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• Cuidado com as arapucas que os liberaes armaram para enclausurar a tua consciencia!! Sentido!! ElIes, já derrotados, lançam mão de todos 'JS meu ��,

desde a mentira deslavada até o suborno, para se perpetuarem no poder, onde tee:n praticado toda a sorte de desatinos. A victoria da Colligacão é um Ia,

cto consumrnado, mesmo em face dos algarismos publicados peJo orgão do srtuacionísmo agonizante, E' preciso que GASP .t-'\R, reintegrado nos seus legní-
- mos valores, retome a marcha do seu progresso, o caminho da sua gloria! !! Para isso, só ha um recurso:
""

�� V@�ar fies (afMtn���C$ �a meaeiuda «lPO� SANTA It8!THl'Uii�A»

reei D 5 Partidos
�
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C E(! t....e··5-··.·.S�·,. 5- Probabilidades de ' R I o - Accumulando :;3
\ I � Cf ;funçôQs de Senado, a Cama-

llEr, I,' t----��
'

..
�

emDato; ra dos Deputados !õ�;Ül tratau
� , ·0 � I v j do agora da Installação des-
s "te orgão leglslatlvo.A victoria obtida p�!a Col!ia;J!:ão Por Sai\h Catherina é tiio ex-
"

• ., 11' A se c reta ria está sendo tE'pressiva em si Que bem me;ee� u;s 'commentarios de nossa part<::, •

J
...,,,

Pocle;n os' periodicos libuaes ennunclarem em «manchetes» "co· � No pé ezn que esta' o resul- gação tem 14 representantes I que almejam a pr.e�l .encla: ganizada, tendo I) sr, Paeh,:'
IUMnas em negrHo que ainda não vencemos e que as eleições supple- � tado apurado das eleições DO! =lenos, faltando pouco mais do Estado, sendo diíücil que' co de Oliveira entrezue 'li)mentsres ii serem reaiizad,Js modificarão o rasultado ectuel, O que não � Estado, pode-se commentar I de 50 votos pura que eleja! venham a cuntempcrraulzar.: sr. Antonio Carlos mil pro}:�-poderão negil� é que, apuradas todas as urnas que estavam cm condi- t,' com alguma probabilicade de! mais um. Estes votos ella os

A {.", 'na-se QU� o sr Nereu ii cto do Reo'im.;ilto Interno
í

o
:ções legaes o partido Colligado obteve uma significativa victorla de , .ç )'j' 1 bterá it I T' d mrt _

" !. " b

quasi meio milhar de votos. � t acerto sobre f1_ torça p� iuca ; )tETU com TllUI a aCI roa e. Ramos esnera som ente a de-: Senado, que filt:ra' iL;!pt'ova I }
E isto é bam expressivo si conslderermas que a Colligação Per �l'qlle cada partido possuirá no Pendo também 14 reprcseu-

" õ- b: "'S cedu1as imou',pelos consütuintes.I Santa Catharina é um partido opposicionista e seu a:lversaria foi CJ Go- �: Congrpsso Estadual: !
tes faltam porem ao partido C1S�O. 30 .1 e. u,

t
�

, <. •

._ �vemo. Nilo nos recordamos de uma vic,oria assim em icleii1tkas condi- i A.. Colligução C-'ilOC31'á se- Libera' ner to de 600 votos I gnadas para. pro,)ol ao Inter
,.'" ._" _. _ �., ,,'_'" "�"'

I ções. Bem n05 diziam varias colonos durante a ultjmll campanna elcl- "I
. JUl., ,I., -, c 1

•
. . veutor um accordo ou u fi a

I

torel. «Nós aprzcilllllO'; muito a Collig2U;:ão, os seus chd.z� 2 o seu pro- r, gundo se espera, �G repre- parn, pelo quociente partida- j q,..'•. :.. :Os se:t:�, "'tr,a,b,2y-gramma, mas votaremos com o Governe por'ilJe 1) Governo nunca per- � [sentantes, O Partido Liberáll rio, eleger mais um de seus,
scrsao.

i

i deu asEelei1ões.,. d ,. ' ., ,�tI4 deputai/H, I'cl:;ta:1j!) 1 candidatos, I Concluindo estes commen- lhos na :rtali;;;�ste rClC(O eonsi eraao por Muitos como uma eeuse trnpossrver \
_

T t r t j C 'f n tarí ti e "e accresceut arrealizou-se no pleito eh 14 de Outubro. O Governo foi derrotado nas para a 1 eçao m egra IS U'
.: j

.laso se ,vel'l lque U_Dl eI.

-l �rlOS leV 'o.: ú ...
I

;

umas, a;:>eSM de ter empregajo, em desespero de CClusa, todos 05 m'lios � A interrogação que su:'ge, pat.)� q.ue e a conclusa_? malS u!_llda 911,e eXlste.n.l varias S0C
[ C.'onr�rme .recente. estatiSrl.-ao seu alcai1c;;;, , i porem, é que talvez as no,l p�;SSllTIlsta para os CollIgados, çoes Cleüorat's Ja apuradas,' ca ° numero de dl.'soccupa-Nas u!iimã5 ej;dçõesn�o foi v-z:nciclo só C! par!ido Liberell com

JIVil.S elei.ções q.ue.8.�.I'ealiza.!est;.i�a' e. lU ��periori.dade._Ols.obre �S q�D:es.atr:bos os_pur·dos na Halia mO!1tava
..
emnuseus corre!igionarios e nucieos eleHoraes, mas tambern o GOWi:rE10, fo;· ! rão venham a. mOillllC:lr f'ste I partIdo que tiver maIS UGIao I tidos vao pleItear ftllílulnçoes. tubro de 19H3 no anuo XIImedo por, Forças e:l:zHora�s fi:{3Sf na sua mai(.lria [unccion03riOi €.::tadua�s

I 1· A 1 E d"
- , s

.. ,

'�' :..........
e rIll.lnicip3z5 que sern;>re est.!o ao lado elo PDdi!T. E si VI?i"H::enHlS Foi �', resultado, tormllldo. possfvell' em .?W1S Ii.eJras. esse pro I s!ns ec��,)cS_)�D <up.�m�; da RevoluçãO Fascista a

., • p01QU& a o?lnião publica catharine::se estava ao nosso !ado e m,mifes- � que ambos 08 partidos ele-.,.pü'31Ú) ,�onvem relembrar que; l'rJbu�al .U8. �Ulitlça Elehoru� 962.868; em outub.ro '1e 193�," -

tou·se a eS5'l: respeHo de um mod<l franco e inzquívoco, Foi isso que Iljax 15 repl'es('nÜ>utf�s, p(lo.lo part!(10 do Governo está poderao mflUu' eliof'memeutv no anuo XUI er4 de 905.1hl,reveiaf5ffi as urnas abertas peias turm3S apuradoras. � quociente nartidario a Colli- I

integ_.rado por tiuas correntes sobre o resuttado finaL
. tenclo sido phrtanto re!!lstrá,Blumenil\l contri.biliu de um.3 mJ�zíra eHicdz e admiral/.e! para. es- "I

.t'
�'

h: resuitado, demonstrando sem a!atd�s inu�eis a pujan<;:a do seu elei�o- 1 =����= .. ���=�=-- da uma diminUIção de 57.754
rado.· Não, ir�Ín·;:;s, porem, fOcil!is"r 05 eiforços regio!1i1zs rpe fizeram

I! D ..tI-a 00S511 "bto,ia. Qnremo5 evi::l--::n::iar aind'l mais a zxpreS;hl'ã van!,)- ,.

.

e va r- ,1'e,

a m· o r·t' �Â rl ao s·e· -Igem oblida MS urnas pela legend<: «Por Santa Ca�narill.l", Não o fa· ·1'. .

.

'VV l.t·�" 5

A vr: a, �:1a a vp' h a If'ariamos si (} pleito re::m:sentas;e u;n3 lu:tõ.'l eleitora! e:1:;e dois parHclos '!::: i ft e .

._ � V a_soo os alhaN:s imparcia?s do GJ fzr:J:.I. Noss;) eno. entre�illlt:> foi, com- Il "J!' .. .•• J Ipletllm::::üedifferente po;�.tive:n:)S·qu<! vel'leZl to.b;; os.obsiaculos de-
�.·,··I·· [I ra selre

I L!IO _ Sob "sta tl'l'ulo a'. Cr.e:5c.B.. ll_d.o. ná conseierrci'lcommte� da adversidadi govúnam<:nial, .'
.

