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Especial para a '!CIDADE" charlstlca
i Os que, ahí no sul,. teem 1 dema�s h�mens. .Pregando �: guem, pode contestar, que o

1 ouvido falar no sr, Plínio Sa1-1 doutrma .' íntegralísta,
_

proílí- 'h.ornem te?1. �lem das H_eces- A nossa. parochia, asso-Embora não tenha des- .

J' gado
e na propaganda, que I gando os erros sociaes e sidades mat0.lJaeS, do allm�n- cíando-se ao Congresso Eu-'apparecidc ainda a Impres;' l o mesmo vem fazendo, da' ddministrativos, transforma- to (> do vestir, outras muito cnaristtco Nacional realísadosão de pezar, embora este- ! Acção Integralísta Brasileira, se, revelandé-se uma soli,da mai? .serias:, d.e ordem moral, nos dias 3 a 10 do correntejam razendo éco, ainda as i' certamente, não tem deixado e vanaoa cultura, um patrio- espírltual, CIVIC�.

,

na capital da Batia. celebrouultimas palavras proferidas II de sorrir: O sorriso da de�- ta de ale:rantados propositos
.

Que se. podera esperar de imponentes solemnidades duno sepultamento do vene- l
j
crença nos ídeaes concretí- e n?bres ideaes. urna mocídade compl,:tamen- rante a semana finda, na erando Bx,presidente, já o � zados no manifesto uue o es- EiS porque comprehende- te transtornada pela idéa do greja matriz, assistindo-as enottcíséio politico possue�, criptor e politico

-

paulista mos a razão de ver ao .s�u ganho, dos �mpregos rf:ndo- levado numero de fieis.uma bágag'em bastante con- i lançou em outubro do anno lado, na mesa 'que presidiu sos, das prO!iSSOeS IU,cratn.78;s? Essa grandiosa manifestaslderavel de commeutarios .

passado. � sessão solemne de nontem, Quando muito, �ranaes milio- ção de fé do povo brasíleíro,em torno da successão mi- .

Desilludídos, quasi, de quan- fIguras como � de Gust�wo I narios, argentariospoderosos, coincidiu com o Armo Santoneira. E ella é suífícíen- tas panacéas socíaes teem Barrozo, Madeira de Freitas ou, em caso de .u�success{), jubilar da Redempção, quetemente clara para se ter sido pregadas para a salvação e muitos outros i.ntel�ctuaeb I desgraçados e SUlC1?as. Mas, em boa hora :foi proclamadonocão dos acontecimentos da Patria, os brasíteíros olham' de renome, de cidadãos de sob .0 J(0nto, sem fe e sem pelo Santo Padre Pio XI, porfutúros� E' divergente. com índíííerença os novos responsabilidade, alem de u- patriotísmo?
. _ quanto' commemoramos este,'Segundo alguns, a suecos- messias. ma centena de mocos uni, E a nossa mocidade nao anno o 19. centenarío da Ins-são mineira está somente A Allíança Liberal também vereitaríos, envergando a cu- está nessas condicões ? ;�n- títulção do augustíssimo Sadependendo da reunião que falou, nas propagandas me mísa verde, dist�nctivo dos t�ae em casa de urna !an:wa, orameuto do Altar por Jesusse realizará do Partido Pro- moravels de 1920, em tanta I adeptos do Bl'aS11 novo e rrca ou pobre, do nosso rem- Chrísto, naquella sempre me-gressísta; desta reunião sa- cousa bonita, fez tantas pro-] redimido: .

po. O pae,_preocc_u�ado com moravel Ultima Ceia,hírá a indicação do subs. messas de alivio ao povo 80- I Resumir a .eonlerencia de o ganha p�o qU'?tldlc'tno! sa.e O primeiro tríduo euchatituto do sr. Olegário Ma- 'breoarregano de ubngaçõesl Plinio Salgado e�n artigo .que pela ma_nna e so volta a nOI- ristíco foi celebrado nos diasdei. Depois, virá a nome- ííscaes de toda a sorte, ela-li
se quér breve, nao é possível. Ü'. A .mae, atarefada com os 4, 5 e 6, com cantícos e pre:aç�ão do 81'. Getutio Vargas mou contr-a o capitalismo ah- O chefe intezrnlista ralou arranjos da cas�-, co� a es-

gacão em língua allemã.e o easo Ilcarú liquidado; servente e tirano, prop rz durante trez horas, 'I'r- z ho colha dos seus fIgurInOs: mal Nos dias I. 8 e 9, realísou. SéTivemos reflexos ímme-, segundo outros, não pode- medida� de reforma radical: ras de uma argumentação tem tem�o parn: encamInhar! o segtmdo tríduo, com pregadiato8. A plataforma. que rã deixar de haver uma dos costumes politicos e so.,' solida, ,vibrante de vida e de a educaçao do� fIlh')s. E, quan- f ção e canUcos em lingu .. , poro 81'. Getulio Vargas ia consulta á opinião mineira ciaes; no f'mtanto, victorio,! verdade. do a elle� dedIca <?s seus m_�-l tuguesa. Occupou a tribunalendo nas plagas nordesti- e neste caso o parecer do sas essas idéas', que roi que Da analyse da, cultura (lo mentos �Iv�.es, ser� para (Íl- i sagrada o revdo. sr. Frei Mo-nas tevp choque profundo, P. R. M. pesará na balança vimos? sechlo XiX e da deste� trez zer-Ihes. ({fll�os. sede homens, deb1ino esfurçado vigario daGom toda a certeza estará
, das resoluções. i 'Os homens que as pregaram decclllos do seculo XX, Ph- honestos e, dIgnos; h?nrae a; Pal'ochia. que discorreu comsoffrendo agora de um A ultima medida de�olu- I apareceram t8es quaes, ou

I q.to �algado deduziu co�clu :ossa vat1'I<l: apI'e!l�el, no �-. eloquencia sobr8 a Eucharis-. tranmatismo bastante agu- . ção viria mais a p·rop'lI,Uo. 1 mesmo peiores, do qm� os
I
soes ,opportunas, loglcas, xer�lpl0 de um Cax�as" a f�-: tia, impressionando profun-<lo. O caso da presjdeni�ia 'lerá·" a grande vantagem

