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fI A Colllçuçõo RepuBlicana Por Santa

Bobaqens revolucionarlas II'. Catharina es�'á vlctorlosa
'.'

_

. A palavra autorísada do �mo. Snr. Dr. Desembarga
- .,.. ' dor ,��esid�nte do T�i.buna� RE!'�ll'onal Eleitora�,. destroe as

1- ,Ainda 'existem pessoas neste territorio de oito milhões e quinhen- � I d P t d Libera O S D Adol h K . .

tos �iI kilome1ros quadrados (:hamado Brasil, que evccem a Revolução mysn lCayO:S o, a� l 0° '"
;-, .mi

-
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1 Oontorme noticiamos, rea- [horas - Marcha para a praçade trmta como moralizadora dos .costumes. �er,. Presidente da volh�a�a.) �epubhca.na Por Santa Ca- i lizou-se sabhado ultimo, no desportiva. da Sociedade de

Nos jorllaes e eemíeles governistas as phrases pomposas e eere- .harln"a, re?ebeu o.�egumL tel,egramma.
.' IHotel Boa Vista, a reunião! Gymnastica onde será exe-gantesr antes de ef,feitos eJttraordinarios para os bondosos e crentes Florian: polis 10 de dezembro Conl ITllS I

.

,
.. brasileiros, ainda são empregadas constantementer apesar de já se tor- _ '.') "-.;.: J -. -, das diversas commlssões en- outado explendido program-

naf em basfante ridiculas em todo. o paiz. No Rio, em S_ Paulo, e em I sao encâl�regada de venf,lcal' numero :rotos validos a I carregadas da recepção dos I
ma. A' _noite baile; nos qua-

outras cspltaes estaduaes onde a inutil e prejudicial revolução de ou- 'purados, informa liue ate agera dos trinta e u�n can I tnpulantes do navio escola tro saloes.
.

.

! ��::� �e \:;:e:7��: ��r!:��;a�ón:� ��:::jnh:!s d�:s�:c:f��.agens ca-

didaros mais votados dezeseís chapa figuram LoIg. Re-! a!Iemão "Karlsruhe" te?do II S�gun�a-feI�a-: I? 100
O sr, Getulio Vargas era candidato á presidencial sendo derrota- publicaria quatorze do Partido Liberal e um da Ac-] SIdo organizado o seguinte Ma!,lDh61ros visitarão as co-

�o pe!.o seu tldvers�rio o sr. Julio Prestes. Os alliancistas
'

espalharam . _ '-
n

.

•

,
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, _.' ,

... 1 programma que teve a apro-llolll�S, proyavelmeme - H�mlmmedléltameilte, para desculpar o fracasso, que houve fraude nas elei- çao In,egra.hstas. Att�nClOSq;, saudacões. �Ass,) Ta ovação do commando do rete Imoma e RIO do Sul. Para ts-
�<, ções, que votdram até 05 mortos, que os funccionarios' publicos vota- vares Sobrinho. Presidente

.'
Tribunal Regional. " ',rido vaso de guerra. 80 a Estrada de Ferro Santa�;4 ê

vem conSftdl\gidos, de; de. SuÕ)ponda verdade tudo isto, que foi que .

, s7 f-2Z nas �lei\=õ�s de. �3 e deste anno? A mesmíssima causar com a

E �---�'--" I
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i Sexta-feira: - 14 de dezem Catharina, concedeu um trem
dlfrerença que hOJe, d�vldo ao voto secreto, os srs, do governo ti- não na persegui ...

· uf o p o Ken· ,I bro: Chegada do Cruzador, especial, para essas .locali-flh�m que. ser mais. cspertes, mais eonhecedcres da arte de Fraudar,
_

. de- ás 13 horas, na Bahía de Ca- dades, havendo abatimento
msrs culpilc!psr' enfim. I" I
O sr. Get,�ii-ó Vargds, p. ex.; num passe de magia Formidavel passa o cao ....' I.

'

, ['
beçudas. As 13,30 �oras de- nas passagens.

.

governo para el1e mesmo, deizando embasbacados os proprios outu- ,. � .
. .... I ••• Após alguns dias de esta- sembarque dos trtpulantes, Esse trem p.artIrá ás 7,49

!.Tristas. •. .
Ate a u,stru�çãO. se, dia nesta cidade seguiu 110- em numero de 230, entre ot- chegando a RIO do Sul as lo

_
DeHidtsr escaitdalos administrativos, desfa'qies, filhotismo, via- sa�rifi(a ã ma;quii!'lha 10 para o norte dG Estado o [fícíaes e guardas-marinha. horas e Ha.monia. Pa ..tida do

l�ncids, .todo o .ról de accusaç�",s feitas ii pr.imeira republica são rcpe-
. <ii .

