos, para receber recla
m Ic0:;5:

a) - em todos os dias uleis, no estabelecimento
commercial da firma concordataria, a' rua 15
de Novembro, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 horas;

b) - em todos os dias uteis no estabelecimento
commercial do commissario, á rua 15 de
Novembro nr. 143, desta cidade, das 14 às
17 horas.

/\'lic;a ou 'rosirn, que a habilitação dos creditos deverà ser feita
'·d fonna do Art. 82 da lei de fallencias. (Dec. nr. 5.746 de 9
d -� dezem'Jro de 1929), até () dia 10 de abril do corrente anno, e

(; ,e a assemblea de credores tera' lugar no dia 27 de Maio do
C0rrente <l'lno, ás 14 horas, na sala de audiencias do Juizo de
Direito desia Comarca, no edificio da Prefeitura Municipal.

BlulOel1au, 10 de março de 1933.
pelo commissario: Ca1'los Hoepcke S. A.

a) Antonio Kaiser

Prorogação de prazo (' A
II

De ordem do sr. �Ol!?or �a:R�da; Estaduais desta Ci- i egue 11o5 n nunCIOS
dade, torno publico, para o conhecimento dos iníeressados, os

I - ...,.." - '''''''PR """"

artigos do Decreto no. 2, de 13 do corrente: Annuncios nesta secção: 4 public.ações, aos sabbados, até 3
D E C R E T O no. 2. cms, 3$000, de mais de 3 a 6 centimetros 5$000.

Artigo l' - ficam relevados de quaisquer. TI q:; � �.•...__.__ � ..,..___,,_

h?uveref!1 incorrido por atrazo nos pagame. I iOS :. _

os de I. !""'. . .

vídos ate 31 de Dezembro do ano p. fmdo, OS· o , , J Fa-I fioTrJ.i HO L fTZ Dr, Oswaldo P. da Silva
zenda Estadual, que pagarem suas dividas até 31 de iV\aio dO
corrente exercício, inclusive aqueles que já estiverem executados.

Artigo 2' - As execuções em andamento; para a cobra»
ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela da'a, de
vendo, porem, '05 executados pagar o imposto e multas que não

pertençam á fazenda, em que já tiverem incorrido. e custas ji;
feitas.

Artig03' - Na hipotese do artigo 2', o pagamento será
feito á exato tia mediante guia em duplicata, passada pelo respe
tivo escrivão e isenta de selos, custas do Juizo, sendo das cus

tas descontadas as que pertencerem á fazenda Estadual e cobra
das as do Juizo pela terça parte.

Paragrafo urtico. - Em um dos exemplares da guia. ad
verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá a Carta
rio para que seja imediatamente junta aos autos e considerada ex

tinta a execução, sem mais despacho ou sentença que assim a

declare.
Artigo 4' - As execuções que não tiverem inicio dentro

do prazo legal não dão direito aos promotores á percepção de
muItas extraordinárias, descontadas em beneficio do executado
que pagar dentro do prazo acima fixado.

Artigo 5' - Logo que entre em vigõr o presente decreto,
os promotores farão entrega imediata aos exatores, -íe fadas as

certidões de dividas fiscais em seu pooer, vencidas até 31 de de
zembro do ano findo, mediante recibo, e os exatores, sem perde
de tempo. mandarão fixar, na sede das comarcas dos rnunicipios
e dos distritos, editais em que será transcrito o presente deçre
to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedor es.

Paragrafo Unlco. - findo o prazo ela isenção, serão as

certidões, cujas importancías não foram pagas, devolvidas incon
tinente aos promotores. para o fins legais.

Artigo 6' - Incorre em multa de duzentos mil reis a qui
nhentos mil reis, O promotor que deixar de cumprir o que se

acha estatuído no artigo 5', deste decreto. - A multa será apli
cada pela Secretaria da fazenda, mediante representação docu
mentada feira pelo respetivo exator.