-n ,L

Supzramos to::laz estas des ....ant:1gen5 ce âiffieuidades de miíos da· ii . .. . ..

'

E·'
,

t d E T' ! "Vanguarda" publica interes-j publica a convicção
_

de qU.ldas cam o altivo poyo C'l!hll�ine1tse q_!Z mm:O\l (hst� mo�b uma pagi· � � �omo J.� � elo
.. dtHl1l?lO, pu- \

" x�stJ,:n: em I
o �s. :; .. l'l! sante artig-o Bobr:.:l 1:1. p.aGsa-; os velhos tempüs nao eram,

I
na g�grio�a na 5!.!iI histo�i� ?o:l�ic3, .":o5�ran::fo a��Br:5i1 inteivo quz San· 11 hllco a. Culllgaçao Po!. SB:?ta buoa. R0glOnal oe�ma'3, a.cco� gem do 450. anmversarIO da I de modo algum, mais igno-til Ca1:narma possue Ull\! e.zlto,ado Inre e cons(a_nt�.

I..
,Catilarma, venceu o Parndo dou em que tal vu.theta,

.

paI Republicú dizeado entre ou-) m;osos do qL:e os tempos
" 11 Liberal pela maioria de 442 ser encontrada 19uallllen!e tras a se�uil}te: I modernos e que até as pro,==�--...,..;=".---=:= - A

••

_

�=-=c--===___

votos !la eleição para dep�l- em tC}d0S as ce�ulas, nao "O ambiente é o mesmo.; prias figuras mudaram mIlito
O ql�e rnms. prJ08r;L�pa 'os Sio-iUo nrofi§f'iO- tndos à AssembIéa .C�nstitum ,COQstltu:a um s:,gnal pel? C::mtinuam(Js a ver os m<2S I pouco, começou se a IlJzel'
pf!'lze! �oJe em, d�a en� oS V \,.;,:J� te E�tadoal, e_XCl�ldi:lS as, 41 q�lal se pod.esse Violar o &l-

mos abusos com o accresci-, justiça á republica de 89 á,natena, ae armamelltlSI1;O � na1 secçoes ele Joao r eSSOR, <2a- gilll' do �oto. I mo de alguns lllo.Jera:)s, cre· I modida que vem cresceado
a d_efesa aerea de .seu.s cerrt'

." ..

'j[;
• ,,',11 rJivary, Gaspar e Porto Uniao" Pode ;;ao. estar d� accol:do! ac110 da Republ,ca Nova: pis- '10 desprezn e o descontefita-tortos, TorJús os dws lemos .i\. Gazeta d;. NohlJla8 :

do que terão de ser l't'novadas I com o t/Odlg0 que ú�termma
I tólões m' otismo advocacia mento pela Republica da 3

telJgramn�as de todas a,� P;J,1'- RI?'I.sob a e�lwaphe .U?IllUl, por vicÍos vefiHc�Hlos, no, as ceclu�as não cont.en�am: admini.stt'�tiva. dambalu.ehos,! de Outubro. Se a velha é ates d.o unwerso annurt!}wndo P�?dC.J. a �egum,h� nota. processo eleitora1. t n�da maIS filem das l1l�lC�-I')olHieaO'el1l dpsenrrGada sem' rios "CARCOMIDOS". a. nova
a fama de eonstrucçoes ae- F?I vehlCulilua uma de Conforme o communicado I çoes da legenda. da �lelçao I peias �acrWcando tudo ao! é a dos "QUf'�RCOMIDAS".reas

.. Lemu� agora ?f'm com- nunc:� que certamente me- oHj"ial do Directorio Cent,ral, e dos Eoa, es dos Can?lJ.at)S; I iiltflr�ss� pes3o'll dos qUtl a í O panorama nacioaal, upemumcado aa Agenew H,;,va.s I'e�ela do �r {\r\�rques �os da Colligação, esto partido i mas nao e de todo

H'razoa-!�azem.tudo o que a Velha ti. I nas escureceu um pouo mais:..&.:
..

,

' dizendo que o� !fl�tados UfU,- ReIS a provHienCla e\n�,·glC.a'l t'�m, ac,ualmente, eleitos 17 i vel p�)I", issc: que. o espi.ri�o nha de peor e mais conriom-I cresceram 03 "deIlCits", as-r dos pretende Ullcwr nm 'l�O- que, apurando os vefuadol- I deputados contra 14 do Par· I {ia leI e evItar awda (j SlgII- navel a Nova herdou, E por I sim como tt desenvoltur,l. doslJoprogrammade.constl'Ur;0e.s 'ros culpn:1os, acul?e d.e V�ZltidO Libera1. rIo do voto.
, ,Iisso. o vlllO'i) lhe deu o no- politiqudros e a inc:>mpp;-que fará cs_te paLz, o pOSSUi- CG'ID a estranha blzarrui,. que Etit11 situação de evidente 'Ié 0, caso d�� Santa CabaI'l-

me de Velilaca. I tencia dos administradores".dor da ma�s farmldrwel fro- ena trouxe ao

cOl'heClmen-1 e definitiva derrota já coules- na e bem d,vel'so.
�ta Gaea . .o Corpo de A1Jia.- to publico. E' o caso que U_fi sada pelo Dr. Nel'ell Rumos i O 'Tribunal B.egional em

ç{ío lIfilltar ped�u, ao Gover- at{e�te ou. chefe d? �staçao no discurso p"'onunciad:-> r�o; Fl?l'ianopolis anuHou del.er- A viarrem do Snr Ge- Larneníavelno ver�as e�pe�laes nUin to- t�lGgraplllca �e lmpor"t�nt: Tribunal Eleitoral, em Floria. ,'tn_madas cedulas do. PartIdo I
ti �I.. occurrenciatal de 31 nnlhoes de dolla- Cidade. do EstalO de su

.. �ta nopolis, deixou os PEE'LES em. LIberal que, em vafias sec- t"l1o VarO'asToes para serem. empregados CatharJ_na se dá ao habito critica posição deante de seu' ções, appareceram com su,- U & Hontem, ás 5 horas da tar-
na aequ,isição de armamen- exquesIto de prevalecer-se elt'-itorado. blinhado, 8alquanto outras Informam do Rio que está de, veril'icou-sf' em Itouph.va-
tos anti-aereo� e 800 aviõe;,; das fU_ficções em llUf' se a�h.a Sem outro melO para cUs-' do mesmo Partido e nas mes- deIinitiYament� dec.idida a par Secca, um �a.Illentavel des�'3-modernos.- Qu;tn�en�os serv�· para t��'ar. vantllgens do

Slg�ll farçar a indisfarçavel derro- mas secções,. aopareceram I tida do �r. GetulIO Var�as Itre em que perder1:l� a vlda
riam para sUbSÜtU,ll' os am- to prtHl33wnaL bIla por SI, ta procura tu incutir no espi- sem o tal subllllhado. I para ° RiO Grande do �u1. dois chefes de famIlIa.
ões t'f_ue vão ser retü:ados do diz claramente da gra�id!lde rito do eldtorado que te-rá Não se tra,ta:ya, portanto, I no.,9-ia 13, á b�rdo do hY_dro" A e?,;a hora o,� �.enhoresse1'1.n.ço e 300 eleva;nam para y_Ue a realça. Pal'ece q'ls a! de ir nova:nb��te ás urn.':l.S, dum carac!erlstlco, dU:11 ador-l aVIa0 "Anhunga". O pre81den ,Joaqmm Pedro Rodngues e
2.400 o numem de appare- legi.;h:.ção penai capitulQ ai- quo a anullação das c",dubs no typograHco, ou cousa que J te será acomp"nhado de sua I Aruol,lo KüUer, estivadot'ea,
lhos de todos os typos. gu�as sancçõE's paI'� qllen� � al'lsignalad.-is C'ffi v::tri<�s Sef} o valha, cormnurn a todas as esposa, dvis r.lhos e Walter I transportavam lenha de .umaaSSlm procede. A. COIsa esta

'I ções fíCd,1'á s�m eHdta por- cedula,-.;; tratava·s� de um l Sal'manho. 1 pa.ra outra margem do ,PIO l-
- I de tal forma arraIgada que" que appellaraill para o Supe- ti'aço, d3 um s'/.wlznhado, de,�f-' • taJahy, quando, no melO doFalIeceu O Cardeal a cl'êr no 'p�'otQslO, ende�eç�-I' rior TrUmllG! Eit}itoral, no um signal, em um ee1·to :7U1n(3- i p,' d"

.

t
_ I rio, por cB;usa que se Ignora,

Gas r!rri do ao llillllstro na Vlaçao mo. R mUEtT'ando essa d,Hir' 1'0 dellas, que as destmglllu eSSlma a ll11nIS.racao : a canoa VIrou perecendo anl-
-, p....