C t d R d S 1 á 4 httdas h�l� ef!1 ala, com tI SIM?!..ES differença de serem em proporções vinga�ça

'1
�r. Dr. Adolpho Konder, Pre- umpl'imento ás autorida- rem e 10 o; li S 0-

.1.....
'

um POuuUlNHO maiores. O p, J"t'd I'b"l 'i,t lrl ti.denteàa Colligação Republi- des de Itajahy; ás 14 hor�ts ras e de Hamoma.as 4,50 de-

�'L.
OS verdadeiros r�voluciondrios devem diZEr com os srs. Oswal- a.� 1 ,0, ti :!r�. t

l' - U
� dana Por Santa Catharina. partida para Blumenau, em vendo chegar aqUI ás 7,30 ..� do Aranha, Gô,zs Monteiro, Manoel Rabdlo, Juarer ravora, Assis Bra- I com qUht: �e law .... sv.ID ou TI.a , O eminente chefe politico autos e caminhões ás 16 he- Regressarão os marinhel-

sil, Bor_"cs de Medeiros, etc., que na Revolu,.."o f�ln'ou'· C�lnpl.·>tarn· '!1te r camoun a e el1.0fa o gru p') . J

!' It' h
.:J f'

.
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t... '.. t.,'
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. _ .� _ .', foi alvo de cordcaes
.

e l'ntl- - ras chegada na praca do Oru ros a ala Y segunua-lelra�m SlÕ:US principios",.isto é que os governantes esqueceram·se de seus � q 11" "e . m em suas maos a
.

.
.

idi1:dgS e 'cuidaram apressadamente de satisfazer .:IS suas ambições PiOS- f�.
" - :t -'- .:. .

1 1: d' -E : tuas homenage'ls por parte po Escolar Luiz Delphino à noitE' ou terça cedo.
SOile5.

'

.

aUffiIlllStraçao puo LCa o ::.- i d . J�. •• O
. -

d 't',I
Em Santa Catharlna a oora.dos revolucionarios foi semelhante: 'ptaodI?,p. eVctfl.::a·sd<ldni"{i.:or·lt'ePOdJ'aPad·OeSr·r'oe_, n:r?().e.s�s amIgos e correhglO- ser:ia,����:âo �elre����tiq�� * * *

e�pfestimos prejudicraes e des!:u:mrosos, escandôfcs de administril"ão, I '.' L �. •

I
CTimes contra a prosperidade dos municipios, compras vergonhosasr f ta soffrida em .l4 de outubro. .

«( Idade d� Bh�rnenau» au- boroo e �archa para o_The.a-,Varias Notas
. fraudess .violencias, compressõzs, compra de .votos, etc.. I PaLa vingar se- do eleitol'fldo goura-Ihe felIZ vIagem. I tI'? �rohsllln on�e serao di�·

_

Por tudo is�o é que não convem aos srs. da situação apegõrem- I . .

A
.

'

_ _

" trlbmdos OS alOJamentos; as I
·1',"· :\:v�mre�6�:i��:�[:.cado, Fazendo agua por todos os lados, como é

I g:l�J:��eaeal��;�u. �fe�e�c��r:. RU'ilr5�he�ífO I !Za�g�:�esét��aç:�uz��orCo� I na� �;��iZ��u��:: se�t��:iPortanto, façam um favor dO coitado deitor que ",ae ás urnas: IdoGam sua C:JilSCIeo1.Cla gUla- .

IR d' CI b d BI ',1
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o m'a e pecialnão digam mais asneiras sC>,bre .a mlllfatÍ",da r�voluç:ão> .. ,Poupem mais d. ·'·1' .

1t.
.

t '.. C;ord'Ol'me pub'ir>a a imprnn a l.O u c umenau as ra um pr gl'am s

I
os pobres fili:::>s desta. terra q;lil: d.:>elam o'.!vír causas mais tranquil!is.-:- � f'

O Pd€ 08

II'TIl ai�_a_.d·OSd ..
In ere�.- $.a.. '-'C'�'l�ioca O U.l�t�-an. fe Dr�! autorIdades

.

e membres. da I' que damos ü

segueir.
:

claras e qu<! Ines faça ter ainda uma 'ffé:sinha" no futuro do paiz... i ses ' a co
.
ecuvu' a e, os cor .'. < .'. I - ... �

-

--. I
.

.11
�

BI .. Das 3 a's 5 horas da tar'jeI
sas desse partIdo (huje, de !ogeues Guimarães determi-I,;,o Olll!l fi ema em

�__u�enau, I. � � .

.
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iJ 's d d t ' 1,1 d ......
ou aue o'" n.aviús cI.-" 'esqua' as 20,30 boras ses:suo I:iOlem-.!lrradlaçao. de

..
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• lha passem o Dia do Mari'l ne no sa180 da oCledade dos I espeCla e lea o a np 1 a
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o Dao e ml:tlS pu.r � O. e . ... .

At' I
.

t 'ç"o do nav'o com o concur�, 'c' quebTado e qneIJ1'3/tO em pô- nhBiró em diversos Estados. lra( ores com o segum e I
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. so e ar IS as umenauenses.

da,ml!lOs, Bsphacelado Libe-
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.I.ormUu/lS ruas:
Ouv >rtu!"� da Operri Cu 1 Das 5 a's 51r2 horas repor

Tal é que éL .. ) nIT.o olham nu.- ?lViSOCS, uma com os co ntra.· . e: "
. r-: t (J" d .. n ., _

.�......,�=="'�_......._.......�.....=---....._------
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,.. ".;("rpC"'a'·"'l·ro� P:auby Sa'lt� "". meu - Club Mt1S1Cal - Apre- abcm o pIes loque passa
a, flelN procuram gUiil'üUr al;<. to ." � '" 1 1 rJ. v«- �. .: '.
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l' '.' . tharin.ll e Rio Grande do Na!'- sentaçao - DIscursos de sau ra pv a ClU� .'
.