Artigo 7' - O presente 8ecreto, entrará em vigôr no dia
de sua publicação.

Artigo 8 - Revogam-se as disposições em cor, t ario.
Assim, pois, ficam os srs. contribuintes em :ltrazo, convi-

I
dados a virem satisfazer seus debitos para com a Fazenda, apro
veitando os favores do presente decreto.
Coletoria de R. Estaduais de Blumenau, em 3 de Março de 1933.

E. LIMA. - Esc: ivão

CASA BORBA
- DE

Domingos M. de Borba
RUA 15 DE NOVEMBRO

Continua mannnu.. iu me- ll,d'l:::' (J:-, preco., .m-

tenores ele preços de,j alta actuei! tede! os.

Ternos de casemira, prornptos, a preço

de cortes.

o-. Rabe
J::va::E::D:CCO

Doenças internas, IDo[estia.s
de creanças, molestias vene'7

reas e da pule.
CONSULTORIO: Rua Bom

Retiro no. 8; das 9 ás 12 e

de.s � PS p

ASSUCAR DE BAUNILHA
M_FJl.E!ROS

liCOR DE BAUNILqA
Assucar de baunilha MEDEIROS
2 pacotínhos
Aguardente bôa, desinfectada
meio litro

-Xarope simples -- Meio litro.
Agite até dissolver o a�sucar de

baunilha.
-Core e filtre, sendo necessario.

i\folestias de Senhoras e EspeeI,!ii
dade, MoleEtias de crianças. l-e""

Syphilis e Venereas
Consultorio e Rcsidencia: AI:-Hned'l

Barão do [{io Bl':lHCO, 27
Consultas das �� ás 1() C das 4 {:s

17 horas

-MEDICO-
Situado no

Ponto da
melhor Pela Facu:cade de 1'IIle.úicina cio

Rio de janciro

Clínica it.edica em Geralcidade
R. Siebert e Cic:!.

-0,-
Quartos confortnveis e corisi
nh a df! l ' ordem.

Absoluta moralidade e rnaxímo
asseio.

Blumenau-S. Cathar in a

Dr. medo li.. Pane
Livros para casas commcr-

:.

eíaes, como Cllnica geral e

Especialista paramotvstías de

garganta, nariz, ouvidos
e olhos

.

Blumenau - Rua Piat.hy

Diarios
Contas correntes
Borradores
Costaneiras
Protocollos
Livros de actas

e todos (IS utensílios para 8S

criptorio e repartições encon
tra-se pOI' preços baratíssímo

Na Casa Carl VVahle

D. med Francis ((

Medico do Hospjta! Municipal,
Delegado de Hygiene
- ClINICA GERAL -

Dr. Edgar Barreto
ADVOOADO

Consultas no Hospital Tll11lliciDal
nos dias uteis das �l-I2 horas "dt!
manhã, nos domingos das 9 -- lU
horas c nas outras horas na sua
resídcncia em Itoupava Secca. po-I ----------------�-----
de ser eu.unauo a qualquer hora

do dia e noite.

Rua 1::; de NovelUb,'o

nr, 37 20. andar

IAttencção
«A' pessoas extranhas fica

terminantemont« prohibida [I
entrada nos terrenos da
Companhia Hering».

..e..d.vcgado

RUA 15 DE NOVEMBRO
BLUJ"'iE NAU

�����;:-:�:-�l
��! A.�l REtINER & GlA. POrtO Alegre l)�: �Iff"""'���-'-_'��'��� :

. .

ti fiação e Tecelagem de Lã l�
Confeccão finã de :.::�Ternos e Sobretudos sob medida �

.�.�Feitio e assentamento gmzmí.i,Jo;:; j

�1
Preço sen�:mpeli�or i!

