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Nas prexírnas eleições de Outubro o município de Blnrnenau,
o nos-o município, concorrerá com o maior contingente eleitoral
do Estado. O resultado das urnas blumenauenses será o expoen
te que garantirá a víctoría da nossa causa, a causa de todos os
catharinenses conscientes e que amam Santa Oatharína,

E' necessurío portanto que cada um se compenetre da res
ponsabilidade que lhe cabe, nas próximas eleições.

Blumenau foi o município do Estado mais attingido pela
«sanha» epeio despotismo governameutaes, Quando da mutilação
de nosso munleípío, obedecendo a uma simples vingança politica
e a uma Iogíca adrninístratíva contraproducente, cada' um de nós
assumiu para consigo mesmo um compromisso de honra dictado

-' pelo nosso brio e pela nossa eonscíeneía.
O vibrante e solemne protesto em praça publica, que teve

eeho em todo o Brasil e o apoio de toda a imprensa livre e In
dependente, não foi ouvído, entretanto, pelos governantes esta
duaes e Iederaes, sendo, pelo contrario, deturpado cynieamente
quanto á pureza de sua Intenção. De nada valendo a vontade do
povo, num acto que lhe interessava summamente, Iízémos ° com
promisso de que, nas urnas, por meio de nosso voto livre, have- .

riamos de levantar novo protesto, que d sta vez será ouvido for
çosamente, pelo sr. interventor dos desmembramentos.

Esta. obrígação assumida 'para co:n Blumenau nós a cumpri
remos Inabalavelmente. Mostraremos aos nossos íuímígos, aos ad
versaríus da prosperidade blumenauense, que não se esphacela
impunemente o maior centro industrial do Estado, formado por um
povo ordeiro e pacifico, sob allegações de nacionalismo masca
rando golpes de vingança politica,

Sendo a terra vlotíma, o município mais sacrificado pelas
"liberalidades" do partido do Interventor, nossa comuna. foi esco
lhida pua séde da Convenção Republicana. Deste modo Santa
Catharína, patos seus mais valorosos filhos prestou uma homena
gem sígoíücanva a Blurnenuu. Corn esta atitude lamas desaggra
vados das oííensas recebidas por um governo que absolutamente
não representa a vontade popular. Assumimos, porem, perante to
do o Estado uma nova e igual obrigação: a de contribuir eüícuz
mente com os nossos votos, no pleito de Outubro, para li victoria
do povo catharínease contra o governo que a Rwolu ..;ç'lO nos impoz.

A elites compromIssos de honra não faltará nenhum blume
nauellSe. Todos dJvem accorrer ao chamado de Blumenau vibran
do com o meS.110 enthuziasmo civico de Fevereiro, com a mesma
ousadia e com igual espontaneidade.

Estamos compromettidos com nossa comuna, e, por isso,
antes de !lualquer olltra iniciativa devemos cumprIr o nosso de-

I
ver. O cumprimento làeste dever só poderá honrar aos filhos de

.

Blumenau.

SABE n POVO- GATHARINENSE PORQUE �WNGA FOI PERMITTIDA A.BlVUlGACÃO DO EMPRESTlMO, COM A CAIXA ECONOMICA? SABERA TAM.
BEM PORQUE NOSSA fOLHA FOI CENSURADA DESDE SETEMBRO fiE 1933,. -SOMENTE' PORQUE PUBLICOU O EMPRESTlMO DOS VINTE Mil

"

CONTOS? PORQUE ESTA ANGlA OE FAZER O POVO IGNORAR UM'_ ACTO QUE LHE INTERESSA E QUE ElLE PAGARA INTEGRALMENTE?

recep-OI . .······1··· - ntBlumenan prepara grandiosaL umenau e 0. pleito i ção a Victor Konder
de Outubro io illusrrei catharínense devera' chegar aqui sabbado ou domingo! '. j

r-I Deverá chéZar sexta feira.
. povo de Blumenau lhe pres-j ho, o Exmo. sr. dr. Victo

l desta semana:� em Floríanopo-] tará uma grandiosa e sígníü- 1 Konder, grande amigo de E!lu
[Iis, pelo aviãp da Condor, o 1 cativa recepção. Até Itajuhy, \ rnenau e um dos seus maio

I sr. Vic tor Ko*der-, ex-minis ·1 irá uma grande caravana deI res bemleitores, que reg�es-

j
tro da Viação na governo, automóveis que o acompa- sa do exílio, com o am�o
do sr. 'Nashi�gton Luiz. O I rá até esta cidade. O local de permanecer ent.re nos.