•

, �.
A dasperto de taças .1s. ae das dlslllusoes quo lhe 8Uf·· c?L�;e�len�Ia�, sa �aI,as .ap te commandada. elü ca itã-o' dações. Solo de bllrytono com i

. D�s 5 112 as 6 h�.ras ..

Irra-

"".. meac�s qu.e eIe:n.entos lIbell, pr�h13�deram com o �ppetHe, pa�vncla!'.;, Na hqr�du a�t';- d� corveta üheimont. bada i oI'chestra: Canto de Marinhei-; dwçoes da saudaçao do Sur.

Faes !�Zf)ra.Ul�. SIl'cItlar. para; elHcm:tst:i. de l'evvluGwnarios! tg· lrdem��HtV�l .u _:ergou�a, um duqueIles vasos ficará I1'OS; Ca�to do, Timoneiro, da: C.ommandante do Karlsruhe p.

.. J.)�.p.e{lii" l1.tl3. )..J....H��ç.::'tQg.nco:;, q:.re, 80. Visaram o ªi;;süIt.º.,._.�í.$,i?,bU o.r, ,�es:.ppa.;.r�v���.l.'t.. .,' BDl
...
Florianopolis:

.

Paranaguá! opera "Der Fhegende H.olaen- I :l1scursus.IDI:elO ,.?a}Jl3fhgliÇi;i� R,epubh;p;Js.\ções; explica a elevação", .... o1.'l'es-p�� -etre� cp,•.•:Cl�'- e Porto 'Ale re.·
. .. -.

ltier", de Ricb.- Wagn,er -I xx

("ail� 1Jor �::nta' Catllarma de I c�vlca que formou a CoHiga� il�r �e ,A�,alan�u:;; d� l<j..,�I: . g
i Discurso de saudação a AI- í ,

•
"

..,

dOIDlUg? ulhmo, em ?l1spar,l çao Pt-B.pubHcana. por San.tà! dad." .de ,P!:l"di a,E; '. tUl.z·n?s .a
.- _ ..�--

; lemanha "8turbeschwoerung", I D�a�te d�. deIICle�Cla de

esse rOl levado a efielt·, com I Catharma;" exhibe
.

e lé um i
n�tlcla d:-- tt:re� ,std; supri' Nova Pharmacia em' cantado por M. G. V. Lieder- i vehl���oS para o �r ...ns'porte

o mais completo e::üto. . Idoçumento em. que o o col- mIdas !)ahl 2
..elSC:�las u"J?l a . !krl1nz. _ Discurso do Com_Ide rtliJa�;y para esta ?ldade_

A's 9 baFaK reumda gmn.de (lclctn[' Federal toma por em-! com 5�. e o�tla com 49 ...!Um Gaspar ! mandante saudaudo o 8rasil e' 9:nÇOIllOllI:JSaO �o.s f�_�teJos, S?
massa popular em Irente a') 1 presUmo da Prefeitura Muni· I.nos e lst.o. SImp!esmonte porl . 'l Hymno Nacional _ Palestt'as:h�lta o ,e?mp�I:eCIlUento �-
�alão W_eh[U1�th, nD.'. O;:;waII�bal do �a.sp.<lr de�ei·illíll3.da:terem", Slrt? �Bn�t�d:�s, po,r Dentro P.ID �l'eve ser� �- de cordialidade e Val'í08 nu- qUel��/ltlade de autos paru-

(iO Bulcao Vianna, sob, Gal i lmportaDCta, e anaIlza ü do- ,gral.lde
r �!lWrl<l �u �iJ,,)8 . .nP;.� I berta na prOXlma locaJrdautllmeros d� canções.' I

culaL

vas de palma, assomou a V3.-! cumeuto em que faltam os ;r�ciamuçoes da poPUlUV<7.0 I de Gasnar mais UlUa casa' Sabbadú 15 de dezembro' j , x� _

randa e iniciou o comício
°

neces3arÍos seBos. Fala, apuz; dl.Zmn ser l?0l' falta de ver com:nefci�l. "9 horas da manhã: Visita do�! Brusquesera VISitada P?r um
com vibra!1te �raçã!». analy-!o �I'. ��i�noel P·.}dro_ d'i .SU-! baO"

que
F��ta c.omPIet.amcutc I Trat�-se. d,,; iostallaçiio de

f
marinheras �() "Ma.rineveL'iu" I

grupo �� 60 guaI'�a.-�!fl.nha8,fiando a sItuaçao actual do jVélra; rOi nma. oraçao dIgna' ex"'ottada.... .