I uma
boa parte dos interes- mativa c\tam o easo em ql1� das o�lt:a8 que não a tinham,l Communicum de Fortaleza: bos alogados.

.

Oommunicam de ROlila q'1e i S�.dos prefere ahster,l:)0 �e o Tl'íbnnal Regional de �;1l- O slglllo do voto I?stava,! Estado do. Ceará que o re:;m! i Os corp_os fOI�m _enCO,l�rt:.
a noticia do fallecÍmento do 1 eIfe_�tua!'. '.lualquer CI)r.amum' nas, não encontrou fun'daffiélll portanto clal'a�ente vwlado, I tpdo do inquerito abbrto pc-: do nas 1}�medtaç�eE Vl�l
rardeai Pietro Gasp::trri, anti� caça0 ll"lhzando em troca .0 to para uíluUar as cedulas de porque era sab.Ido quaes ?s lo actual prefeito dessa Capt' nhas, um, a:-! 8. hor�'S da nOIte
;;ó seel-etario t!O Estado de I re�urso da ?orrespUnden�lu. certa zona eleitoral naqueHe p:rupos de �leltores que ti-, tal, sr. PUnia Pompeia, sobre e outr� a. mela noite,

..

"- santa. Sé, foi eommunica:1rl e��:Stolar;i Inala Jent(\ porem �stado. n::am. re�ebld? cedIllas su-1 a situação financeira da Pre-
.

As vlcLlmas que ��.Sld:a�,,�
•• I ente ar> I'ei V:cto'" i mUlto mu.s seguro. li. sobre·

Lançam elleN a�sim mãos blmb.adut:o e quaes os que as
-""-tura damonstrou o com. Juntos,. na mes�a c "a, aelOuIeta.lU ". 1 1

I modo e'oq1llent " , ::;, '-',
t' h' . qUAlle 81'0' t

I
LeI -, ,.

.. xam VlUva e filhosEmmanuel e ao ptêsi.t�nte do -L

l 1 e.. 'de um ardil, P;)1' isso que o ln aTI?- sem!;l "

.
I:>na pIelo d.:-scalabrú da adlIlllll<;. . .

.

,

Co nselho, sr.. Be'-üto MU33,}li - <2-. faLO d:fiunCl�do na. �o!a I caso de Minas G eraes não Ó � dmnte dl�HO ,fOI q�e °
tração passada, li. cuja freno j A poliCla tornou C\)nheCl4

.

O rpD di" 'Uá emn;nen aClhlU é �e .tanta gf8vlda:1e o mesmo de Santa Clltharina. Trlbnnal Reglor:al de .:>ant� te se achava o Sr, RêiYillUn-lmento
de racto.n:. � ?O

'" �.�, �.'1 ••_1 QU0 nos limItamos a regls-. 'Catharina, confirmou a deCi-l G' -o
.-

teta LO_� t�!lldg��L������fn���l�� ! t�a,lo, .esperando pf'las -p'r_?" E� Mwus Gera�. eílS: de-' são da Mesa Apuradora, que dOA J���n�issão de inquel'ito n Mrdnlli CesolOio'lfllo. on\ e "_' .� ,0 ," I' vldencW,E que, por certo, nao terrmnada zúna, 1 eDA a� I anullou taes cedulas. , ue a lei crnameil- i g 1I!!.!.iil j'" (I
para (I salao, que fm trlitusr,)r-

se tarão espcnl' chamando ceduJas de certo parti(lo t�-I Assim não pegall mais este de�laIOu q. �r é mar feita I '

mudo �íll eJlm�ra �l'dBnt? o IUllccionario 'l'esponl"avel, nham u!na mesrna vinheta.! recu�so'de que se'fi set'viram t�rla em :l�bas in8uHicie�t€�! �ISBOA, 20 - Ao ?e_:��.O Oadle�l Gasparrt, St}b�l� ao cumprimento de seu de- Evidenelava-se que tedas f'!-! 0<; Peéles para illudir OS eh:.i I sendo fS ,
e_ bat.que do Cardeal Ce,l eJ�ua,

nho do extmto, celebr'ou mIS '

das sem perda duma só, tt: .

d t de vo_1 ás app I�n,ço�s: " hOJe chegado do BraSIl, �om.
sa numa sala contigaa. �o I ver ,

Illh�m .U 'inesma v'inheta typo-: ��:es :tl��r�l:d: co���nce-los I !_I�.um, d,eHI;lt t pr�:ax�� �: 1 par�ceu tod,?? corpo dlplO=quarto, 05 IuueNCS, esta_o I PAULISTAS X CARIOCAS I gl'apkica. I de' q�e a victoria ainda lhes \ :JS..,.984.$7???, ',n/E'f';� ü t matlCo �rasllelro e autorlda
!!larcado:..; para. am.al}ha, ! . .. _ ... •.... . _

!...
_

.. +"'. I.,.; .

.

I sus e (i aI! L- C,l ,1 'T,.o.
.

U ras, eles namonaes.
tÍlÜnt1i-feira O como seráJué I

.

Em Jogo reahsado d{)mmgo Nao era, por.u.uto, um s_u- 30'1'.1...... .

_ I.· . . _.�_.
..

. _�_,....._------

& hUÚlado em'Us�fta,-regiã6 n�:'ul:;irnOI �o Rio, COo" pa�li8�)S, bli?h��'d�:��;;���d'o ?��n:�f� en�a��eüo:adparfi�� sI�ib�:allvi�toria lhe soui, sim, maS�irregulari?dade .são apJnta-� tal do prelado desapparecI" derrntalam os. alIo cai!> p", ainal.!n.. . .
.

t'
.'
t I ente pe1'dido. A! pelas costas... ' I. das pala lllquerlto.

�o.
.

éoutagem de 3 x L , de las_ es a Vir ua m .. •

A
--

de 'lima
o IA nroxíma ínstallacão

1 7

'$
' .....

t

ao senacoexpressao
victoria

•••••
.
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Cidade De Blumnau

Ouertomar um delicioso CROPP 1 VásD.Hotel São José epaça um �a ATLANTICAH'
"""'.....,..,.,, ...__--_�-...,..,��� mm' • _:I __ �w �

': ".�'

"f" M····· I d B" f Coleteri P t d 1 d n � orlas de Rendas Estaduaes do MunjcjiJjo o Quarto trímes-

Pre eitura ·.··
.. unIClpa e. I,U-j" o e ...Ofia Ls:a ua� e fhumenau tre do imposto sobre Movímento CcmêreínlrelaU,·o ao cor

! rente cxercícto. Estão sujeitos BO pagamento da rererlda

mr :

·

enau \f EDI.tA' - prestação, os contríbuíntes que pagam imposto anual supe

U rior :·1 um conto de rets (l.OOO$OOfí).1 Os srs. contribuintes que deixarem de snüstazcr o pa-
Decreto n. 63 menau, em 16 de Novernbro, gnmento de suas coutríbuíções üentl'O do prasc acima de.

Ide 1934.
.

I' Lançamento do Imposto Territor.al terminado, poderão raseí.o no mês de desembro ocma mnlta
.. O cldadão João Gomes dal

. João Gomes qa Nobreça
...r.-- de 10'(., sendo que excedido este 1HUSO, serão extraidas as

NühJ:ega, Prefeito Munlcípal] Prcteíto

I certidões de Divida-Ativa e remeünas ii P10Iuo1o!']a Publi-
ce Blurnenau. no uso das suas l Porta· rlo n. 33 . De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado, faco Cu da Comarca, aiim de.BBf inlclada ii cubrança execuü-
8.tribüj"yões:

'

. . '" d d( com as leis em vigor l>_

DECRErrA: '.
. _ _

.

. "publíco que, em cumprimento DOS decretos n, 55, dt� I: de í ia, � ac.ol'- � _. '. '1

•

""

Artigo 1'. _ As calcadas
O cidadão ��ao .Gom�8. da Outubro de 1931 e rr. 27 de 8 dt, novembro de 1933, se.

Coletoria Estadual d� Bt�ont-:::, !.� de novembro de 1934_
. -, .