}� Representante para o Município de Blurnenau II
�,:::, p

..
lt. lli(J iI �)F rr �:( ,,: ,,:)�ii\ f-l L fU� fi_-<� !�� N \�L

;)
:)

Blurnenau - Rua 15 de Ncveí110ro, 120 j�
:)
:)
:1

.; :�
���._",._�.........,...------_

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

Telephone, 47

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Konder Ao 'Eleitorado'
��,-""_,,,"� ...... ,._.,-...,--- .. .._.-.. I Uma: caneta -flníeirn

.' que dispara cartucho s

com gazes lacrimogeneos
Lyãe 24 - Desde varios

mezes eram vendídos nesta
cidade estylographos de um

modelo especial. Uma das ex
tremidades da caneta tinteiro
compunha-se de uma capsula
de aço com cm percursor
que permittia disparar cartu
chos carregados com cerca
de um centímetro cubíco de

gazes' lacrimogeneos. O tri
bunal correcional local cha
mado a pronunciar-se sobre
o caso, decidiu que os esty
Iographos devem ser' inoluí
elos na. categoria de armas 01-
tensívas ou defensivas- secre
tas e, consequentemente, ser
consideradas armas cujo por
te é prohibido.

Declaro sob minha palavra
de honra de que não sou nem

serei eleitor da Republica e

que não estou nem estarei
ligado a nenhum dos presen
tes ou futuros partidos poli
ticos do Brasil.

Gaspar. 31 de Janeiro de 1933

Amphlloquso Nunes Pires

em
PARTIDO REPUBLICANO

CATHAI{INENSEA reêe.pção que s,\ s. - teve
'.. .

Campos Novos
- Devendo realizarem-se as

eleições para deputados á
Constituinte, em

.

3 de Maio
próximo, para o .que faltam,
portanto, apenas 7, dias o Par
tido Republicano Catharí.
nense recommenda

-

ao elei

torado, mais uma vez, 'a sua

chapa, composta de ncmes

conhecínos, de eatharínenses
aos quaes o Estado muito de
ve até aqui.
Alerta pois, soldados do võ

to, sufragai nas urnas os no·

mes dos candidatos do glo
rioso Partido Republicano Ca
tharíuense. Tudo por Santa
Catharina.

'!�'\;,"'�
, Campos Nov,os, 24 - Che- rio, Schuning e muitos outros.
, goú- bontem, aqui, o sr_ dr. Após os cumprimentos, o sr.

Adolpho :Konder que foi rece- Konder dirigiu-se á residen

bido _por grande numero -de cia do sr. CeI. Fagundes. on
:{

.

atnigos e correltgíonaríos.en- de foi servido um almoço ín
.

tre elíes, os- srs. CeL FagllD- timo; em. seguida .vtsítou os
-,

des, Itodolpho Mattos, Zeferi- pontos píttqreseos da cidade
noBíttencourt, QaetánoSilva, e á noite foi-lhe ofí'erecido

.

José Zocoli, Francísco Lemos, um jantar pelos seus amigos.
Ernesto Rupp, Joaquim An Hoje deverá haver um gran
drade, Antonio Almeida, Jo- de churrasco, ofIerecido á
sé Carlos, Stephanes Spigio- S. Exc.·

.

o ex-prefeito de Cambo

ríú, sr, Heitor Santos de

pôs aquelle cargo nas

EQl excursão politica, se mãos do Snr. Getulio
guíram, ha dias, para' o sul
(to' Estado, os srs. drs, Anto- Vargas e Antunes Maciel.
nío Vicente Buleão Vianna e

.

ANNIVERSARIOS
Abelardo Luz, politicos de A Patria, de Floríanopolis. Fez annos hontem, o .sr, Eurico

grande evidencia em Santa punlíca em sua edição de 22 Hosterno, figura de primeiro plano
.

C do corrente. um telegramma nas rodas esportivas desta cidade
Catharina � candidatos a ons- f H lt e propríetarío do Salão Modelo,' a'.

t
.

t
.

.