I um CStab21eClmento phnrmll-I (Varanda S8lfert); 10 hO['as 1 que Selao !ecebl.do"..<dI cam
pleito. Succedeu O!la triou-' de seus dotes 'oratcrios em l.· ce�lt.o e _trall.tas ?reano?�SI ceutIe.o que vem preencher I visita dos tripulautes á séde' bt"� orgamzado progra.m�a
na. o sr. João ,J('sé Cah ,ai, q tle analisou a situação po-; sem lllt�ucçau porq ue th'�- uma. S6GSÍvel lacuna na vid3. i do Nucleo nacional-socialista' de festas.

que discorreu com eloquea- i litica. e a lmillÍstrativa do Es- í -ram a ventura de nas�:t' a � I daqudla locaH,lade visinha, desta cidade, onde tambem I xx

"'6da, sobre (JS prOC'3SS0S P0S': tad0 nestes quatro annos, �aes q.�e �rez'l.m a �u:.t l�o;3rJa 1 que, por blta de UlI!. estaDa· se reunü·ão os membros do! A Commissão pé�e sej�m
r tos em pratica pdos L�lB-: pO.1do . c� :videacia o inte- dP: e ;..q�u �ol,t�c"a.n .aclma",d8 jlecimcnto desse ramo, na aJ..1 Partido Combatentes da Fren j hasteadas a� bandeIra naclO'

raes no decorrer da caiU' r-essa mdl vl.dua} que se lI' pI'e t�:�o os mteI esse�
•

da co�Lc- tta'u de attenuer as nect'ssi-I te. A' tarde churrasco e tiro I
nal e al.lema dU�B;nte a per-

k panha que tanto couj}':!ea va presidiu os actod dos hO>1.1enS ; ttvI::l�de a. �u� per.encem. ! dade de sua popu!ação, tem I na sociedade de cantores.l manenc�a dos Visitantes nes-

para. ,a sua propria. (ÍcJrtula. do Pa�1.i�o Liberal. EnceHou; TrIste, �QmIlnan�e; � d:gr�-l frequellt�mente de reCOl"I'<'.f I Visita dos N. S. D. A. P. é! ta loc_aiIdade. "

Apoz, a Iigura ellipolgante, o eOilllCiO a palavra serena I dante mesmo li SÜ.I<.l1?an a a esta CIdade, com um p<31'- I Combatentes da Fren�e ao I AS5nm como solICita do com

do S�·. BJ.yer Filho pl'ea le a
I calma e pOfhlerada do gí'an�! que G ?sphacB!ad') LlOe�,�J. i cursa de 15 kHomctros, para I Navio. A' noite baile em qua· ! mercio cerrar suas por�as

atteuçãG do auditorio, ai't'0 i de c�eÍe poi.itíco Df', Adol-I pretendlh. levar a popuiaçao I compl'ar ligeiros TUE'dica:nen.- tro salões em homenagem j ás 15 horas de sexta-feIra
batarrdo-o com a sua eloquf.Hl; pho Konder, q'le disse da si I do _Estado.. _�. ! tos que alli não se' enCOll- aos visitunt;?s: Club Nautit!O I xx

da de tribuno consmu:d ),1 tu ição d J pieito decjsiva, I. Nao quer CldHaos I�vr;:s e tra·n. America, Theaíro FrohSínu" Para todos os festejos com

desc:evendo com as wais m�llte ravorhyei ii vict"}l'Ía' mdependentes, conSCIenteS e! Já é tempo de Ga::Jpar ter Casa dos Atirade.Ies e Teu, exceução do que sera' rea'
vivas cores o quadro degra-! da CoIligação Republicana I au�orromo�, qt;el.' eS,cra:vo_s, � um eshbelecimellto dessa 01'- I tonia. llizadõ no Club dos Gymnas
daute das vioi.eneias Ci)m <J'!0 1 Por $;inta Cathariua, que !emsas r�C!lmeme conJuz]�lIS i dem, com variado 8toi�k, e, I Domingo,!ô de dezembro: tas havera' cartões de:o im�
ca: LilH'f·.8t0S prOCUr.!'l.lli Slln...}� I' veaueJ.ijra já, pro:}hm,}.V i1 a i de al'go.n ,ao pescoço e maog 1 sobi'etudo, com pesse:!! pl'O-. 8,30 da n anhã. Visita inde.:.' gresso que ser�o entregues
caí' a oc.()as�íellcia do eieito-

_

sua vjctuf!� cum se!'e!lida- j ailimadas... ,., f • ; ricie�te 'que s� im!loilh�1. á I pendente ás i�rejas Catholi- com antecedefJC1a e gratuita-
Fado !ivTe. Indo do colono no! de sem D!1I.DS nem palxao. I _�s um povo COdl0 {} ca- i conlJança publica pela ::lua, cas e EnvagelICtls. lO,30 Oon- mente. os quaes, desde ama

tl"istis�ima esp�ncamento do I Todos os oradores, auma

I
thar!n�nse. d.lgn.O <!_e SU<tS

I iúoneida 16 morai, prol'is3i.o- I c'3rto no Club Nautico Ame- nhã poderão ser procurados
vÍrtu.osQ Pai"ire Jaco!}Nochel, !tocante profissâo de fé ca- tradl�Ocs glorIOsas nao se es

! nal e commerciaL I rica, na praça. 1,30 àa tarde nas seguintes casas: Hotel
em Capivary. f thoHca, Iocalisaram com ve- cr�VH;a,. ! Parabens aGS Gaspareuses. reunião tiO Hotel SeHert. 21130a Vista, Starks & Cia. Ur-
Com a patavr-a (} Dr. Wall- f hementes protestos o acto seI I õmprehenderam:no ngo-l���_>��==�� = =�__ waidsbote, Emp�e8a Garcia,

deriey ':ullÍor. tribuno de elo I vagem do tspa.ucamento do 1 r�; ..__ "----'-,-�- : HA
. - .