1 d
Y. Nóbrega, Prereíto MUnICIpal vai proceder á revisão dos lançamentos do imposto tel'ri-11 ELPI I 1r\1

ou p"S.:r:l(lS JU [Ta os em mau Bl
.

das ' ." ., .

Escrívâo.

. ç� ":!l ,�'";:, i';
,

.•
de u�en.al:!.':lO uso as, toríal, pelo que, todos os que possuirem terras Hlrni8. isto: a.

estadc ue conservaçr..o, POljsuas atrlbulcões (é 1 • � 'i -1 tôr d
.

tr ,,[; d ,li 1 d ......-,.....,-,�-,���.-vw'��................�..........�..-.--..--,.-.

I:'SÜt Preteítura, serão, obrí-
RESOLVE' ti" LB�r:�s. St,u�aas OI.ad dO perzme.�o Ut: cmoo ·l�Sds(;ú.es. as

1·:-
.. ···_· .. ······· .. ·························· .. ······· .. ·········· .. ··· .. ······· .. ·····,· ....ú

étorlumcute
.

reconstruidost· '. ; nnmw�pw�, sao .couvr a os a apresen .l�. .e. . _c :z�'H�m-: : f1 � �.4. fA,Il . .4 �. .'i e ofi :'�e conformidade com o es-', Exonerar, a pedido, o Sr.:b�o. a 31 de dezembro do corrente auo, as declarações e·( l Lre01.l0 l�l�IItIO j�retlJal ;t
tatuido em o Decreto JJ. 61. �elson Geara do MIgo �e xtgidas, pelos me:mos d�cr��o�. l�: :).Artirr-o 2'. - O presente de- Iiseal de lu.z e nomear o Sr.! Incumbo eusa.obTl�ayao. �:

.

. :1
ereto �ll.tr.a em. vigor na da- �svaldo Ollnger para o refe-I � - Aos pro��letarIOS .

l�l
o maior e mais acreditado Club de SOlteÍOS do Brasll gta de sua pulillcação, revr- rido �a!go. , . ..' .,1 - Aos forell�s. : filial em

FI0rianOPOHS:�
.

garlas ttS di<;posições em eon- Preleítura Munlctpal de BIn.! III - Aos posserrcs. .: ':'�.
.

trarío. ...•...
.

.

.

menau, em 16 de Novembro IV� AlIs ff'pres:_ntantes de es!;(;��;��.",_"" . .I�� Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 :'
..... Prefe.iti.m.l, Municipal de Blu I

de 1�34. r V
� Ao� � ocup>a1?�t,;s. ,.;de terr�lS ,v_e1 .t. dV�.H· S fi empren i�; ResultadQ do 239 sorteio, realizado no dia (> de Novembro de 1\)34 �

n.1E'. lHIU ...
em 19 de Novembro Joao Gomes da Nobrega I sas que. gOR.arem_

de lOenyã�. de lUlpUS.tO.. _ I�: :{de J934;
.

..

Prefeito As áe�lara�oes c�n�er�o as segumtes mformaçoes: I �� Caderneta no 14,,807 ;{João Gomes da Nobrega ! - Slluaçao do terreno.

I�: :,
,

'.

Prefe'to
. JI - Area em metros quadrados. I : PrGmio ef'n mer cado�ias n� vah�.)1r ���

IrI - Valor venal do .terreno, excluído o valor de I � d� Rs. 5:150$000 �}
Portaria n. 30 Rectificação quaisquer co.ustmções ou benfeitorias nele existentes. lí! i-oi premiada com mercadoriu.� moveis e tecidos. no valor :�IV - Qualidade da terra. !

de cinco contos cento e cincüenta mil reis (5:150$000). b
O cidadão Jo.tio Gomes da No balancete da Prefeitura I V - Nomes dos cODfrontaútes. I; a caderneta n. 14.807 p<3rtencente ao prestamista Waldir g

Nebreg8, Prefeito M�njcjphl Municipal de �lumeoau, de, ,VI - Esr;é.cie do titulo de aquisição,' com a data res-! II Silva residente em FloriunopoliB á rua Lages, n' H. B )Iill.
de Blumenau, no uso aas suas. 8 a 15 de Qutuore de 1934, pehvil, o cartono por que transltou, e (J num�>ro qUfl to'! b F�·€H·.. ios emmei"ca.�oriasm:ntalol" o:lle�z;. 30.000 ;)
�tl'ibuições : .... I pUblicado em nossa edição mou no regTlstro geral de imóyeis, !, }:. =5. I

d 8.015 - José Luiz Gonzaga Gouvêa - 'l'.rindade }RESOLVE: �.' Ide 10 do corre;nte, eve-se VIl -:- O valtrr att'i�uido pe�o _ cont_r-ibu!nte tis terras i ; 6.176 _ �foii.o Artur Rosa ••JoÜo Pessoa hNomear o -sr. Jose VIana1ler na somma fwnl, após Ba- que pOSSUll' cm outras C\rCUI1SCl'lÇOeS I1S(:als. ) >! H.85� _ AIYirlO Fmlick _ \'i'arnmv :{para ext'fcer o cargo d.e ze� I�nço de contas 24:694.$!94 e Cf:SO o co�tl'ibLtillte não hmh�t. elementos para pros-! �� �.o31 - Maria l'rinnoel I\-f, rtins - 10ão Pessôa h
l.a.d.. or.:. da .ca.sa denommada !Il.,ao 24:994$194, como r.o.l pu· tar uS lufoflllktçOeS dos numeros V e VI, devel'á ueclara-I' ç:

1.1,66 - JüuquiU\ M. Coelho - Trindade "))á R M' Ib '

}'
!J.;Wo - Octüvio Regis - Porto Bello •

'�Barracã?", síta ·ua :'. 1". }icaoo.
.

lo expressam�nt�. _ .: lo:ZS4 __ Hcrrninia SOl'ezcus _ Jnrllgllá do Sul :{
nus f]el'aJS, percêbendo men�'. No balancete, relatIvo ao Os contrlbumtes que DUO apresentn.rem, dentro do I : ';,[:'15 - João neim:ldo i{egis . B,urciro$ ;5
$1l1men.·te trInta mil reis; , . mez de outubro e pUblicado prazo, essas cteclar3Y.õcs euão laJ)y�dos, á SUh revel!�, pe· 5; .;,,898 - Aifocsina t,ler';ca Lberata - Ibljahy g
(3 c2> \ e 'U "60 numero de Quarta 1 o�'ator 'li bas<>8I' nr' cl' 'os publlCOR e � �.028 - Jt>)t Pires Sobrinho - F!oriul1opoas· ,

. 0.,.,000,. '.
.

• .

01 O,
. .�'

- 1.0 "A ,ti. e, para ISSO, se ,<. a 'o hi.t o . i t! ;J
Erefeitura Municipa1 de }3IU .feira ultima, deve' sel' feita h pariiculDres qlle obtiver, não cabendo [�O CD!ltrjburnte, ne6'1,� P.·em;O$ ern UH';=t'CIr;'jd.:-.H'�n's no V�ZQ," d� :)

meIlau, em 12 .de�ovemb!'PI seguinte rectificação: �e. caso, l'eCUI'SO contra o lanxamento e }icf1ndo ainda su- i �1 Rs. 1@$000 ��de 19�4. ..

.' �m v�z de 248$400 (omo JeIto á m�Ita �e 25';- sobre o llDI'Osto, nao f>endo nunca es I' >: O.Hr: _. Domingos de Alencar: - Florümopolis :)
.. lo.ão, Gomes da Nobrega J fOI publIcado na Despesa Or- 8a multa mferIOr a 20$000. I t1 3.U!"1 - Cmlos Eugenio Fl'€Y6&leben - Florit!Ilopolls :�,

.

"

.• '.:,.... Prefei.to· ", '·,I.ça.m.entaria, rubrí.,ca I.,. A_d- As d.eclaraçÕes que, quanto, à área O,li quanto ao v-a-;,·:. 7.,(in - Lucimar Osurío - São Francisco :.5,�F 11 ') I
- 5.107 - Ho�a Gonçalves de Sousa - !taguassú",,' ". 1" ID1Dlstraçaô e. 18ea 'saçao, 101', contiverem erro contra o fISCO Supl:?c!or & :"0'., serao 1 (; "CC" L"'o) (la'o [':11'0 c"U j""luhy :�

.