I grande catharãnense exilado I da. recepção será em frente 08 amigos e admiradores
1 PC1.

a Revolução de 30, é

um,
ao Club �autico Arnerlca, ou- desse qUerid.o catharmense

grande amigo' dI" Blumenau de S. Excia. será saudado lhe preparam estrondosa ma

I que muito Iae deve (:-' que por varies oradoras. nüestação de apreço. para a

.goza e.ru. T!oss.
o

..• meio do

mais,' .

Conseguimos apurar ainda qual se convida o povo em

real prestígío.; que hoje mesmo, ou talvez. geral". .

ConseguimoS apurar que o «manhã, será destribnido ao I O sr. VIctor Konder de�e-
. .

I povo desta cidade e do

inte-,
ria chegar hontem a Floria-

I
.

. I rior o seguinte boletim: nopolís, pel� avião da C0I?--

'1
Comarca d.e I "Deverá chegar a e,Bta ct- dor, transíerlu pore.m, sua Via

BI '
; dade em dia que sera pre- gem para sexta-feira.

.... umenau víamente annuncíado, prova· .

.

J
I O·Superior. Tribunal de JUs velmeute sabbado ou domín-

C '"'... d d�iça do Est.ado, .
entregou á

_ .,! OI ij,Q a ...=!..
! Interveutorlaa lista de

tres, O Interventor rra ao�., .

nomes dos juiles que solicita- S I d E t d
! Co.nsiiiuicão I

ram a vaga existente na Co- li· O S a o
.

....
I marca de Blumenau, Segundo noticiam os nos- ". d Bl Os tres juizes indicados são sos collegas da "A Gazeta", . �screve o Jornal o ra

lOS srs. drs. Sy!istre de Cam- A
.

tílí R' _

síl em seu nr. de 14 do cor-

i •• .

,. '.
o s�. r�s 1 iano �mos pas rente:

. pOS, ]UlZ de Chapeco, dr. Lu
I sara

a ínterventorla ao sr. 1 "A C tituí
_

d 16 d: na Freire. de Bíguassú e o Placido Olymplo de OHveira I J Ih ont� \ ud,çado e
.

e
.

dr. Maurilio Coimbra, de Pa- \[.víajando em seguid:t. para � I li dO es.
a .l8:ta a aos maio-

Ih . res esrespei os.oça, sul do Estado onde mspec- E'A Intervcntorta nomeará I cíonaeã os m'unicipios destl3. N" pena:
um destes trêS p�ra a Gomar' região.

.

um paiZ como
.

o n�ss?,
ca de Blumenau I S d d·

. com um povo orjmro, dlSCI-
: . . egua o o mesmo IafIO, plinado e que mantem umCorre nos melúS oIflClaes. não se sabe ainda si o inter- d d

.

I t' h· Ida capiVtl que o escolhido ge-j ventor reassumirá o governo. IV�f a_ elfho e lC lsmo p� 5-

:;:'á o exmo. sr. juiz de Biguas- II PenQamos que o sr 1\l'isti- "'1, huao a, no.dnodssod vt�r,,

d L � F
.

.

�

_.
.

nen uma neceSSl a e e aoSU, r. un.... feIre. hano Ramos nao quererá. �l t t tliM'1 .

'.
n

.