t' . -t Companhia HerlUg, Darius,
queneia cQusummada. vH.iran Pa�lre J.a�ob Noebel, e numal C<�SA �RDIGO _

! S OPpos!çoes \fIe onos�:.-; ornam:-�e au- Her�arrn Sa�l1tleben,_ P!J.ar-=-t:... te na serenidade de .sua pa-l.stttt�,je dlQna de quem bemJ . Ru� 1:1 �e Noven:bl'o, 2o�_ ; iíomahcamente Governo (EntrevlsIa do mama A1t�na. Os car�oes que
lavra faeH! cheia d� .. :reclll'_j1avaha () valo� dos �omens le t:fr�a;g�:l��z��r����;e��;lU��IPreSI-dente GetuliO V�"'ga� no Rr-o Grande) r':,�e� pedl�O��f!' psOlte nas

sos o�a

.. tO!"1.0..
s. poz

dl.a.l1..
te

d.'
G de

l;o.mme.r.'ero.. PI'.o.flJgal'am lee.pc
.•i.olla.e.

s..

.. '.co
..

m0

..
seja.

fi •.. !.... .

.

.

.

l-L Y! y
,

I
Ca.lX",S

c.uS.Larao
i

.000
por

.II!!; ti,uditw--io n quadro desolado!,! as viulencias de que foi vi�� FoeiUo de te�nos de casimira 7�$oo,) I pessoa.
d,a�i tmanças do· Estado, (': 1im 1 i) nego0iallte A. Grip- !':::"�':__1::r�,n:��:� i . .

xx

disse ao povo d.e Gaspar da! {Ia.
Outro facto focalizado "'lGI:' arrastando eomsillO o� jt

A VIslta ao cruza.dor sera

deseríterlü com que a sua por tod-os oa Q!'adores foram hodtens livres e ÍlHIB'}�ndel1= ,

1 franque�da ao pubLico sa�ba'
f"ref.'JÍtul8.1he V'.ít'l! dirigindo as violencias :!)remedit&.das teso ..! I I do, 1oillmgo e segunda feIra,
03 �ie3tii�Ogf' exl:tbll1d-o e len.- t�fepar�da3. r:a�.a razercalar a ApÓZi o comicio rol servIdo I das 2 u's 4,30 da tarde.

.

fIo J:�'l íÍOC_UDfBlht} em qu.e :.q vlh�açao C]Vle� do 9-asparen, l um lauÍo almoço na residel1-} , ����=��-�-----

Pretelto Joga com os til-f'
se mdepe?fl8?-�e e hvre. cia da Bura. DonaMaria UH- i S Commando . P d

!Fne11"D pilÍ}licos com �e Ías _. O. !uldttoY"i�. em!lr:Igado, cschl, que. a todus cativou! em er eu a

Blem S(;H..S pr.apr'Ío&, para em-! qUãSi em delmQ, su!wcava com l3U<i reúonhecida geuti-! Dpr"esUlIlos a seUS: amigos .parl:'iS pahttr:a�. dos. ora�ores leza"
.'. '. .

...

'

.. I
. irecção

ti.clllal"3S; e retci"e-se aOB 1 �om �pp�aUL:!?�.e VIvas ti
...coll OSllI'oceres Ootgl:tOOs V!RH

•
dfu:áeiras fOf'necido�cpelo Rs-; ligavao .<:�?uU'heatla Po� 8a.n: ,taram () eleitora�o l)ro?Cimo I
'Ul4n á.quellll :P'fefettm'a� Se�jta Cathauua- }cm suas rGslde.t1mas,e as 3!

i g_.;,llindo,(I; llftpalavra � sr. CapEi
.

A attitud� s.erena, mas ener-lhora� .regressaram a's suas ,(tã.o'Sirteacôlut,. i!mUrollta.. a1g[ca €' demdida, dos orador \sj'!OCahaad6S.... '..
. ..

...• s"tl,ª�JtitlIflg na I'evi)iuç:�G dele d.o povO. que 08 aplaUdia. Atem d?5. orüdores. �stivc-l
i\3Q..J6rgulliando-lSe de nail

.

se ,1 levou os Llbe�aeg a se r�c�-l ram pres0ut,; aG ÇOilllCiO 0.'13 I,,, ....... CQM
...
U

..U.dir....e;.)Dlou.trõ�. tHVo.-lh
.... e.rem

no mate.' absoluto sl"jSnrs_-Drs. AO. 8!a.1'd.�LIlZ,FrellueitHll1riog;eiltãlJ seus CGm,:�. te!H�io. porque reéoüneeerrrill !tas Melro. sur. Jü.ao �foural
_J. p'lIl:hetril� ,que fizeram. o liogQ de elltrada, qUE'- .a c?m� lJr. Conrado BalsIlli

_

e mui-j
�.. p5>pel ��'_�aE'da;deirQs fujões;l gação PGr �z.nta Ca.tharma, tas Qutras pessoas cUJos UO� f

diZ di} l!leàl q;..o o a d!IH?u,nãO se dedx'l, ve:1C er pelo pa mas nos eseaparam� �

;Visita do cruzador
!