'. Porí:ana n. 3 '. tIetra PUblicação do expe· consideradas fraudukntas ficando o cO;ltribuinte sujeito ao!�; �:i;;� = p� \;i�ali - \Fl�rfftn�poiiSw�
..

;.5O C.IGUdãO Joã.o Gomes da.: d.iente e de6pezas cl .. teJe� pagamento da diferença (lo .imposto decorrente da sonega'I<! 11.P.4õ - LadisJáu fclJIllidt .

SUbida::::fl.Nobrega,·. Prefeito l\-1U]}_iciPalj!grummas, deve·sele!' 284$400lrão, e á multa de 50"/. sobre o imposto l·e(l1. }: 13,004 - Ary Moreira· Rio FOl'tUlll1
. ..

d O t
.

d I S I d t f lt
.

d 1
- . 3.837 - Palmirn Lima· Florümopolisd� Blumenau,. no uso as .

U roSlffi o numero. o a· a.ve o 0[;80 o lr,nçamen.o por a a oe cc araçao, I : 11.742 _ PauJo Scheemper _ Florivllopolis
.suas atribuições; '. I visó inserto no edição de 1� dos atos do exo.t,ol' cube recurso p�ra u Diretor cto !es<2_u- f (1 �� ':..y

. .RESOLVE:
'.

I de novembro, em V(-2; de 2i:1IIO; dos atos deste paTa o 8(';cr(�tar'1O da Fazt'ndH, vwçao,J�: is�nçüe;; de P�lH':IlGm�n�o G1l0!i'" �ill'l:ço SQr'�eiio51 n
D.eSignar 0.8 c�da�ãos �J,'.! como f.oi pUblicado deve ser I Obras ?ub�icas (::., Agl'Ícutmu; e dos atos d.este para (i ao·

'1' �l 9,975 - Maria ,Jurema Gomes - Lai,_I'l!lltl ::�AronSi) Rabe, Joao Fêrr(,1!'Ii.; mudado paI'a 22. .' verno do Estado, devendo o l"GCUI'SO ser. mtf:fposto dentro: 8.492 - PedI'o JoãO de Aguiar - Gri:o-f'ará )
·0 Gu�tavo Faht para, sob, a1 do prazo de 20 dias, contados do ato que o motivar· I ,: 11.l}85 _.- Isolina Dalila Teixeira -C�l'vot'irí1 :}.. , .

d
.

1'.1 t 'b
.

t .!

t'
1.i:\07 --- .-\nna CünsWntiniti - Floi'iunoDolis ')

pr.esidenCia. do Inspetor .•
'

elo nesta. exatm'ia encontrarão os 81'S. CUl rI um.es os 1m'l : 5Jk;G • __ Manoel Aniunes Fructuoso, lubutão ;}
"Veiculos, censtituirpm a Cl). prE'ssos para declarações de' que trata o p:resente edital. : 8.865 --_ Maria Oliveira· ll.1assarandubinha B:ÍniS��o que julgará as habi� I Coletoria Estadual de BJurnenau, em 31 de outubro de H lU:3f1 --- Frullcisco Camara Simões - Flül'!allojJ�lis =.!:i'n

.

ões do pretendente a I , 19Q4 t' 6,3ü1 --- Luiza Beir1io - Florianopolisi as" .'. .

.

-' .; . I i ().
>; 4,055 MUl'la Yalda Vieira _ FlorianopüIisc�rte.ll'a dB ehal1.leur,· mda- I '(ass.) i'�ESTOR R. SC.HEEFFER· i:

'.)
-dão JP)1U b. Fl'E'shel. I I Colietol' �i

2.125 --- Nelson Jo�o da Costa - F1crianúpolis
H

. _PrefeituraMunicipal de BIU-! I fiJ·�iI ��.'r�;a I �i VISTO Os Proprictarios
::.�m�na'U, em 13 de Novembro, llY 'i� �Wl lH ,. -�� ': J<OliÍo P_ O. C�l?"'1f'!11Kho Chaves & Cia. )

.deJ,���4·Gom.es doa Nobrega ii I' C01:a,tO,+-�i� d.. IP. ff_Derndas EQ'�'a4iu�is de r �� FISCAL DO GOVERNO FEOERAL �i
PrefeIto .' j

"
�'l;"., II r....... - "'"' !!'\ ...:It\. ii """ h: Agente em BIumenau B

P ri
. \ Tr. 11" S .'!l' . Blllmenau It! Herc5��@ Ferl"ezirt;a . P

<.;;� :-anarM. �2 .' i ua�Ja par(a� I !}i RUA SOf\-1Ri<LT�RO, Nl:i'.12 ��O cldadao Joao Gomes dai i it'itpf'i)ocÍO tPfr'i-tori.al ! .

'-Nobre�at Prefeito J.\lunícipal; Banbo
. l1.!i.il�I"" >..ii' ,;,...",,' I........._�..-............_:.._------__._..-..........._-.-.-..-

._._.��

,'�
. de.Bl?u:e:.ftu, no uso das ?uas:

- i
De ordem do 81'. Coletor de Rendas Estaduais ne�,ta:Ootlmas SilO as

" �
Iltr�bUlç_oe�, i '. o ! cidade, torno publico, para o eonheciment,o de todos os ln-I, � t<>, .. lcr'

. ,RESOLYE: .

'. ,d ..
musa tercssados que, durante o corrente mês oe Nov13mbro, em Il:!_S_",_� cstran..,oElras .. ' Era commum ouvir-se falar, assim �

.

Dispensar o ddadã.o

wal-l'
todos os dias ut.eis, se arrecada. nesta e em todas as Co- 1 au.es de 3par�cn

.

,

." i.e....
)..Puetter, co

..nta.dor
interi�; . e rosto letorias de .Rendas Est3.�ua�s do .:\:íuni.cípio, O' segundo se, ( O MALHOno -desta PrefeItura, das Iun-' � - mestre do Imposto Ti-n'I'lWnal e r-datl\'o a(l corrente exer-

jções â� '1 €sour.ei�o e de.sig-: . ciciu.. . . .
na sua Dova phaze, inteirílmente reformado. Hoje esse anti-

. nat, para SUbStIt�l-lo, o mda-;I OS 81'S. cOIitllbmIl�es .q�e der:are� d� �ntlsfase�r o PU-! go seman!irio. traz fi c?I1�.boração dos m�is notaveis escrip
. dão Arnaldo Jac�nto e�quan�'( gamento de suas

_
contrlDmçoes dl·.L�tro do ylaSO aCima de·, tores ilHClüDaIS, as DJaIS lllJdas fotografIas de tudo que de

to pe�d.urar o ]mpedlment�;. terminado, púderao fasel-o nu
.

:.ues ue úezi..Hnbro.
F'com, ai importante ocçcrl'e no mundo, secções be� desenvolvidas

do efe�l.V{). . ., .,

,
. _ .'

.• mu�ta de 10'/., .se_!ldo que. e?,cedl�o este pra�o, �era? ex- J de passatempos, !ll0dflS, concursos, etc., e e impresso pe-PrefeItura MUD1Clpal oe 1?lu ,IndustrIa Artefac- traldas as cerhdoeB de Dn?da.·Atlva � r�l�etIdas a Prumoto-Ilos processos m�1.1S modGrnos, o que o faz uma das mais
'. ..... •

.

..
' .L _.'

- .... ,.'
'ria Pu�li('a da Comarca atllD �e, ,ser lDI.CIada a cobrança belas pUblicações semanai,s. Cus_ta em toda a pl1rte 1 $200.

�� ..

'" .'. _
.

_ ... :. '.1 tos e Brrn�uedos de I executIva: de acordo com as leIS em VIgor. Ag€!tte - CARL WJ\HLE - BlUmenDu - Sta. Cathal'inatei--

.-<"';-:=��;:i�,.a���;�jy��r- ....�..... '. _. '.'

. �,
, ..."mf,�

_' �" �\i1t!� t·· MadeIra Imposto sobre movimento ���.;;���j-=--�.__�-==-�

����·l Rio dO��harina cornercial d� Salvio Cunha IH-

j .

Precisa"'se de petfeltos
. De ordem do sr. Coletor de Re!ldas Estaduias nesta ci- : f: Advogado =1,\ tOI'neaclor'es' ·d�.' dade, torno publico, para o ('()nhencímento de todos os in-·�;. INDAYAL li

; .._ teres'sados que, durante o c. rrBrtte mês de Novembro, em �:.::.:.::.:.:;���
madeira todo os dias uteis, sp al'l'ecaoa nesta e em todas 11.8 Cole-

.
'.