I
vencides de 530. pI'ovando quão lODgt� estão delldade e o .re�l!eI�O a leI; I

da!Dente a numerosa assisda Constituinte desmaiou de evitar a crüação de um Os canchavos politicos, as I de consuJta� os ínte�'es�es do de u_m .Io.sé BomlaclO, a hO-j tellcia que enchialiteralmen.e desta syncope levantar- ;«caso politico» em Minat;, manobras dos grupos de fi- pov.o de, hOJe o� Ide.aes da ��S�d_ade, de !lm �el1to. II.a! te () vasto templo.se á natm:almente com no- o que não, 3uccederá COnl l mmceiros, os tnlsts, os sin-l SOCIal dem.ocracn, d�?tados mLt'�lp?ade de c�Iac�e�, �e I Domingo, 10, houve comVii appal'encia. Outros ca- .a primejra aventada.! dicatos, o lilhotisrno aC31ra-jl p1:l.1'a nma epoca que Ja .paS- un:,: elJ�, a energia clv:ca .. 1 munhão geral das asso,Ciaço,-essos que vinham exigindo E' certo que o candidato � çado aos dinheiros e cargos BOU, para ti m a sO�leda- ,.Nao. E para aconselha-I�,s'l catholicas e Il"mandades, Col-l toda especie de «demar- progressista não acolherá

J ::_)ublicos, tudo isso f' tantos' de inquietaiJte dos dias «.fllhO, estuda" estuda mUlto
r legios. e dpmais Heis, na mis.i ches1l politicas pafalysa- o acàtame'llto unanime que outros velhos habitas atribui-! que correm. . para que, qua�do chegares i sa das 7 horas,obseI'Va'1do'ôe,$ rare. Agora, somtcn.te, ap- (> Pre�idente"'morto soube I dosá pI'imeha republica, ab- Sandic0 seria, de facto. I

a homem, cOllslgas u,m bomielevado numero de commu-i parece o acon eClmento 'conquistar do povo minei- 11 sorveram. anularam, destize-! qUt'rer o homem do ael'op,l,a-, empreg.o, PaI'� seres ICO».. I nhões.i que gerou tódos esses ac- ro, desde que a escolha 1 fam a.s belas intenções, (l eD- I no, d? telegrapho se�n r�<,,' Qu� Jazer, e de se pe�gun-I A's 10 horas, foi celebrlida, cidentes e cum elle todo o venha unicamente dos de thusiasmo salvador da aJ'rar�: das. VIaS de. commumea9uo I tal' mms um:;t :ez, q,u� �azer: na praça da matri7, ':01 m e�oCqOu'",reOnl,cl",al_ar,sio.,�",_.d,e suas conse- sejos do ? P. P. Assim;; cada victoriosa dp.out�hro;. !r��l��.,,�OS,��lO�X, acre�Itarlde u�a mocI:G�� a�slm. "lmissa camlJaJ. ondü S?8t'oto�, ,
..,' - haverá necessidade da' ul- \. A aurora. da salvaçao dai na. eIuClcnclIt nas doutunas j' �<?1 o nque peIgun_ou o Sr.l velava granne multIdão de.l· Os olhares que estavam tima solução que é pacific..i � Patria,

_

parecia ter. nascido" de .Marx,. p::egadas em tempo I Pllll�O 8algad? a �erta alt�ra: fieis. Num artístico -pavilhão,1 fitos nos domínios de ,José 'e mbi·, patriotica. 1 Mas, nao fONl.m maIS do que l111111t.O dIHe r ente do noss,o, em i
da lS��a cODleI e?-cIa: E fOI. o l esta.va o altar delStmado ao

l· Aprille;sl'uiCrDosossen,aV�altaa� tmodoOnS_
'

Comtudu, é de se prever I' esses clarões avermelhados,! ambIente totulmünte OUIro do i que lez o sorrISO C!-e duvl�a Santo SaCI'ifieio. bellissima-� 1:'.L;:) um periodo de grande a- que tingem o oriente de ouro
I que

_

o �m que vive�ol:l. . I morrer-u?s
nos �ablOs e a�ls- mente ornamentádo com fIo-"';� tanhas do Andrada. Olha-

. normalidade poiitic!l em

I' e sangue e sempre prenun Nao e mesmo loglCo, eVl- n:_ar-nos em prOfunda medIta-
res naturaes. Foi celebrantel res timidoB ,de l,ms e sor- "Minas. Os illtel"�8SeS que ciam dias de tt:illpestade, as �ente, qU",e o homem que ?-o' iça0. _ o revmo. Se. Frei Modestino,lridentes de outrot-l. Mas é irão entrar em jogo serão lest:::.dàs enervantes, doentias. Je vae á Luropa em tI't;Z dIas, i . Estará. a s�lva�ao d� �ra- aco]ytado pelos revml)s. 81'S.forte o motivo e não é por ',consiJeraveis p não é lici- 1 Fizemos umn. revotução pa com toda a commodld�de e stl nli VictorIa aos climIsas Fl'eis RodolpJ::o e Flaviano.,�dl menos. to pensar em facilidades. 1 ta salvar o Paiz. Trez annos I segurança, deva ter llieas ver?-e�? __ A imponente solenidade foiO problema da successão ·lia soluç,ão de tão impor. í decorridos e podemos já, na

I
completameIJt� outras, pro- ,Sim? l';ao? Deus o sabe.

abrilhantada pelo CÔl'O Santa
I governamental de Minas, :tallte caso que int,eressa. j constatação de uma dura e fundamente diversas do� que, Mas. a verdade é, qu� o In�e- Cecilia, sob a direcção do) 3Ilezar do indifIerentismo enormemente as ruturas i dolorosa I'éalidade afIirlLar ha 50 annos atraz. faZiam a! graltsmo ,nada Plo�eIte. Ple- professor 8chwarz.� que lhe vãO emprestando ,directrizes politICas nacio- 11 sem I�eceio que. sê antes de I tl'�vessia .