'1' P ído R blí lU sr. er OI' Santos, ex -pre-".'
.

i mate pe o '. artí o . epu 1
feito dA Camboríú ao sr. Ma-

rua Quinze de Novembro.
cano Gatharinense.
A Imprensa do sul, 'salienta

noel Pedro Silveira, Pr-síden Completará amanhã mais um an-

a
.. ·. cecepcão 'que os illustres te do Partido Evolucionista, niversarío o sr. Moacyr Pererra de

Y dizendo que havia deposto Oliveira, tunccíonarío da Oaíxa A-
polítieos tiveram em Lagur.a nas mãos do Dictador e do grícola.
e Tubarão, tendo recesidc na
quellas duas ímportantes ci Ministro· da

.

Justiça o cargo Faz annos amanhã, o sr, João
que vinha exercendo desde Tertuliano Peaeíra, runccíonarío da

dades, carinhosas e express -

18 de Outubro de 1930. firma Livonius & Cia.
vas manifestações de apreço
e estimá,

. Sabemos que o interventor,
mesmo, resolveu o seu caso.

SOCIAES

Pontos
• •

nos 11.

Orrerece-se uma costureira
para trabalhar por dia á do-
micilio.

.

Acceita tmbem_ costura pa
ra fazer em casa.

Residencia rua Bom Reti·
ro n� 20.

.

VIAJANTES •

Acompanhado de sua exma. se

nhora, acha-se nesta cidade, vindo
de Lages o sr, Bacharel Vidal Ra

e
mos Netto, residente no capital do
Estado.

GASPAR, 21 - Dr. Manuel
Pedro Sílveíra.c-Soldado raso

Partído Social Evolucionista,
momento em que imposições
superiores contrariaram nos

sas aspirações hyputheco V.
Exa. alto expoente do sentir
da gente catharínense a mi
nha solidariedade incondicio
nal quaesqúer sejam dias IU
turos; - Arnphyloquio _Vunes
Pires..

Mais prefeitos
nomeados

Assumiu honten o' gargo de
prefeito de JoinviJIe ° Sr. dr
Jão ACCâCÍO Gomes. Para a

Preíeítura de Laguna, .íoí no
meado o sr. Geocondo Tasso
e para fi de Tubarão, roí es
o.olhIdo o sr. Luis Martins
Co11aço.

Moda e Bordado
Arte de Bordar Regressaram de Florianópolis, os

srs, Frederico Busch Junior e AL
berto Mattos.

.

De passagem para Lages, esteve
nesta cidade o sr. Domingos B. Va
lente.. cmprezario da Força e Luz,
naquella cidade.

..
.

Vindo dC' Rio do Sul, esteve nê'sta
cidade, o sr. João Assumpção, do
alto commercio daq�ene m�niCipio.

O sr.Waldomiro
DR. OLIVEffiA E

.

SILVA -'--'- Para
ma . é favoravel ao Rio do Sul, seguiu hontem, a servi

ço do sua l)l"olissão, o dr. Oliveira
divorcio' e Silva;. advogado no fôro desta co-

mdrCR..
'

.
.

Uma das theses que foram OSCAR BOTTARO - Para Porto

d€'.I'endidas no Congr(>�so do Alegre, ()lide foi trátar de interes-:

Partião Socl·all·sta,. fOI· -a do
ses pessoaes, seguiu. em dias. da
semana passada, .

o nosso. amigo sr.

divorcio a vinculo, que o Pa- Oscar Bottaro, gerente da Cia. Te
tido. ao que parece, adopta- Iephonic� Catharinense nesta cidade.

rá para os seus candidatos
pleitearem. O generalWaldE'
miro Lima, consultado a respe
ito, declarouse fracaITiente fa
vorave!, nessl:'. ponto, com as
idéas do Partido Socialista.

Recebemos diversos nume
ros das 'bem. feitas e uteis re
vistas brasileiras - Moda e

Bordado e Arte de Bordar.
Ambas, são no generos, as

ideais para todos os lares.
Gratos pela remessa.