'
..

"

.. ,

.�
�.,.. de

,- ®d
�

lqUI aç o

livros

Livraria

I

!IE=�:�; �
: DE NOTAS' <lõ

! : l
'18.: Escritu!'as de qualquer �.natureza, contratos, re- 4'

ri� conhecimentos de firmas i
J�: CARTORIO: Edifíoio da �
J 1:

Prefeitura. $J � RESIDENCIA: Rua Mi-

:jt : nas Gentes. . :
. '.
... .

,. �

�����:':':'!...�

. . '.' mudança ·v�ndo os seguintes riJ.oveis: f1 gÚJ:lI'uíção ii. ' ',:,.:.�:' r, ':' ��<::aI, com 7 pe ças, �
2 gU<t,rJ1içõ�l:i Pl1'ra tlliuúo ;:;'i� .sdteü'o, com 7 e 5 peças res- i

pécLivl:llneD.t��
.

'.'

1 roupeiro. .

1 guarnição de moveis de' couro.
1 meza de centro.
1 piano novo, marca (Huss, ,de fabricação allemã.
1 radio "Erla" com pouco" uso ..

'

Mobiliado para sala de jài(tàÍ'� .com 16 peças
. 1 gelscteirn,

.
.

.

. ..

1, .guafí:1::dooÇ!L .' '

'.
.

2; :<nezãS paru Sala de JaIltar, e 6 éadeiras.
. 1 m.éza de. cosinha, 1 pratileir�, 1 aspirador e 1 enceradorleIectricos.

.

IVIUVA DR� AMADEU LUZ '

na

Carl Wahle
I �

.

Redução. de 30 a' 50./-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Bíssemannríó de absoluta
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I
Inão pensa no dia de ama.nhã

se nada guardaes, sereis mais pobre que o

Director:
ACHILl.':S BALSINl
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I
1

]Liga Popular do Valle do: Noticia Esportiva
DE B LU M E�u_-;;;=;--I I taJahy lo torneio de domingo

.

'

..
"

Como medida de defesa do provindas de autortdades.so- zonas vencedor da
.

O R b ,-
.

patrimonio cultural do nossa! bretudo as Iíscaes, em mate-

.1\
·

5··.···· u:a s.'.'. ·e_E.u ·IC.as região e de
.

Sta. Oatharlna,
.. !l.'.ia. de impostos. Para _ess� principalH. .' .rmpoese mais do que nunca.] fim os assocíados terão a i.

___......--......------�---.J.-

.

....

.

. '[ na hora prE'8ent�, congregar, Is�a �i�posi?ã.?, mediano te re- Perante numero.sa assisten- 1 x O. Foi uml1. partida muito

coord�nar_ e _a�tlvar todas as I t�l?�UlçaO rmmma, pessoas ha I cía, realiscu-se domingo uut-: movimentada em que ambos
Actualmente estamos bem em condições de fazer um e�ergUls índíviduaee e colle- bllitadas que sustentarão suas

I
mo no campo do Bom Heti-103 quadros 11i:'D10Dstraram

paralleló ent�e a Rep. Nova e a Rep. Velha, cujo 450 an- etívas, para amparar a e?o- rec:lal�açoes pe��mte as a_:I- ro _F. C., des�a cidade o tor-I seu enthusiasmo e valor:
niycrsano lOI commemorado ha pouco. Podemos mesm.?,

norma publica e os produeto- tortda I.es e a.s aconselharão I nero p
..

removido por este symJ O segundo embate Ioi en

oollocados num plano superior de visão, falar «de cadeí: res, comb.atend.o'!lO mesmo en: .
uas

..
duvidas. \ pathico club. tre os qUadros. do Arnazouas

ra". tempo, fi corrupcao, abusos 1 o) A.UXlhos, em caso de' A's 8 horas conforme de- i S. C. e Altonense S. G" tE'D-

Não é difiicil observar as dHferenças de uma e outra e desmando». que enrraque molestla, para as_ despezas '

terminava o programma deu- l do a víctoría sido Iavoravel
e chegarmos á conclusão final de que a 2a. Republica é :em e d�sanImam o trana Icom. hospital, mer12co e 1)ba1'-1 se inicio os jogos de foot-I ao Amazonas por 3 tentos

Uma copia mais recente e mais tosca de la. - .Mesmo a- lho e vao eSPfl:lha�do por Imacia que corremo em par- ball, entrando em campo 08 I contra. O. Reíerendou-e o 51'.

quelle vestíssímo período de transição -que terminou com tO_da parte urna 1 ndli'ferençaj te. VW conta da CA�XA ER-! quadros infantis do Amazo- J Arnaldo Silva.
R passagem do Governo d�s mãos do sr. �etHtio _Yar.ga?, p��s Interesses da commu ,PECI!,-lJ, para esse hm crea- nas .S. C'. e �om Retiro. Es.sa� Em seguída entram em.cam
para as mãos do sr. Getulio Vargas, ou seja, da mao direi- nhau.. Ida pela �J�a. ,partlda terminou com a V1C-; pu os conjunctos do VIcio
ta para a esquerda do mesmo senhor, não conseguiu apa- Essa. necessidade fez n�s- c) Auxilios

.

em caso de toria da petizada do Amazo-] ria F. C e América F. C_ A

gar da memoria de todos, os erros, imperfeições e vicios cer a Ides, que �rl:l. venno m?rte. dos. S�ClOs . pobres e I nas, pela contagem de 1 x o, l ctuou o jogo o snr.. Lindol

de outro'ra. submetter ao. .

exame dos prHr�ell'a asS!�tenCla as res- sendo arbitrada por Roland I pho Natal, sahíndo vencedor
_, E dizem por ahl, que o povo esquece depressa ...-,

meus compatncíos; de iun- peetivas !amllIas. Fischer. I o Victoria que marcou 1 goaJ,
Mas, não conseguiu por que? A pergunta é de Iacil dar-se um orgamsmo que,

.

d) /\uxllio� aos inv�lidos Em seguida jogou nova'/ não tendo o Ameríca conse-

resposta e encontra echo nos tuctos que se repetem todos composto de e!emento�. de para o serviço, e� virtude
I
mente o Amazonas S. C. com, guido vasar o arco inimigo.

o� dias num cre�cendo assustador. Com eHeito, a sequen t!�das as classes. e ,actlvld�- de euade ?ll.. a ccidente, e I o Blumenauense F. C" ven PARTIDA SEMI-FINAL f�...••...
_

era das 'greves U08 desfalques dos escandalos adminístra- des, se torne o interprete It.- e a08 que cahírem em neces cendo o Blumeuauense pelo O V· t.
• • B'I .:�

,

tívos sem lala� do pl'oteccioni�ruo €i padrinhagem qUe a gitimG tio povo, rormuhmdo sidade I score 1 x o. Foi juiz desta
. LC,oria Jog2d codm °

t ctH-
"

,_. .,' •
' . _

"11 t"_ ..) h ••• , 1 . menauense. sou o erro a o

r'egenemçao no� aponta, por SI so redimem a Velha Repu- asplraçoes cO �c lV!l:', pu�- e. 1:' UXl o a lavoura: .
pugna fi sur. AlIredo Ci'euz. I

_

'.� d <> O A· b'-
blica das aecus'lções que lhe são feitas. nando pela reahsaçao dellas f) Promover, por meIOS dl-: Assim terminnram as provas tP�- o 8C?� et e i) x. dar 1

.

.

. . . e estabele"endo entre as" t�
.

d' t :
dI'" '} d ragem ,€8 eve a cargo o sr .

.

Na 2a. RepublICa..
nada progr.edl�os. SI ena velO, PO-I .

�

_

I ec "� ou In lrec os, a con�-! a c atSse lill�ntI. t.eu o o ,Fntnçisco Alves (Chi· uHo·.
rem, .!\ura I?�lhOrar, � de bom aVISO 'a?ermos !)arte daquel cla�ses federa�as uma 80h· trucçao do. casas econolill-: Bl�rn�naueIlse conqmstado o I ,"« __

. .....• i

q )

ls. selta rellglOsa, CUJOS adeptos até hOJe esperam o �vIes-1 danedad.::
pratica e fecunda.: C8S, d?stmadas,. sobretudo, pI'JmelrO lagar e o Amazonas i ;,: � •.)iARTIDA FI�AL

sias...
.