do Atlant�co em. i,l te�,de, Sll?; tl'anSfO�mar, ou
A Irmandade do Santissimo,l\ os mais importarites pró- naes, que, �m!1 hora .t:ie l outubro de 1930 o Brasil es- sel� e lllaIS m.e�es. n um bar- ! �,:,Lho�, �OL. o pro�l �fiSO P?' Sacramento, tendo á frente o

j'.
ceres m,ineiros, apP.lirénte., apr�sentalll cnelUS �e 1ll- i tava á beira do abysmo, como· co a velG:, sUJe�tos :3 toda a; lItIco t SOCial do 1 mz em pa- seu provedor sr. Conrftdo Balmente para disfarçar o la- certezas, �JUtl'a �orrlde�t� 1 diziam, elle róla agora, pela I �ort� de llnprev,lstos, de �w,n-! I'�lello co� o ?eu d:senvol� I sini, assistiu" incorporada, ás

j'
do sBütimental do momento de uma mItholo�pca felIm- ( encosta do precipicio para a L�'am�,dadesJ ao favor ou a Ir- I vlm;nto r;nater!al p��a r�no I empolgantes solE"rnuidades.esúalda e enerva a maio- dade com tonalldades de desorganização e a anarchia. rItaçao dos �lem�nt?�? va-;ao da ,1ll�ellIge1_?.Cla, orH;,n- Após á mjssa, assomou ária dos a.s,.Bist�ntes c"urioBos «idealogias), e promessas Se nâo onde está o alivio Que poderao 8lgmIlCar pa- tando-a para a ldea �e ADeus I tribuna saal'ada a fiO"ura sym,-

'd -I'

dI'" , ra as geraço-e" modernas a e a crrandE'za da natI'la. de- .

d bR t::>

C '�
da sua' soluçao_ e reJ.orma ores.. .

! dos trIbntos flscaes promettl' o !? -., panca o evmo. sr. onego
t��--���--""""'��.......

,

,�����---���, do ao lavrador aos pequenos Liberdade, Egualdade e Fra- tençao do pod�r pubh�o e I Jayme Camara eSlúrçado di-
• 1. '. ternl'dade dos I'deall'stas de cousa secundarmo E' maIS um

d S
! ,. � BlndustrIaes aos SImples par- I rectl)r o emmanú 'le rus-

.

I ?
'

O d ·t 1870 e que os positivistas de apostolado do que campanha I que que em eloquentes paátlcuJ'Uasrtel'Çe� a,n lrbe�d��ie�� l8S9 enxertaram na constitui- politi.ea. , Ilav�as r�passadas de '�mo;, -... c:.
-o b· '1' ? Seja entretanto como 101', "opinião, de pensamento, se ça IaSI eIra.

. \ _

' ,
a Jesus Saúramentado, proJ.e-.

. é
.

1 -t d O nosso, é o secutO das, e IJaJa nele pontos dos quaes'riu empolgante ora�ão sobrBa Imprensa. VIO eH a a nos
. r -

t" 1 I discordamos profundamente" .. , . y
seus direitos, Iunccionarios :eaa JIuzzaçOeesJoramloca�m' °en�eocu ? I

o prog'ramma i:ltegralistame- 'I a DIvllla, EUdCharl1Stia, p�fdO
VIA AEREA eumpridores dos seus deve- H

lTU _

VI
,

d
L. .n I nece toda a attenção I

em acentua o re evo o myS-
res são exonerados pela siÍll- �ossa p? \.lca1 n�o pOf etal, .Pdo!' I

1.

Ao �enos é alO"u�a cousa

I
terio d� Amor7 daquelle qu�Pies razão de não pertence- conseguIn e, ug:_r a a 1 a-. ,�

d nos deIXOU o mandamento.
D... d'!'!!' ld d . - - d" de adaptaçao' t'"m de maIS nobre, mms eleva a, A ... ut"o�Quando o ppesidentê da Ar-, « e J.acto, as luJCU a e.05 rem aos partIdos llolItlCOS '-. . '-

! _

.

I
({ mae-vos uns ao� o L !S,

2'entl-na effec.tuar a sua, visi-I' do negociamento de cambl- dominantes? Onde o -in teres- ser pratIca e constructora.1 maIS tIanscendenta� �o .q�e I assim como eu vos amei», o� , .

. - E para chegarmos a tanto Ias promessas de dlmwUlçao d" t dta ao Brasil, um do& �roble- i a�s, para a pl'B;ça de Mo?-t�- se pela causa publIca, se nao' . .
'.

nt d l'b d d d centro do amor e o os os
mas que serão exammadoSj'Vldeo e as medIdas restI"lCtl- se olha a capacidade do ad- nossos habItos BOClaes e pO-I?e lmpÚl> os, e 1 e[ .� e de homens onde todos e11e8, a-

d lo governo ar mI'nl'strador se as' unI'cas líticos têm de, soflrer profun-, lmpre!,sa e de op ?-laO't. e
mando � Jesus se <:Imem tâm-� é o da herva-matte. Varios vas ?t'ea �s pe � , da e rad'c I t I rmação i moralIdade admlmstra lva, '

" J'ornaes J'a' chamaram a atten- g,entmo, lmm,ensos da,mnos creàunciaes para o,exereicio 1 a rans o
�., -, t ;- I bem mutuamentL-

d' d � - ... Os governos pela sua lra-: promesb8s que, emquan o nao
_ -II'ção do Governo para esta tem causa o a economia os das funcçoes admIlllstratlvas,

t I t 1
- 'forem des3rraiO"ados certos Em ser.mda, o sr. pro1.es!;or

questão que tóca tão de per- estados d� Paraná e de San- e liscaes são a dedicação iueza a/�z, a vez .�or dnao I habitos tl prp.co;ceitos a que
I Lotz, fez vibrante discurc:o

"", t.o, o estado de Sta. Catharina. ta Cat,J:larma, ond� a, herv1a- aos detentores da situação, e remi po I o.. ou querl o,

es·I, esta-o t!imbe� nrpsos os po- em lingua aUemil, que Ioi Oll�..", -

tt -I'
prImeIro p a l·ti b" envo ver-se na mesma pro- .I." v

'-

't tt ;- .