Costureira
Convida-se o povo.em geral

para assistir 05 festejos da
.' bellQum da nova Igreja de
Santo Antonio, que se realisa
rão nos diaõ 29 e 3o.do corre

nte mez de Abril.
.

Celebrará o acto da benção
o Exmo RevIDo. Sr. D' Pio de

Freitas, Bispo Diocesano.
A Commissão

Padre Carlos Zanotelli e

Fabriqul1Íros. .

Rio do Oéste - Barra Laure
ntino, AbrH de 1933�

Credito Mutuo· Predial
o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil

Filial em Florianopolis:
Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Resultado do 202'. sorteio, .realizado nO.dia 18 de abril de 1933
AQ .que cónsta, .... serão ex

findas .as repartições do
Arcnivo e da Esíatisíida

A Noticia
Esteve hontem em vesita á

esta redação, o nosso colle
ga de imprensa SI\ João Lucio

COIi�ta que o sr. interven- Corrêa, d'A Noticia. de Joinvi
t01" federal irá ,extinguir as 11e, que conUlISCO mauteve' a

•. reportições do Archívo e Es- gradavel palesta, tendo segui
-� .• t.atistica, ambas creadas pelo do, hontem me:smo para á qne.;;.

lla cidade.
.

'general Ptolomeu de Assis
v .Brasil, qUàÍldo interventor do -----......;.,------

i,', EstaQo. "A Cidade" esportiva

Caderneta n. 50440
, -_

'". .

". premio no valor de Rs .. 5:035$000
. ..

Foi premiada no valor de cinco contos e trinta e cinco
.• mil.réis (5:035$000), a caderneta n. 5.440, pertencentp. ao pres
taínista Isaías Rosa, residente em Laguna.

Premies no valoS" de Rs. 30$000

2.433 � GregoriolIenrique Cardoso; Morretes
.. ' 9.937 -

. Thimoteo Bento Coelho, 'F1orianopoJis
. 4.549 - Anna Souza, Capoeiras
5.995 � Amelia Anatalia Rebello - Trindade
9759 - Rene Mattos, Itajahy ..
7,175 .. David Crispim Corrêa., Sorocaba
2560 - Os tres irmãos: J. P. F., Florianopolis
0.001} - Clovis Ferro Costa, Florianopolis

.

7.524 . - Maria Josephina.WolI, l-'lorianopólis
9.579· Seraphim Nunes Barreto, Araranguá

PS"emios no valor de Rs. 10$000
,11.348 - BerthoUI!a Isabel da Conceição, Rua do Fogo
>9.257 - Maria Almeida, Florianopolis .

1.078 - Ignez Sassi, Florianopolis .'
10.056 - João Marcelino Rosa, Jtajally
2.002 .. Claudomiro; Elias de Souza, Bto. Antonio
2:006 - Joanna Maria da Silva, Florianopolis
6.642 . Appolinar-io Reis dos Santos, Florianopolis
1.045 - Normelia.Martins, João Pessoa
4.2[;7 -.Doralice· ISolina Pereira, Florianopolis
5.698 - João Vidra de Souza, Florianopolis

.. I!ãenções de pagamento por çlnco soll"teios
'.,

.. 5225. � Therezinha. Gervasia de Borja, Pantanal
13203 .. LnizaG. T., .Alü:'edo, Armando e R. T., Coqueiros
9384 � Felisbina Pedrini, Florianopolis

.

, 9043 - Cosmo'Apostolo, Floriilnopolis .

>.3550 - Jovita Almeida da Costa, F!orianopolis
,7578 - Bernadina. J, J. Pacheco, Florianopolis'.

56':'8 - Emanoel Domingos, Castro
.'.

. . 6289 - Olindina Rosa dos Passos, Garcia
i)846 ._. -4lberto Soares; Blumenau

, ,.uns - - Maria; Joaquina Coelho, Florianopolis

Esplodiu a Canhoneira.
Missões'

O FESTIVAL' no
AMAZONAS F. C.