"Ka rlsru he"
allemão

I

Despachos telegraphicos de
Nova York dizem que o. car
gu,eiro j&ponez "Vi�toria Ma
ru" em sua "iá.aem de Ham

burgo para este porto, lanço:u
sigllaes de S. 0: S., c0!llmu�l-
! caudo ter p"erdldo a dlrecçao
e annunciando a morte do ca�

pitão e do dois oIncia,:s do
navio, em consequencHi de

violenta tempestade.

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



Quer. tomar um delicioso C H OPP? Vã ao Hotel São José e peça um da ATLANTICÂ ...

--------�-""""�----..........----�-
..

.

-- �
41 :137$350 1.•·B. li. Ib Compra de materiais 6:592$15Z_

LI -, X - Eventuais
..............

1'. Para despezas "não pre:Tistas em
outros títulos, porem, índíspen- ,

1
saveís
Contas a Pagar da Gestão .Anterí OI'

Balancete da Receita e Despeza relativo ao'

mez de Novembro de 1934

Prefeitura Municipal de
menau

RECEITA ORÇAMENTARIA
I -, Renda Tributaria

a - Imposto de Industrías e pro.
fissões

b - Idem territorial urbano
d -

'f de veiculas e placas
e· .. de. lestada
f -

" de gado abatido
g .;: de publicidade
i - Remoção de lixo

j - Em olumentos
-k - Taxa de expediente
1 � Licenças diversas

II - Renda Patrimonial
.

a Vendá do patrímonio de Mas
saranduba

b Alugueis de propríos municipais
III .: Renda Eventual

a. Multas por infração
b Idem por mõra de pagamento
c Cobrança. da divida ativa
d Subvenção do Estado ao Hospi-

_

tal Muníctper. Boo.ooo
e Renda. extraordinaria do Hospí-
pítal Municipal, etc.
Auxílicst . Alugueis de prédios es-

colares 807.000
IV. - Amortização da divida consolidada
Reeebído do Município de

. Daíbergía 16:300,000
Juros da dívida �consolidada

Recebido do Municipio de
Dalbergia

2:342.500
1:605.60u
145.000

46:178.000
2:044.500

10.000
120.000
609.500
923.000.
600.000

248.000
20.000

64.950
325.530
955.900

480.000

12.225.000

Despeza Orçamentaria
-1 - Anmi.uistração e Eíscalisação
r Compra demateríaís de expediente
Rehebido pela venda de 41 for
mulares e recíbos

Ill .. Instrução Publica
e Para compra de materiais. esco-
Iares. o moveis
Recebido pela venda de 2 manuais 3.000

X - Eventuais
Para despezas não previstas. em
outros tttulos. porem, .rndrspensaveís
Recebido do Tesouro do Estado 232.700

8.500

Movimento de Fundos
Banco Nacional do Comercío
···cldtvida consolidada
Bancá Nacional do 0omercio

. . cI dísposíção
Banco Nactcnal do Comercio
cI Ponte Indaíal

511.500

8:000.000

1:250.000

Saldo do mes anterior

DESPEZA ORÇAMENTARIA
I - Administração e Ftscallsação

a Subsidio do Prefeito 600.000
b Representação ao mesmo 150.000
c Vencimentos, da Secretario 500.000
d Idem do Contador 500.000
c Idem do Tesoureiro 500.000
1 Idem do Eseríturarío 400.000

g Idem do Almoxarife.. 300.000
h Idem do Encarregado da Estatístí-

,

ca e ArquiYo' 250.000
i Idem do Porteiro-continuo 200.000
1 Idem de 1 Datilografo 150.000
k Idem do Intendente de Rio do Testo 300.000
lIdem do Intendente deMassl\randuba 600.000
m Idem do Auxiliar te�Dico da Se-
ção de Obras Publicas

fi Gratificação ao Eng. municipal
o Venéiineníos de 1 Fiscal
p Idem de 2 Fiscais auxiliares

,

q Diarias e transporte de funcio�
narios 359.500

r Compra de IIlateriais de expediente 160.500
, s Publicação do expediente e des-

pezas cltelegramas 434.200
TIL �. Instruçãn PuNica

fi Vencimentosde 10 professores
de la. categoria

b Idem de 11 professores da
2a. categoria

c Subvenção a
.

diversas escolas
nãomunicipais

400.000
100.000
300.000
400.000

900.000

1:500.000·

500.000

IV - Higiene e Assistencia Publica
a Vencimentos do medico municipal 500$000

.

bPara mallurenção do Hospital Mu-
nicipal mclusive a subvenção es-

tadual. ... ... .

2:078$850
d Socorros publicqs 210$800
e Enterramento <ie indigentes 135$000

V - A.'g�icultura e,Pecuaria
a Combate ás epizooti�s.dogadQ

VI. - Despez8s POliçiaib e Judiciais
c' ;b Inspetoria de vf:'Ículos

'.... .

-.
.

.

�88$30o
(} Vencimentos do carcereiro da ca·

....
,dela. pública .