.. Para llllcamentos geraes Laos somos, operarIOS ou ar· segundo tendo lhes sido con-I .. A,s 5,30 horas maIS ou me-

Quan.d.(j .se accusam·

.os
faze

..

dores de revolução. os· da projE'ctad� entidadt>, �ug- itHice.s _

e amo�Uzaveis em iel'idas �s taças, Rischbietel' I D?S
inicie-Be o .jog? nna.l emSunsões d� cncommenda, ellp.s se escondem por detraz de gero os ,segumtes po�tos. condlçoes vnntaJo�as. & Geswid:i e "Opei - Blitz", dlsputa do pnmm.ro logar,

um reducto fraco: "E o voto secreto?" Em verdade estaria PRIlV!EIRO. -:-_ A Ll�a 1?fO- QU�N�O.: -. Nao haverá respectivamente. ,entre (·s fortes conJullctos do

tudo muito bonito -si o SI' Levy Sobrinho não fos<;:e des- movera. a umao {'Hectlva- contflbmçoes fixas. Cada 80-· _

BlumenauensA .

e Amazonas.
llWllcha praze:res.:. Pena é que só em questão de �rnas e- mente solidada de todas aSi cio marcará a sua mensali- i

,. 1
Depois de uma luta .em qut-'

. xistam c,haves de papel, e so' possamoH admirar a arte por
class(,;s que pr�d�zen:: e tra .• dad� que,. entretanto, não pt_; 1. AP?� os Jogos da Cl asse em!Jre�ararn to.da a sua bra-

esse lado.' . bR.lh�.:n, sem �lstlllcçao, eX-,dera ser mierior a 500 Rs. Infanlll deu·se começo aos vora e enthuslusmo, OS de-

Essa 2a. Republica não nos trouxe pois, ao caminho pre�sao que e r.ada uma des
i O, fundo soeia� &e. _constitui- I

da �lasse B.. . ,fensores, do alvj-r�br�1 v.i:.am-
da felicidade.

..' s�s .classt's da !'Jesma labo", ra: pelas contnblllçoes volun. Plzaram pi ilCUO o gra- I se ven<ados pelo InSlgmIlCan
Temos que esperar com paciencia e bôa ré nos res- ,rlO.s�dade tenaz E' brava que :tal'ias de sociedades e firmas,' mado �)S quadros do Ai�o-! te scúre de 1 gouI contra O,

oui�cios de patriotismo que ainda existam nos' corações I edlfwo� o progresso de sta. ipertencen�es á industria, �en�e F. C: e Bom ReÍlro I pe,t? 'valente quadro do Ama

dos dirigentes do Brasil.
. I Catharllla. Trabalho do ce... comlllercio e lavoura, e pe- ll

..C., fahmdo vencedor o: zon!ls, t�ndo o te nto que deu

Talvez a mão esqutlrda do sr. Getulio Vargas seja I rebru e trab�lho do. braço lo pagamento de quotas mui·; ultimo por 1 x. O.
. .! a VIctorIa a este sido marca

mais feEz, porque é tI. do eoração
.

'congre��r.se-a_o na LJ�a, l}u-' ores que liberarão o sodo!
T:' J�gam depOIS. o AmerlClll do por �eop?l?o.· .

ma aHlrmaçao de Inteira. de maL;; (,utras contribuiçõps .. 1'. C. e o V,ctorIa. Essa par- A partIda lO! actuáda por
,..._.."..�---=

-

egualdedB e harmonia, e de- \
SEXTO. - A�8oci8ções já' tida roi bem ctesequilibrada' WaIté'r Deggau que agiu com

SOCIAES l·;····
.... ····· .... ····· ..······�� I renderão, com a eHiciench' existentes, economicas, agrj-' tendo o Alllcriea durante to- .justiça.

'A -

.-' I�; Atten ca-O :5' e prestigio que lhes confere! colas ou cultUJ·aes poderão do o jogo mostrado 8ensivel Em virtide desta explendi-
...
'w
..Imnersanos .�: :� urna acção eomLina.lp. e dis- incürporar·s� á Liga. 18uperlof'hlaJe, vencendo o da victoria o Amazonas COll- _:;-..

A interessa?�e Dulcemar, fi�Ji- J t= 'B I ciplinada, os interer,ses de! SETIMO. - Do Conselho!' adV€I'i:'IUio por 5 x 2. I seguiu colIoear-se em primei
nha do sr. AnIsIO Dortas IUUCClO- I •

'I'
tdI'

. f. .. Nr h • d
. �'l d

.

Ilarios dos Correios e T�legra!)hos 1: '\dvirto clida um não: o B:s as I} asses e SOCIOS em
I Supel'lor de das Dnectonfts: ao av eu � malS O1J.�ros I ro ogar, sep o segUIdo pelo

dez;;ta cidade, fez annos sabbado II g eomprar quaesquer obje : ; COIlJUDC!O, ou de �ada u�, deverão fazer pl;lrte, sempre; quadros para JügJl' .<entra,i"a�: Bln�eDauense e Victmia res'

,ultImo,
" ., f: ctos existentes no meu � em .partICular. � LIga !er�, que pOE'sivel. representantes: na cancba.o A!llerICa I'. v'll '!lectlvamente .

. -- H,?Je festeJa se�l anmversarw I·: lote t'r. 1601. no Alto 1{io : : aSSIm, como objecto prmcl- das varias cl:ifSeS �ederadas. \ e Bom Retn'o I'. C., vence- I A eEtes ires clnbs foram
nataliclO a senhormha carmeml}!

'

.�I 'I
< • t ' .. f t' T \'0

. _ 'd d d' b t l' 'd t
.

Kracik, prendada filha da exma. (: l{rauel sem consentimen : i p1:1 , a plo.�cçao e ('men o 1 OI A' - As deClso{:'s do: D�es (OS
r

OIS em a ps an- conle�l as as
_

aças 'Casa do
sra. Dona A�na Kracik.

. (: to mpu, pois só eu sou � I
das c�asses 11e11a federadas.

I C_?as.elllQ Superior, obriga l ten�res. \- eLceu, epes1:1r de j A�J1e�1CanO", �mprez,a Autp-
'-.- J\manh<l, .transcorr� o annr!e_r- �: o Pl'opI·ietario. :�; SEGUNDO. - .Embura qe ruo todos os centn;s locaes I iOdos os esforçus. emprega-; Vl�Ç<l:0 CatharlllenBe' e "CeI'

safIO �a gen1JI. senhon�ha. OlIVIa: Nova Brel':iao em 5 : caracter econOIDWO e cultu- e cada um dos súcia'" jndi-' dos pel) adverserlO pelo sco' ve,�rlfi Catharjnense"
Schneuler dIlecta fIlha do sr.: � u, : : '1 T

.

t',' 't • "I 3 ") B R t' I v

, •

•

Arnoldo Scheneider. >! de novambro de 1934.

:�
r_a., a .ulga. t;>ru q�e ser !:l0- vHluulmente.

I
re �e x I, o .om e IrQ I A noIte teve 10gar nos 8)ll

A'1) anlliversarialltes "Cidade de?: FREDERICO LAEMMLE � ·lItlCa,. por lilJull_cçoes �:l sua t , . .. �, G., que
. co�qUl�tou desta; pIos suJÕes da sociedade

Blumenau.".vumprimenta e faz võ- �!. :.I pl'opna . �uncç.ao. Somente: Compmnotas do V(_tlle do i forma o pnrnelro logar, sen- gymnastica local, animado e

t(l� �e fellCIdades, ��,J�� ._.._.._.

! uma polItlca, hmpa nos pro'j ltajahy e de ::);mta Co- I do secundado pelo America.: concorrido baile qne prolon·
VlsItas . • • .. I positüs e nos processos, po-· tharino Conquistaram, assim os 1'a-' gou se até alta madrugada
PEDRO ANDREANI

. IOffwlaes bras! Ieiros 'I: de1'á dar·nos um governo I '- I pazes do Bom Hetil'o para: durante o qual foram eDtre�
De passagem por esta CIdade, J'usto 110n"'sto e escl' I'ecI'do I I

,- J I l',� < t· , "'r :. d
c�m� de�tm{) a fijucas, onde resid�, •• tO " •

c •

'-' a�, l O progresso de nossa ter s�u c.U? ,a loua:>aç.a v or,�' gues aos vence OI'eH U5l ta-

(,!�st.lDgU.lU.nos
com sua aJ?a�el Vl-. distinguidos em II garantid,s p8r� as

llos,�a.
s pes

!.ra tem sido obra do engenhO C,-,d.OfM; 00 Bo.m hetlro J • C" ça�.
m�a o sr. Pedro Alldream, llldus-; soas e �J'uctOlj do no::;;:,o tra- 1

e bl'a�o da totalidade de I e os. do AmeI'lCa a denomI-,�-- . w.. "'=-

frT.a�EODOL!NDOS.ROSA t. Paris ,balh�, lIb:rda(!� �fi;,a,�. €�'I!seus h�bítantes; .num secu_jda "Kola�� ,Fisch�r". iBomRejirof... (;...
Visitou tambem esta' redacção o

' p��sao d� no:ssa.s 101 ?a.s .� s-
. ÜH' e. soliJari o esfor:>o. Não. As paI t�dds dessa. cl�sse '. .