Conforme publicámos, rea

Rio.; 24" Em dias da sema- lizou�se domingG ultimo, o

na pâssâda; quando" subia o grande festival do Amazonas
.. rJo Arqazpnas, explodiu a F. C.

Canhorieira Missões, que ha� Foi um diá_ cheio,
-

que 1e
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:��;concedlda �elogen7ra��lp:r:�8 Victoria, Blumena.llense e AJ.
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.' sidenciado sr. Raul PilIa para ·g�rea, fIcaram o BrusqUe�I1se

escolhere1Jl os candidatos da- e·.· 13\um,snauense respegtiya_
quelle.spa:rtidosáCónstituinte. me�t�;;. ': '.... ..... ..';
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. A .noIte houve. um deslull:l-"
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80 .'

1i. ... I a e vencedores,
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Flodanopolis, J8 de abril de 1933.

. VISTO ",' Os Proprietarios
";060 P: o. Carvalho Cha'ves & C·'. FISCAL DO GOVEPNO. Feo.E�.AL·· '.
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1'-"'/·;a;;a, ....

da i., 'Z·.a
EDITAL

EleitoralJuizo Zona

• •

o Doutor Amadeu Felippe da Luz. Juiz Eleitoral da 2.a
Zona do Estado. de Santa Catharína, na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle
n?ticia �iv:e�em que, fl� !orma das di�p(isições eleitorais em

VIgor, dIVIdIU o mumcipio, que constitua esta 2.a zona, em
dez Mezas Receptoras (secções eleítoraes), designou os dí
versos locais em que devem funcionar essas mesmas meZHS
e nomeou os respectivos presidentes e suplentes na formá
abaixo descriminada:

•

La Seccão :

Edificio da Prefeitura Municipal - Cidade
Presidente: Dr. Vergniaud Borborema Wanderley - Pro.

motor Publico
-

1.0 Suplente: Max Kreibich - Lente do Gínasío Sto. Antonio
2.0 Suplente : Hercillo Zimmermann - professor normalista.

Nesta secção votarão todos os eleitores do Lo distrito
comprehendidos na letra A atê F inclusive.

'

2.a Secção:
Edifício do ,e Tkeatro Frohsinn" - Cidade

Presidente: Dr. Hans Gaertner - advogado - 1·0 Suplente:
Germano Alberto Moellmann - comerciante - 2.0 Suplente:
Hermann Mueller Hering - industrial.

.

Nesta secção votarão todos os eleitores do 1.0 distrito,
comprehendidos da letra O até M, inclusive.

3.a Secção:
Edificio {ia G1'UpO Escola?' "Luiz Delfino" - Cidade

Presídente: Dr. Francisco de Oliveira e Silva - advozado.
1.0 Suplente: Otto Hennings - industrial - 2.0 supl�nte .:
Orlando Climaco - comerciante

Nesta secção votarão todos os eleitores do 1.0 distrito
comprehendidos da letra N até Z, inclusive.

4. Secção:
Gas-par - Edifício da Escola Paroquial

Presidente: Dr. Luiz de Freitas Melro - advogado - 1.0 su

p!ellte,: José Spengler - commerciante _. 2.0 suplente: Eu
rICO Fontes - Industrial.

Nesta secção votarão todos os eleitores' do distrito de
Gaspar.

5.8. Secção:
Indayal - Edifício da Inlendeneia Municipal

Presidente: Carl Wahle - commerciante - 1.0 suplente:
Carlos Schrõeder - comerciante - 2.(1 suplente: JoaquimMoser - aváliador privativo da fazenda estadual.

.

Nesta secção votarão todos os eleitoref' do distrito do
Indayal e do distrito de Hamonia, eomprehendidos da letra
4 até G, inclusive. ..