150$000
VII - De�pezas Gerais

ii llu.minaçÃo publica ,3:114$100
b Jardi1Íl,> publiCO 200$000

VIU - Obras Publir;.as··
a Conservaç�l), e construções 34:545$20.0

I

917$600]'1 :176$800 '

�

59:973$000

41 mie que amamen,la

TOME
Deposltos

Para eoncervaçãc de estradas
estaduaes 65$000

Hospital Munícípal 406$70.2,...
Movimento lie Fundos

Banco Nacional do Comercio cl disposição 85:000$000
-145:444$700

31:672$174
177:116$874

471$700
RENASCIM

Que contem os elementos ne

cessarios para o bom
ALEIT f�l\i\ENTO

1
1 Balanço de contas

Contéro

Hereilio Wagner Walter Pueüer
Escrit, interino Contador interino

Arnaldo
Tesoureiro

55:078.100 G. Bedusclü

���ffi'.. �"'.��... ":••"'.:••"".,",••"o ...
"'
..;-.:...���

t� O n d u I a ç õ e s Permanentes �l- -.jl'Prefeito t= :J �

Resp. pelo exped. I�� Cahelleiras postiças para bonecas ��
.

Todos os livros e documentos relativos ao nresente h 'l
balancete, estão, na Preteítura Municipal, á disposição de g Cabellereiro para senhoras :1
quem os queira examinar. H ��

r 'h
" '$

, No1a da redacção I!I e cava. mos iII Por falta de espaço deixamos de publicar hojel�� Carlos Kinslbauer a-".
(o balancete da Prefeitura de 24 a 30 de novernbro.] f� :>

pUblicandO-O.
em

n.ossa proxlma edi.çãO. li. Rua 15 de t�ovembro !I
R t O (Em frente a firma CARU)S HOEPC'KE 3. A.) �equerrmen OS

. espa- .L �.
ehados

��'"""--�----����------...

28:.525.0001 .

Protocolad� sob II. 8�2

... E. lPÍ.diO Sil.va, pedi.ndO,. lic.enc �rf·Cb;��NEL�li-87'3 448 ça para construir uma casa. Despacho: Como requer. : :} I. o. o Protocolado sob ll. 849, Max Jungbauer, pedindo baí- • .{
xa dos impostos de engenho de farinha e moinho de fubá �f Irnpenneavel h j

Despacho: Como requer, . :�.
Protocolado sob. n. 856. Carlos Sengel, pedindo baixa -: O melhor chapêo! '�}

.. Idr seu negocio.
.

D h D
�

b
.

id d
.

d Catharinenses: ..:i,: Bissemanario de absoluta

I espac o: e-se a aixa requeri a epots e pago o
.' independencia

I imposto corresponde ao terceiro semestre,

�:::.. s.ó ajudae a índustría dI) ='l!\
Protocolado sob n: 859. Francisco Wuel'ges. Jnr. pe-

dindo baixa de imposto carroça.·
_

vosso Estado e comprae � !,

Despacho: Como requer, em vista da informação. p. :1
1 Protocolado sob D. 862. Walter Werner, pedindo para f� CHAPEO NELSA �l'l modüícar sua resídencía conforme plantas [untas. ��::;.......:.;��!

'')442; Despacho; Como requer, em vista da Informação.
'" . oo! Protocolado sob D. g64. João Lamers, pedindo baixa

! do ímposto de industria e profissão.
i Despacho: Como requer.

I Protocolado sob n. 865. Valentim

I
baixa do Imposto de veiculo.

I Despacho: Como requer.
I

9:761.500.

97:3.10.1,80 \ rmWI!!IImli!l11!!11!1fIIllHl.!lI.1111.11l
.,IIIII!!'lIli11IT-lírfiTil I I D�

.

S '..I

.

V'd l79:806.694 i�� i uea auae... 1 a onga.•.

171:1J6.B74i �.:.
AMO .1 ElIXIRÕE NOGUEIRA

i ê iHELa: ! Do Ph. cs,

I
combetetodes d!) dores. I João da Silva Silveira

i IIRI 'ii I IH !i . L II 1"1 II' Empregado coI? real vantagem

\, ;
nos seguintes casos:

Rachltísmo,
Rheumaiismo em geral,
Corrimento dos ouvidos,
Inflammações do utero,
Affecções do fi�ado,
Manchas da peue,

6onorrhéus,
Espinhas,
Sarnas,
mceras,
Escrophulaa,
Darthros,
Fistulas,
Cancros,
Honbas,
Boubons,
Dôres no peito,
Carbunculos, etc.