SI'.'fheodúgndo de Souza Rosa, resi PA�IS -'- O capitão Julio p�fJtuaes � de !l1J ss a
..
rlqueza: 1 cabe a esta Oll áqu�lla zo'

lOl'3ill arbItradas respe.ctlva-l ,Na Ton;bola r�ahzada !lo
de�t.G emG�8pa�. .

Amenco d.os �€is' de nossa
eIS p�rqtH_ a �lga �::tl) pode-I na, a esta ou áqueUa' classe 1 mente 2 por Arnaldo SIlva e: �la .18/11/34,_ foram prerrlla-

�:::�·�����cyl����_=.�N. =._ a.Viação .1\ni�tar, acaba de ob- ;.á. deixar de IlltervlI' na

1>0-1 uma maíor ou menor co.'ope- WaJt�r Deg�.a�l� que. agiI"arn; Ú.O� os s�gumtes�numeros:
.

,ter o pnll181ro lugar no CfJll-
1l1lca.

.

.

. ração. Sendo assim, a nossa
com lmPB:fcmlIuadc e ti con-i -;-_01,27,,2_51, .::26, �60, 274,

David.a�.ie (CUl'so_de admissão á.E�cola ��RCEIRO. -ALJga e)(o_r- c.onstrncção cultural !'6f!ecte tento de tOdos. \;.3,194, 3D" �4, 2�8, 124, ,�.'"'1J.- 'SupcI'lor dE' Aeronauhca ao I ce.a, desde fogo, sua acçao em suas características na . \ �31J 234, 268, 2;,;9, .202, 399, �
SortUj"'i} : qual .?onccrreram.12 of!itiaes I e� todos 'o� .

muuicipios do sua substaucia e rórm'a, ti. _ ;\' tard� tiveram logar 9s 305, 2�7, 315, 499,26, 496,296,
'de diversas naCIOnalIdades, Jvan� .d? IL1Jahy; Em cada jDdole do nosso povo. Tudo I J[)g�s entre a classe A, tao 69, J, _3.,. _

O tl.8su.'!npto do film. çue va-' sendo que nOve delles Toram mun.!ClplO haY'?ora u�a dire- quanto a vicl.cncia ou a meu a�c�osamente �bperados. f ! Os. plcrnlOS poder�o fel'

mos ver HOJE nrJ. téla do Ci- reprovados. ctona e admlnIstraçao auto- tira t-ngendrarem contra o
.

rlrada a. SOl te, enconLra- receblr'!�s na pasa Khtzke.
nema BURCh, é um facto corl); O segundo lugar coube a I númas, nomeando cada ('en· nosso feitio e solidariedade ram s� o. Blumenal!ense e, �: Rua lo de �ovembro 44

pH?2.!lo, de cÜ'cullstuneias ex- um oUicial de nossa aviação tro local, U�... ,d�le�ado . pa�a gr2garias não durlirá. Torna-, 130n:- :liettro. A pe�eJfl: qu� fOI!�---��-----�-

t..remamp.�.. j}t8 dOlo
..rosas. e. ba- Nava1. o Co.?se�no t5Up.erlOr, eO.ills.e- lemos sempre, por um mihi.'la,rblLada por .C.'hlqmto, .lQ�- Em JoinviHesend.o !lD B��sac�onal rapto de Di:t1 CIdade �� Blume�a;}, grê de nOS1Sas forças moraeE

bsou c,?m a VictorIa do BIn-1
dr_;

_

fllhrnho oe. Lmdbergh. .. O de ? qual .resulvela em ultIma a) curso de r:.ossas tradições menau ....nse pelo .

score de! O Laxia5 àerrofaõo
Ül'OmUIWe e de grande in annunclO é a aTma lllstanma todos os casos so- que são a expansão livre do I p�lo feri"Oviaria

teusid,;,de dl'umaticá. O mm todo o negocio ci�es de l'e�evan�la e �mpl'F nosso trabalho, no campo tam o nosso Estado e os nos- i �o jogo realisádo domingo
(lOi1serva, () "Íu!l' em extre- m.Irá uma dlrecçao U111ca a privado, 0 a probidade e a sos Municipios. ultImo em JoinvilIe, entre o
IDa VilH."tição da primeira á Llga. - Sem pretenção de verdade, .no dlJminio da vida A reunião publica para de- Caxias F. C. 'daquelIa prü8-
uHin18. scena. E' emocionaDo

t. G.
Chefiar movimento da mesma. Dublica. liberar sobre 8. constituição pera cidade e ° Ferrovierio

te, 1�li�ten�a .

E'empre na mes-l ,�.jOS .. .�rc·1 O' n�tureza, �m todo Est?-do, il
.

Que li Ljga, cuja creação da Liga Popular realisar s8-á' de Cu:rityba sahLl vencedoI'
ma HHens,dade um suspense 1 U ti

.
� LIga estara pI'ompt�, em qual ora avento, seja m�is um no dia 2 de Dezembro proxi· j o fOlte conjuucto pal'anaen-

tenjveJ.- Pr{)voc� um nó "ne; quer �e�po, a fundll'�se .c_om testem:.lIlho da nossa solida- mo, ás 10 horas da manhã. se pela t'ontagem de 3 a �.
garganta que 80 se deSlaz I Tecidos Fs""s �ssoCIaçoes de �es1g111os HIen riedade, para preservar a 0- I nó "Theatro Frohsinn", nesta' .

,

no iiullL
." ... .

'.
I . t u tIcos qUf> Sé Cl'lem e�n outzas ora de ontem e garantir {) i cidade, e para a mesma tomo I ;::,;;.'

_A _

proiagtinista é .a celebre', zonas d9 8ta. Catharma. seu dese�n'olvirnento no Iutu-; a liberdade de convidar os! Armas inutiliz"das
:ctrlz Dorot_hea W18C�, Slue I e QUARTO. - Faz tambeI? 1'0. E seja t!lmbem o teste-I r�pl'�Sontall.tes do commer-j .

a..

�� P�,u��,!, YlmOS em FIlha: parte do program�a da Ll- munho rep\tIdo e solenne de CIO, mdust!la, lavoura, . c:las'j Foram atiradas ao mar c(';r
ue M",Yh·. 80 a!amadogury:

I xad

rezes�'
m ga a8segurar, com o tempo, n�ssos sentimentos pela

pa.)
ses operarIas e de artd'lces; ca de dez!tonelad88 de armas

B

;".�.,b.jY
I

..
J.p.r..

o

�.�.!f •. A1Dd� tomam.
I

.

.

ao� seus.aS.SOC.iado.s
as

..

se- tr

..
lH

Bra.Eileira., pa.racujo ser- de todas as categorias e

..
delde divers;s t

..

YJl.OS, apPl'ehen-
..�

.

pac..
�t€

...
.n� e.lcn.c.

o A.�ICe Br�dy cores indant.h
...r.e.o.. ·.·.· .' gume

tes

yant.agens: ! VIÇO queremos manter intac· todas as

parte.s
do valle do

Ididas
.aos rebeldes, durante ).

� _dac; Lfl Rue. _b. um ftlm .

.

. �) I?ef;jza �(lntra to?as as: iuS e augmentados os valo- i ItaJahy. o ultimo movimento commu-
qUf� nao Se perde. . InJustIças e uregularledades res culturaes que represen"' VICTOR KONDER nista Jiespanhól.

-. O J\ma-�
partida.

.

\

o sabão

'Virgem Especialidade'
de WETZEL & (IA� ,. JOINVILLE (I\farca Registrada)

recommenda-se 'tanta para roupa fina como para roupa commUn1"

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