F O matutino «A Nação» conti- ma e J.l.gura. em 1. -

po I ca, a su serVlenCla aos
porção da eyoluçã.o dos (0- liticos de 1930, como se dizia vido com mUi ad�t e_nçao pe-lluando a ventilar este pro- n� na lI&ta das suas exporta- chefes eventuaes?
h' t h d estavam os daRepublicaVelha lo numeroso au I orlO,-

ç es occupando tambem um n 'eCJ:men os lJ.manos, a
- -' , .'

dblema pUblica o seguinte:
.

o,.. . Constatan.do _cssas e tant�s scienéia em todos os Heus nao passarao mesmo e 80 de Ns três horas a tarde, te-lugar de grande dest.aqne en· t d ill t- o o solenl'ssl-mo uctr)ou raso ,es usoe,s .a que ao ramos; chegaram ao parado- prom�ssas. "" ve começ J ,«Um dos assumpt08 que mais tre as proprias mercadorias
c.edo (.hegamos,·, rOl que sor- xo de ser justamente o fac- RIO, 5/9/3<:). da exposição e adol'ação· dodevem prender a attenção brasileiras remettidas para o
rImos qua�do, ha dlas, lemos tor menos consideravel. na Tulw Lopes S. S. Sacramento. A's 4 hOl'a�,

'. dos nossos governantes actu- exterior, quer pelo volume, alguns �rtJgos de pl'opaga?-�a lHrecção dós negocias pübli- sahiu da mat:;iz a imponente
almente· é o da defesa da col-

quer pelo valor das sahídas do partId? q,ue,
o . sr.

Pllmo,' COSo "EstE's ,são orienta�os O D. B _). "procissão euchal'istica, naeffectuadas.» Salgado fundou. pelos banC1ueJros, pelos SIll. " la rasl euo qual tomaram parte todas aslocação da herva�matte nos
1\1 co Í q se' t; 1 E. -

d associaçõE's e Irmandadps-:iamercados. compradore,splati- Desta forma, apJ'oveitando as,' n eRsamos· ue e S
I dICa os inanceiros, pe�os na xposlçao e parochiu e �ran,de muHidaoo ensejo daqueHa visita pre- sorriso de duvida, de ctes-, trusLs indüstriaes, pela im' _"

,nos. Aprov:eitando � proxi�a sldcnClal, que não póde ser CJ'ença morreu-nos nos la-. prensa ,a salario do Rrgenta, eh icago de fieis.
estada. aqm do presldente Au· ,de mérll cordialidade conti - bios q�iando, hontem, nu E1H.-: rismo insaciavel. I Sob o paUio, conduziu o

gusti.n Justo, da .repub�icaAr- "nental, é de �e des�jar que .0 lão
..

do I�stitut� ?e �I�SiGa, I D'�hi o te!,l�ns. chegado á! ,O 9ia 1_� d_o ��rr(�I�t�, }erá, ostl3nsorio com o Santissimo
, gentma, é de se des�Jar qu� lassumpto seja aqm conveDl- ?UVl�O� d, P'llavr� d:, ��(:fe, re�ll�ade trlsÍ1sslUll., a cons-j D,L E�P?l)lçaO 1Jlt<:�naclt)n�� Saci'amento. o revmo_ sr. Co

occorram conservaçoes dert- !, en temente tratado uma vez mtegralIsta. Mo.reu nl S o tataçao dolorosa de que o, fle ChlCdgO, o «Dla Brasl negv Jayme Camara iade�donitivamente aSBecuratoria�i al.que pela nossa embaixada em sorri�ú para m�rgu!har-��s ouro unicamente é. n rei d.o! Ici�'O».:. 1 r'
pelos revmos. 81'S. Freis Fla-

, esse respeito, -cessando del ,. T". - "

_

em profunda med�taçao so�[e mundo; E essa rt'alld�tde eVI-1 SCl'ao celebrs;.las '\ia!laS viano e Rodolp1Io. Devido ao

JIt: vez o estado de intensa in-' Buenos A-:, re� nao e de s� es verdades em que Já ha mUlto dencia f1 que profulldldadt;:.?o ! festa,s � executuotlS mUSIcas mau tempo. a procissão não
. ,l c'�l'teza do futuro em que uiu :fpel'ar que sejam cons{:gUldo� i vrn!1;;:nos pe!1E:::mdo. abismo já t<,'moschegado. �lm; br�,sllt;Iras_. " .' noude p!�rcorreI' o etinel'urio

tia se encuntram. os hervatei-rresultados a esse respeIto, vis'l O S1'- PliuÍô Salgado, pilísí- p�j}'que é Uillli 'verdade lI.ue; Faya II I.ltsc,urso OUll:liil o marcadG, aehando-se erii.l"e
ros do sul dO"plliz. to aSUê1 const&[lte�·acephalia)}.1 carnente, confunde-se com os llwguem, absolutàmellte mn- escnptor PaUlO Magalhaes. (Continua na 4. pagir..ü)r

' ,

A morte do presidente
mineiro Olegarío Maciel
roi um jacto de agua iria
que abrandou repentína
mente o calor com que
vinham sendo feita� as vi-

, sões politicas' nestas ulti
f mas semanas, i Este golpe
-

foi a maior demonstração
do, díctado : �" K{;)· homem
PÕt 'e Deus' dispõe». E
roi lJ1'8smo assim.

Oespinito revolucionario,
qUE' encontra no 31'. Getu
lio' Vaí'gas seu principal
susteutaculo. estendeu a

corrente cujos élos são Ior- '

mados pelos asseclas da
sua

. direcção politica.' O
S1'. OIegB riu'Nla\3iel era Um
desses: elos, talvez o mais

,.J""'��." forte. Morreu o presíden
-." te mineiro e a coerente, a

gora, jáz interrompida.

o E f E S A O A Hl R V A - M A T T E
Correspondencia do Rio

..

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



. Administração e fisealisação:
subsidio do prefeito

.

vencimentos dos funcionarios.
Transporte dos runcíonaríos:

.. pago a .Guatavo de Zutter
.

idem a Luiz Butzke
.

idem a Erwln Knoch
.