Visto

268.000

3:433.380

Blumenau

CIDADE DE

Director:
ACHILES BALSINl

Redactores:
DIVERSOS

Publica-se ás quartas, feiras
e aos sabbados

Redacção e officinas:
Travessa 4 de Fevereiro rr 7

Caixa Postal- 61
B I� U M E NAU
Santa Catharina
�

Assignaturas
Anno . . . . . .. 15$0{)0
Semestre .... 8$000
Num. avulso . . �200
Num. atrazado. $400

TilImann, pedindo

I

IMPORTANTE
A direcção da "Cidade de

Blumenau" não assume res

ponsabilidade pelas aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos ássignados _,�

A cura das

Sezões
Infallivel era poucos
dias somente com

as afamadas

'[ii

ABERTURA O [ NEGOCIO

Pilnlas Dr.
RelnaJdo
Macbado1

t Opinião de um III Monsenhor I
I
Mons, IíermellnoM.arques. de Leão! -d-ad-e-q-U-e-m-e-.-a-SS-j-s-te-,�c-o-m-o

I I sacerdote já como cidadão

I Senador estadoal I de acoHselhar este bpnefico

I ,preparado. para a syphHis, ás
Conhecendo os effeitos ma-I pessõas que· estiverem 80f

t ravilhosos do muito conheci� irendo deste grande devasta
: do depurativo do sangue E- dor dl:l humanidade.
'LIXIR DE NOQUEIRA, do BAHIA, 27 de �farço de i919
! sauduso Phhrrnaceutiflo Chi- ,Mons. Hermelino Marques ele leão
: mico João da Silva Silveira,! Senador Estadoal
I cumpro o dever de humanh (Firma reconhecida)
I
I

I
I

.�,

Garcialojas

Aos estim:-.:Idos habitantes desta Cidade
e ao publico e� geral tenho o pra
zer de commumcar que, desd� hontem,

11 de Dezembro esta' \:
funccionando, nesta

praça, á rua 15 de Novem-
bro 11. 20 (fundos da. Fei-
ra de Amostras) a no\'a

Padaria eConfeitaria
Allemã

Toalhas para_
Banho
mesa

e rosto
PODEROSO.

A IJ TI- SYPH ILiTIC o
A N TI- RHEU l'.iA rico
A N T1- iESCROPHULOSO

LlCE:;�. I'li� n:vrIôSiJ8 DErARTAlIRfíTOS DR SAÍJDB fllBLICA
� Grandes Premlos � 5 Medalhas de Ouro

61WiUE DEPURAnVlJ Dl) S;,NGUE it
li

'" dtf!*';'UQQI ,CS'fCPr-'99"1"'ftl -=:tati1&'J

".�

2:000.000

I� �

iI Pharmacia
----------, S...6..:tN':I:,T..ASI ,

I DO' PHAHMACEUTICO

I
GOTTLIEB ELLIl�GER

�om 40 aonos de prati-
ca na Allemanha e

I A

no Brasil

maior probidade profis
sional no Receituario

BLUMENAU - Rua 15 de No
vembro

.

N. 44 - Ao lado do
Hotel Bôa Vista

Te 1 e ph ou e, N.210
� ,

ii!l!i.!i!li!ll!M_·m!��Eil·_'!IiIl_IiiI·'f2GMBifiillilHl!!Iiil!!.ll>1!:_'�:l!!l·""_'

2:984$650

VINHO CREOSOTADO

ENFRAQUECEU-SE '}

Ainda tem tosS8. dôr,nas
costas e no peito?

Use o pod�roso tonico

...

Dl
I

Esforçar-me�hei para pen'ir a minha e s

timada c1ientella sempre com produc
tos frescos e saborosos, feitos com os

mais modernos app2relhamentos

:ECugO Sochex

200$000

738$3001
I

3:314$1001
I

do.plla,m. - chlm.

JOIo DA Situ SILVEIRA

Empregado cdm suc
cesso nas anemiai e

'coIIValescenç!l9
TONICO SOBERANO

DOS PULMÕES

�
..�._}

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



CIdade de Blumenau
r;p_.,�-=�=""_,.=>=====�-========="""",,,,""""·����·""'.. =�"""",===O��""-",,-����-::::......�==�.!!:!m,,,,-- �4e:=-��__"'5''''.r�·· _.._"""". _-_. __
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'·"1I"�
i"
l..

�.. E' a casa que dispõe do
melhor estoque de cal a,
dos em Blurnenau em

Os mais variados modelos de calçados para homens, senhoras e crian as por preços excepcionaes. Não comprem os qualidade e preços.

seus calçados antes de fazerem uma visita á (a$a 5dea§" Lembrem-se que 5 minutos dispensados nessa visita poderá trazer-lhes um lucro
:.��� apreciavel. Re,ebem�s S!nHul.:'dme!i�� @� m@de�@$ (hh�s �e s, PaWl;o e Rio;.' �

IDEAL,1P Sit5 à Rua '15 de t�nvambro n" .34� flev3 S3r o estab�15�i!lJerto preferido pejo pOVD Blum8na�!enSe3

LU

[::1�..
ç'l: :..

-: Para annuneio procure esta Tolha Coletoría Estadual de Blumenau Aos bons paes

��
....

��C"Ó.

:.iJZl:
.

�l.�O)"c·l'�·�.. <��
CALe

J'

DOS ===�
.....,.".".,.

re=� ELE

por preços BARATiSSIMOS

Não compre .antes, de ter visto

o nosso NOVO E LiNDÜ sorti
mento de Calçados, pois. em
nossa Casa, V. S. fará

ECOr�OMIA CERTA

e NADA AlAIS

Santa
Herinc

Exijam de seu

fornecedor

Torrado dos

melhores cafés
do Brcisll

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Exijàro o sabão
fi

irgem Especialidade'
de . WETZEL &: CLt...� . JOINVILLt: .. (Ma�ea Registrada,

pois conserva e desinleeta- 'a sua

J

Andreza Campos da Luz
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