6.a Secção:
Indayal � Edifício do "Salão Harrlt"

Presidente: ClodoalàoMachado da Luz - agricultor - 1.0 SU...i
plente: JulIo Ziesemer - comerciante - 2.0 suplente: Gús::
vo Lauth - comerciante. '

Nesta secção votarão todos IJS eleitores do distrito do
Indayal e do distrito de HamQnia, compreendidos da letra
H até Z, inclusive.

1.a Secção:
Encruzilhada. - Edificio da Intendenc'ia J.f'llnicipal

Presidente: Conrado Ba�sini - constructor - !.o suplente:
Germano Bona -. agricultor - 2.0 suplente Martinho dos
Santos - lavrador

Nesta secção votarão todos os eleitores do distrito de
Encruzilhada.

8.a Secção:
Ar'rozal - Edificio da lntendencia llfunicipal

Presidente: Frei Athanâzio· LuiZ Furlani, lente do GinasÍ()
S. Antonio. - 1.0 Suplente: Annib1l.1 Behinca - industrial _
2.0 suplente: Silvio Furhmi - comerciante

.

Nesta secção votarão todos os eleitores do distrito de
Arrozal.

:.�, .

9.a Socção:
Massaranduba. - Edifi'cio da· Inlerdencia Municipal

Presidente: Max Raufe - comerciante - 1.0 suplente: Erwin
Mancke. comerciante.

.

.
.

Nt>sta secção votarão todos )08 eleitores do distrito de
Massaranduba.

.

10.a Secção:
Benedilo-Timbó -. Edifício da Intendeneia MU�licipal

Presidente: Fr:itz Lorenz - comerciante - 1.0 Suplente:-

I Nestor MargarIda - professoI' normalista - 2.0 Suplente: -

...

Max: Klasen - industrial.
.

Nesta. secção votarão todos os eleitores do distrito de
.

Benedito Timbó.· 'oif

Pelo presente convoca os 'nomeados para constituírem
as Mezas Receptoras, no dia 3 de Maio proximo vindouro
nos logares designados, ás 7 horas da manhit e determina
que os

..

edifícios, publicos ou particulares na forma da lei,
.

em tempo, sejam postos á disposição das Mezas Receptoras,
por seus presidentes, e convida a todos os eleitores a com
parecerem á respectivas secções, afim de cumprirem os
seus deveres de civismo

Blumenau, aos vinte e tres de Abril de mil novecentos
e trinta e dois.

Amadeu Pelippe da Luz
Juiz Eleitoral da 2.a Zona

Casada e' sem Marido l é a protagonista.

/.
Como complementos vere-

é o ti�lo da b�na Super- mds um jornal e ({ Episodios
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..

habitués, E' um film de ambi- EM. T
.

.

'.' '.
..

entes ricos e um romance en-l EMPO DE QUALlfICAÇAO:
ca�tador. �Qns�ance Benn�tt I -O

_ nom� de S(}u.pae?
a estrella -maIS câra da tela I -Nao seI. Nasci "ex-ofiicio"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Festa de Nossa Senhora da Pa2�

No dia 1-. de I'�aio - ./ Cf3..7

.
Marcha dos operários ás 9 horas da manli.l.�

da Praça da Matriz para a CapeUa de Nossa Senhora
'da Paz.

Missa cantada com Sermão ás 10 horas",
'Procissão da veneranda imagem às 4 horas da tarde ..

.

Bazar, jo�os, churrasco, bebidas, etc, etc,
durante o dia.

Às novenas terão ínícío no dia 22 do cor

rente às 7 112 horas da noite.

A commissão dos 'festejos previne a

todos que desejarem enviar prendas para o ba
zar, fazer o obsequio de mandar entregar na casa

parochial, ou na casa do sr, Jorge f\leves Pessoa,
na Vnla Operaria.

Esperamos que o povo em geral com
partilhe nestas festividades afim de receberem
as bençàos e paz de Nossa Senhora.

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