"

Material de expediente:
idem a Emilio Jacobs
idem a Starke & Cia,
folha de selos e estampilhas
'telegramas e fonogramas

.: :Divida passiva:
juros de apolícês da Lei nr.. ! 06
idem. da .Let nr, 160'
idem da Lei Dr. 173

'. idem da Lei 11r. 196
idem da Lei nr, 210
idem' da Lei Dr. 236

.' idem da. Lei nr, 250
Higiene e assístencía publica:

auxilio" ào hospital municipal .

. fól,ha de pobres .'

.' •...... Enterramentos de indigentes:
.' pago a Augusto Lubow

......
: i '. Despesas I!o�i(:iais:.. ,

.vencímentos dos runcionario!:l
'. ", .' Serviços. geraÍs:
·pago � .Mathíaa Fábían ] 50$000

.'

. Obras publicas: (Continuação)
vencimentos dos iuncionar:ios 1 :350$000 Erich J raatz, f. Leopold e Emiliei Ebbe Trisofo, f. Sarnt·Clair.

· Conservação e construções: e CaliJol� ErwirTI Schulz, f. Richard e I;::milie; Emilio Odebrecht;
pago a Max Humpl. Garcia alto 100$00Q f. Osvald e Elsa; EmiJio Gorisch, f. Esttvdslau <: Ana; Erich
idem 'a B;ans' Kroeger, rib. Branco 116$000 Krambeck, f� lkdolf e f.ma; Evaristo Berlandn. f. Lui�;i e Ange-
idem a Maria Luiza Luz, cidade 348$000 Ia; Ervvim. Ittner, f. J-lermann e Ema; Ervino lmlTIf.', f. F�rdinaIld
folha d,e pagt08. dos empregados 1:889$000 t Berta; Erwim Uecker, f. ;Reinhardt e Berta; Erminio Dellai, f.

idem das carroças
'.

1:500$000 Narciso {' Maria; Erich Schmidt, f. Beruharát � Ela� Erwim Pau:

ieiem dos operarios 7.:551$400 li, 'f. Adoif' e' Ida; Erich Kjug. f. Friederich e .rtna; Érwino KIi:z�
.

Materiais: ke, f. frieddck e Ida; Ewaldo' AleJÇandre, f. Antonio e Carolina;
.. pago a Carlos Koffke, de materiais 12$500 Erich J. Schrr\idt, t Bernardo e Elisa; Ernestino Philipe, f. Pe-
idem a Carl Riedler, idem

.

8$000 dro e Rita; Francisco Oesser, f. Jacob e Margarida; Fritz O o.
idem a E. F. S. C., de freteS .

3S�loo Kroeplin, L·Fritz e Arnt'lia; f,ranz Vahldieck, f. Max e Id�i; Fríe-

ipem a EmilioRossmal'k, de materiais 25$000 drich O. MnChota. f. Aloys .e Eleonora; Francisco de Oliveira. f.
idem a Rola:nd Físchér; idem Jl$oov Sergio e Selmnj Fr�ndsco Bertoldi. f. Abrahamo e Josefina; Fe-

Para conservação de estrada.s estaduais: lix D2Jfovôj f. Oiacomo e Irene; Francisco Gadoti, f. Balista e �.�� ..�.-:;-;..:� -;,,;:-..- :.: :..-:-: ;:::,,-�.;-::�

folha dos colonos zeladores de Testo 2:o:!5$750
'

I:uiza; Fí�ravant� Pasqua!e, J. Luiz e {\lü.1riaj fortun�to Níchela-: (� �1pago 'a'Rudolfo Butten'oerg zelador tI; f. DomIngos e Anez; Fn::.ymund Kodcsh, f. de Remhoid e EI- l; Ph
·

O· :
.

do' mor:r6 Serro
.;

.

250$000 15:190$550 sa; �rancisco Cjpriàn�.' L José ,\ild�é e Lui.z:lj Fel!CÍO Dalfovo, �; a rmac Ia r I o n �.l.)�Pessoal inativo:

f
f O�r.:como e Irene; F IOravante �Chlochct, t. FranCISco e Rache- t: h

•

id�mao ex tesourejro Leópc;ldo Hoeschl 284$166 1e; Frands'2O Bogo, f. ·\ndrêa e Adele, Francisco Mora, f. Archi- �: Ant. BRANDES

'jDespesas eventuais:
mede e Angelinai Francisco Nones, f. Francisco e M da; Franz ',: .�:.l...'Despezás impr�vistas: lBauer, f. de Franz e Ermini<t; Fortunato .CiprianÍ: ·f. João e Ma' H RU� 15 DE NOl 63·' TELEPHONB Sí)

.

:
idem a Bmilio Jacob's. de material for- da; Fides Hulm. f. Oswald·e Olga; Franz. Adam f. Adam e Bel" �:.

.

·

necido � Delegacia de policia 72$000 tai frailC:ScO joséReuter, t' franc� 'e'l\iariàj fOI tunato Stanis-

1=
:a:G""CT"�./:r:t=:N..L� 'C1' :

.

idém a 'R. Siebert, de despesa de 110. Jcaut,.TarnFow1.ski'Rf. Alexf€�aria; �rie"dricc·h E}ranFdt� .fd· .WrilRheldm e ? ------- ....-- ......- .. -� ...

!�. ,.
. tel do sr..Osvaldo Macbado 32$000 atarma.;· e lce .ozza, ' •. .iV.L?ssemmo e roce; ..

Í'le
.

r'c 1 a atz, : II
.. :.;idem a Osvaldo ,de Passos Machado, .

f. Teodor e Ana; Franz Klein; f. Franz e Ana; Friedrich Kiessow;,,: maIO sortilUento ..

· de dezesseis dias de ordt'uado
.

co-
.

f. ]ohann e ,\na; Frie(!�jch Rloehn,
. f. Ft';e9rich e Ida; fríedrkh i H 8.

'

?IIl0 encarregado dá orgàbisaçãoda
,�. ato Holdorf, f. Jose e Jóhanne; FrancIsco Gonçalve:;;, f. Jo· t= em droga$ e especialidades na- p'

>�scrita deste NlunicipiO ...•.. 1:333$300. 1:.437$300 lsé Oá:�O
..
s e Mária'.', ...Fernandô.: <:arlilli.,. L; He.ar.. iqu.e e Caf0lirrla;

f�. nÍonaes e e'x.tl'ange.iras.•"-"-'-'--'------,.-.=r::'-:-':-:::--:: I Franc!sw Massapelro, f. �rat1Ct9C? e. Mana; {ranclsco J .. de Sou· :
• > 2?:O;)�$7J 61 za, t)osé e.� I?abel� Frano�co' Re;l!�jrt. f. �edro, e .Catarma; F�r' : '

..

balanço de contas·
, 3:04�$92� nando �all:-ICl() �ampIon�, t JOf.1e e 1\i13.na; Franelsco B. dchn!ltt�}E Medcamentcs AII<JIHitircs, II�Irle{}pa:ficc-§

'Rs: 26.09/$õ4i>[Ff• AntonlO.e.MI.r,la; Fra�clsc�Spengte!"'ft Becrnar�o '3 Catarma; t: e Biochlmicos..
....• ., '.

ranC1SCO j; dos Santos, f, de Matloe, e· �atarma - 34 anos; �:
: '. ':{'esqufâna mUnIcIpal d� Blumenau, em 1 de setembro de 1933 Felix W•.

"

Oielów,' f.. EniiHo, � )da; Frederico' Schwaríz, f. Hermann }:

.... '.' ..'. "ÁC.O.·.E A...•..5.C.. H.MIT1' .' ÃLFREDO KAESTNER
e EmiIia; Fr.ede�iC.o uem.'eIQ,..t OuiIhe

..�.me'
.

e Mária; .r:'.r.ede, ico I t� So rtimento comn{ Ieto',.. .�.J:'.:'. ' ,,'
...'..

..
". Orossklags, f. Carlos e .A.mª}la; Freder·co \Volter, f. Wllt eAnai ,: __ � �

F '.�
..

J

..•. 1'.ere.i. to.. mUi,lieiP.al provisorio Thesoureiro n:lUlliciPalj Fernanda·.S.chlOge.�, f..FerIia.��.·�o e Emerencia; Ft.·e.de�ico. 'Ja.n. in.g, :i de 8.t'tetacto:s de borracha.
:j

.,.Ji' , ". ';... . ,

f. A,ug_ust,�e.MarIa; F.�ederJIõO .Wacker�1flge, f. Fred�rlc? e·Berb; ';: �.:.'�I�\ . .'. "'..
. Freüeflco � lor, f. Gottheb e .Mma; F€hpejensen'j . L NIcolau e ,: Perrumarias, Sabonetes, a.l-ti- .l
Frieda, Frederico Hynkeldei, f. Dto e Paula; Francilico da Silva, �� gos de bygienc HtC.

*lf. Andr� José � Luiza; Fdix o. Reic!l�rt, f. Eu�enb e l:eopoJda; ! â V d s arei e ""'� d' �
florentrno Jus,tmo, f. Wenceslà!J e Lldilli Fn HC1SCO Jose Reuter,

I
.;

eu a a v "o u.1I;f.lcauO

';;:if. franc. e Maria; femando Leicht, f. Fernancll' e Joséf&.�: ImpOl'tação directa, por Ísto
(Contillúa) }: ;

EM CASO �E MORrE .•. I���I!I �::on:j:::a::;::::e I
Cab�ões dé 'defuntos semp'ie f €iClinica-Dentaria\f:� .

. fJ
.

.

k
". .

. .

f" cmuRI"Lti.o-DEl"IJTISTA '��":'."":;"-':::"''':'.':':'':':'''':''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''
)

em stoc de todos os tama.�; '. .'

v
i�

-
.

.

'. �

nhos a Pr.�Ç08 modicos:")! �!ZIM,MER.MANN:f:· � ,..
....

__ ..-_�
.

'.
.

'. �. .

. j

..
� §t��+�-����-�._c"*l! h" U H�

Servi,ço de p1'imeira ordem·�; BLUJJ.lENAU l.� : D'
.

.. li l' 1St
. � I í: D l' BER" =$

Á_tratar comi.A:
..

Lubow. Rua�; Rua 15 de Novelnb�o :.,J.: r:u:::���';O�;��(��U�l-: I ��' f.. GER �J
Sao Paulü n. 48 ou na .Mar'-�' emfrc�te do Hotel Boa VIsta, .� .. e *1 F Clinica gemI. Espi;!c.: doenças :

cerraria Strobel 'Irmãos.
.

���#""'......�M""w"J(���lt.l� J FERREIRA DA SllVA'! f� ��:;��:se ��I1�ri;:�o�:�r�!;� �l
.' ..•. .'.

i
* ArIofJgado> ! f: e pelle. :�

p.!ira annunc,'os
.

� asta FOlUA I � T',iVeSSri .. de FE'!lerein.
- I J f� FtU� 5-. PAlJLO. N. 79 .� BLUMSNAU ��

u prOCU16 .lj fi l;�����������1-��tl.::.-:;..:,!.:,.�����

:,_/.

�m3m�l!'S_e�iiiR_WlB_�...m...,.,_tiliAI&J�m�

I
1

,. .
l.

:Pi*efejjura� 'Hunicipall
de Blumenau \ �

I

ai

Hel"cUio Feril"eira

! ���%Mi4mr__4A.::�g:;::�::::�1
1:314$000 I �_.--

......=:
------,........--,

550$OQo'IEdltal de Alistamento Militar'

E
da

PE·.D j ENTE Credito utuo Predial

Môvhl1enlo da h�$�llraria do, dia
..

23
31 de agll$to de 1933,

R'EC E IT A:
Industría e profissão.
Imposto domi.cWa1"�
Veículos e placas
Licenças diversas
Enwlmllf;lltbs,
Gado abatido
Multas por infração

, Multas por mora de pagamentos
Cobrança da divida ativa

.

Contri'buição dos distritos
ÜeligeDcia polícíal

.

,Saldo anterior

360$000
1:480$000
1:438$000.
110$00'0
189$000
579$000
540$000
251$770
14$000 805$770

3:727$612
107$700

17:300$561
'26:097$643

o maior 'e lllalB acreditado Club de Sortei�s do BI'�si1
f'nial em f'lorlanopotls:

Rua . Visconde de Ouro Preto N. 13

Resultado do 211'. sorteio, realizado no dia.t de setembro de 1933.

Cardeneta n .. 6722

4:156$000

Rs:

D eep-eza:

1:000$000
2:200$000

7$000
5$000
40$000

72$000
39$40(1
14$800
99$500 3:471.$700

I

Premio no VQ!or de J;!s.5:090$000
Foi premiada no valor de cinco. contos e oitenta

mil réis (õ:080SqDO), a caderneta n, 6722, pertencente ao presta
mista João Ellting. resídente em Varzea do Cedro, município
de Imaruhy,

.

Premios no valor de Fls� !Jo$ooo
1058 - Ignacía Sabíno, Ploríanopclís
1605 ' Ladislau de Afencar, Ftoríanopolla .

8172 - Germano Marlo de Oliveira, Florianopolis
7964 - Hereíllo Silveira Junior, Florianopolis
57 5 - Jndalicio Bambínetí, Florianopolis

. 7856 - Pedro Alcantara Ramos, Blumenau
1254,1 - Antonio Marques dos Anjos e Alexandre J. Silva

do Rio ('l'ijucas)
,

5190 - Arnoldo Schneider, Blumenau
0780 - Olga Cardoso, Plorianopolis
08 6 - Aristina Leite. Saco dos Limões

114$000
140$000
112$000
28$00@
150$000
80$000
24$000

1:250$000
.

14$000

50$000

premlO$ no valor de Rs. 10$000
7852· Izella Daníclewlz, Araranguá ..

7855 . Lauro Cesar Epipe, Taquaraçauba
10753 - Lauro e Osvaldo Costa, Trindade
0057 • Associação São Vicente do Paula, Laguna
13584 • Maria Làvínía Ramos, São José
5544 - Ozorío Duarte, Laguna
10025 - Polic!uno Corre_ia Neto, Siquei�a Campos
10437' - Gabriel Arehan]», Sacco dos Limões
4368 - Adelína Etelvlna de Andrade, Saco Grande
4439 - Einestíne de Amorim 'I'aboas, Florianopolis
Isenções de pCl9C'1lmento 1'011" cinco sorteios

0781 - Zepherina Moreira Lago. Coqueíros
7715 - João Seraíírn Ramos, Orleans

.

1222 - Maria Orescencs, Ftorlanopolís
18113 • Julio Cesar Schmidt, Itajlli
4028 - 1I-Jarçal R. dos Santos, Pra a dos Ingleses
10982' - Adelina e Francisca Vieira, Penha do Itapoeoroí
7013, Mliria Florancía de Melo, Itacorobí
4376 - Heleia Maria, Jaguar1«la
10321 ' Agostír.ho Gonçalves dos Santos, A. da Piedade
10599 - Yára Guerra, Floríanopolís

". Ftcrianopolís, 4 de Setembro de 1933.

VISTO Os Proprietarios
..ioão P .. O. Call"vc:dho Chaves & C'FISCAL DO GOVEI=!NO FEDE�AL Ia ..

em Blumenau

MATERIAL PAR�:··IN�IAllAÇÕES ELECTRIGAS •.
"

GRANDE SflRTIMEN'fÚ\EM lAMPADAS E LUSTRÊS
,TOGAS PECAS PARA CÓ�'�JRUGCÃO DE

. )i.

'�APPARElHOS PARA RADIo
. .'

.,.1 ..
"

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

..

Carlos Hoepcke S.' À.
Blumellau

:'1

."'-,.-,

Sul

1-
ínclita! de secunda praçc\,

O Doutor Amadeu 'Felipe da Luz, Juiz de Direito da ��
Comarca de Blurnenau, estudo de Santa Catarina, no fôr-
ma da lei, etc.

.

FAZ saber [:lOS que o presente edital, com o praso de
oito dias virem, intel·psSal' possa ou dele noticia tiverem que.
no dia vinte (20) do corrente mes de setembro. às
onze horas, no edifício da prefeitura mnníeípal, onde fUD
clonam as audíencíes deste Juizo, o porteiro dos audltortcs
ou quem SUá.S vezes fizer, trará a publico pregão de ven-

.da e arrematação, com o abatimento de vinte por cento
(200jo) sobre o valôr da avaliação, 0& segutntes bens:- UM
TERRENO, sito á rua São Paulo, nesta cidade, fazendo frente
com (20) metros, á referida rua. fundos com a.Estrada de Fer-
ro Santa Catarina, extremando de um lado com a proprie
dade do espolio de Hermann Díetrichkeít e do outro lado
com a propri.edade de GecrgBaíker, edificadocom uma casa
Sôo n. 272, construída de tijolos e coberta com telhas, que
serve para moradia e oficina meoantca, um rancho grande,
construído de tijolos e madeira e coberto com telhas e Io
lhas de zinco e, ainda, um rancho pequeno, construído de
madeira e também coberto com folhas de zinco, bem como
todas as demais bem feitorias no referido terreno existen
tes, avaliado tudo junto por trinta contos de réis .

(30:000$000), bens esses que se acham em poder do depo- }
sítarlo deste Juízo, cidadão Jacy Campos, e que foram pe
nhorados a. Otto Brossmann e sua mulher, na ação execu
tiva hipotecaria que, por este .Iuízo, lhes movem o advoga-,iiIi
do Dr. Edgar Barreto e outros. Nessa praça seráobservado""
o disposto no artigo 1;771, ultima ';� parte, do Codigo
JudicíarIo do Estado. E, para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou passar este edital que, será atí- .,i.,
xado uo logar de costume e publicado pela imprensa, na l:1
fórma da lei. Dado e passado nesta cidade de Blumenau, a08
onze dias do mes de setembro de mil novecentos e trinta e
tres. Eu, Alfredo Campos.Escrivão do Cível e Comercio, o da
tilograíeí (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estam
pilha estadual do valor de dois mil réis e uma outra federal
de Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está con
forme o original, do que dou fé.

O Escrivão: ALFREDO CMiPOS

IC���_eQ_
IA m��r:::s!:!�, na

I Agencia do Correio

I
Pura o Sul

ás sextas-feiras

I ['?gistrada�
. ás 10 horas

.', SImples - aS 11 heras .::., .

.

, c;.
para: P. Alegre, Pelotas.

Rio Grande,Uruguai, Argentí
na Chile, Perú e Bolivía.

'XAROPE
S. JOÃO

Para o'Norte

I
aos sabbados

I registradas
- ás 10 horas

simples - ás 11 bOras

I para: Santos, S. Paulo. Rio,
Vitoria, Caruvelas, Baia,
Maceió, Recife. Natal, Mtiea,
Europa e AsIa,

el o melho! para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma.
o Xarope São João

protege e fortifica a gar
ganta. os bronchios e 08

pulmões. Milhares de , Qualquer outta Í11Iormação.
curas assombrosas! : Yornrcerá () sr. Agente di};

___________"" i 'Correio. ' ;

"
�

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



i.\&.·,w.y MaJ'burg CAnl tis
.

IIllUtE TYPOGRAPHIA
PAPELARIA

.

'Uh.O 'UUI Artigos rEllígiosOf
Rua 1;:; de Novembro, 90 . Telephone, 11 - BLUMENAl·Cia.

LIVRARIA

,

OHerece as seguintes NOVIDADES-:
Pít'grtllí, O CAnto de Castidade 6$oo(
Maryan, Reconciliação 3$oo(
Medeiros o Albuquerque, Minhn Vida 8$oo(
Crowther, A Scíencía Moderna naRussía Sevíetíca ·5$oo(·

Malba Tahan, Lendas do Deserto.
. .

8$ooc
Machiavel, O Prínetpe

.

6$oo\;
· Orestes Barbosa, Phantasma Dourado 5$000
Pandíá 'Pires, Navio Phantasma ·4$ooó

·

Renato d« Alencar, Nupcias de' Fogo e Sanc-ue· 5$000
Howard, O Místerro dá Madison Square 68

b

4$000
·

Hesnard, A Psicanálise, 'Teoria sexual de 'Freud. 5$000
Manual Ortograãco . 12$000
Venancio Filho, Notas de Educação

.

5$000
Dr. Pires, Tratamento da Pelle . 6$000
Monteiro, . Clínica Madica .... 20$000
Dr: Silveira, Da, dieta pára 0& doentes do' esto-

.

mago e dos intestinos
Ludwig, Bismark
Hugo Wast, Dom BosQO e seu tempo
Pírandello, O Iallecido Matias Pascal
Glaeser, Classe 1902.
Dr. Renê Boísson, Técnica' Corrente 'das Ope

ções Cirurgicas da Bôcca

13$000
20$000

..

7$000
7$000
7$oob

ITAJAHY

negociantes e exportaàores'
e. tereaes

nOi 'ln.UERnO:lou···no"/ verão

'procurem

........ '� 'i'j
'ii

,"I

,', '.:> .'; .::-;J-_:� '... ...-": :�, ,. :;.::}.. "

;

'

P E 1 T E R é' queIlli�melhor serve
...;.� .

�
.

'Áitlgos e preço� sem igual

Pellucías, e,':cásiniiras
(';

. Artigos pár� a esi��ão

.. -, .. ;.':',

.. Desejando vestir-se bem
'. E por 'pouco' dinheiro

Deverá usar sómente
"Somente ·na.··

sob medidas previas e' preços da fabrica

Tem sobretudos e
'

ternos Icítos em stock

Rua 15 dtl Novembro, '120
··I'efepholle .Nr. 47

'_ '."

..

f�

fI.�
tp I!

f�:t :P�A VIAGEM: E ·ESCRrPTdRÍos

r.. V�lida em. préslações ..

'! CarlÔsHoepck8 S. Ao .�lf: .

.

'

?í:tL U M E NAU. .

. :J ..

�::':.'';:;':.'''''':.''.''.'':;�:��'\��'''....�•••�1.:;.::.:.:: .....��� ..�;0.:��� ...:;.j t '
:

"E
.

T.

-... .. :....
.

.> •

..
'

,:

o'. ",

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



D E EU.UM ENAU QdiçãO de hofe-4Pi;!�1 '1(.
- ..

. �--*.

r n liOlll A r.l O E A qUJ S 8'S SaD.�a Calbarina e o fnsi.. :SJmana
_ _ I,

SOCIAES
ti U t •

..
y

. ...•... DI···· .

....... I Eucharlstica I ANNIVERSARIOS
I no PrlmarlO [ Anníversaría-se hoje o SlJT. Jacob

Suelto da «Nação» de 7-9-1933. .
.

. (Continuação da. 1. pagina) Brueckheimer,. competente archíts-
...

-

. .. ,..... . Correspondencia du Rio VIA AERE \ t . G' !
eto e construetor.

Noticia-se que ° st, VICtor, vez, ao discutir semelhante as- .
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obr:ga-�e a solIcItar-lhe a cs- tos parbc�lares como amda nhi d� I

.' - E' o pó Fermento Medeiros veuda e arrematação, a quem maisdér e maior lançn ore-
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nambuco, que pouco depOisruesta cidade de BIumenau, aos onze dias do mes de

Domingueãra e Churf3SCO Ri o governo italiano detBrmi- da estada da comitiva do Snr, setembro de mil novecentos e trinta e tres. Eu, Alfredo
� ".ou. quet.o.ssenr·p.. r.e. st.a.das gran G

....8.t.uUo Vargas naquella .10-1 í'..,ampos, Escrivão fIo Civil e Comércio, ü datilografei,
TOCARÁ O JAZZ-EAND AHI .•• HEIN ? � des homenagens ali;: aviador calidade, Lampeão e seu ban- (assiuado) Amadeu Felipe da Luz, :scbre uma estampilha

� I De Pinedo, na occásião, da do de 45 «cabras" apparece- estadual do valor de dois mil reis e uma outra federal.
Franz Wuerges c.� I ch.egada de

seu. ca.daver li raro alH. Lampeão .teria dito de Eciucação e Saude, do vaI01.' de duzentos rei:.:, Est�í.
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D"'j Napole�, por ser elle um dos querer conhecer o chel'e do conforme o originei, do que don jé.
�.8:��.:E�I��t.I��I2!:®'t:��91�::k §3' 'grandes heroes da Italia, Governo. O Escrivão: ALFREDO CAMPOS.
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