:>.. �.. 1. agran es a eu a os. or-
------------- jd�?ta m.mel�a d_,smc.Jmp.a�l mente a UIlia lei tão nova,

Vibrante teleoramma 1 Tndo "Por San'ta ·Cathart·na" ,blh�l1.r.8e para o. .\lrúxlll�o contando apenas um mes el'í
) U _ I pleito, tentan.do.I�.9-:bfIar �als: dias."do sr. Victor KonderI, • •

. uma .vez a oplmau publica. Mas os admiradores da Re-
O DR ADOLPHO KONDER. RECE- Firmada a allJança entre o EvolucIonista! Dpellxa!1ddOoelm �eu ;}l1f;,l.r � 1 publica Nova pouco d:lerem

SEU DE SEU
- I 'C II' .

-

R . bl' i sr. aCl o .ympl_?, �c mo ,dos da Velha Republica e,
DR. VICTOR KONE�J���T�EbRu��-Pt:! e a O Igaçao epu Icana Ina. mesma stt�a�ao Ille�al. dai, p:sses atos c?mo o do
TELEGRAMMA:

. I '. .

pOIS o SecretarIO do InterIOr prefeIto de PedreIra que de- '

.

.

'. RIO; 16 -- FRATERNAL ABRAÇO. Sexta-feira da semana pas- .

titude ao desejo de acertar e Justiça é candidato pelo mitiu um funcioua�io peloTRANSMITIA AO POVO DE NOSSA sada. ás 15 horas; reuoiram- i em bene:l'icio de sta. Catna- partido do interventor, tendo Simples fato de ser eh' seu�����I�l'°5:3 B�tJ'��p�2�J6�: se na séde da Co.iligação os -'ina... .,
por isso os mesmos Ínteres- adversado.

.

PELA NOBILlSSlrytA ATTITUDE. A p!oc.eres do Pa�hdo Evol.u I .Termllla. seu ��,thuzlastICJ ses. :,obre o resultado das O chefe da comuna pau-QUE DOU MINHA IRRESTRICTA crOnIsta e Colhgados, a!lmj dIscurso dIzendo. Vamos pa- elelçoes. .

lisia não está porém iEola-SOLIDARiEDADE. CONCORDO COM de tratarem da alliança eu I'
ra a frente" "Por Sta. Ca- do A seu lad� no'desres-I?���T�tE�I�X��tÕg�E!fR�NAT� tre.�stas duas aggren;iações tharina", para a tricloria!". -Um significativo te-,peito ao artigo' 170, n. 9 da

UNiDA", CUJO OBJECTIVO t:: REIN- polItIcas. Sob uma VIbrante
.

.

••
t
r d D J

: Constituição, está tambem o
TEGRAR

S.ANTP-
CATH!l.R!NA NAS salva de palmas era

recebi-t
Os candidatos

EVOIU.
ClOmstas '. egr!l�ma e - oa-,'sr. Aristiliano Ramos, coroSUAS_ TRADIÇOES DE_ ADMNINIS- do Ir) sr. Mauoel Pedro da·· j qUlm ao sr Adol- : uel interventor federal em���8s ����l1�ESE tS��§�t SUyeir� e seus amigos. Logo

.

O sr. João Bayer Filho ce-I·
.

. I Santa Catarina, que acaba
.SIGO DEPOIS DE AMANHÃ PARA apos os 81'S. Ado�phO Konded deu seu h:_gar na c�apa fe-· pho Konder i de suspender os vencimen-

..

'

ESSA CAPiTAL, AVI!?ANDO PRE- e Rupp.Jor. co.n.
vldi:lmos mem

lld��a.
1. �o s•. M

..

anoel Pedro da

j Ao sr. Adolpho Konder, de.- i.; tos de um magistrado em dis-VIAMENTE. -- VICTOR. bros �Ire�tores do. P. S. E. SIl elI' .

. 'l'utado federal e candidato nas! Vonibílidade sob o pretexto..... ------ --- ,.- - .. --.' .. ---.- ---- -- .. -- - e CollIgaçao Repubhc3na pa- Da ch�pa estadual sa!ram. n (I V a 8 eleicões, S. Excia. I de exercer o mesmo ativida-
RADIO CLUB DE r.a assignarem a acta da al- ,num gesIO D?bre e

. elogl:v�l; Revmo. D. Joaquim Domin-l de partidaria contra o si-
lIança. i os srs. AcaclO Morl-nra, Mr..rlO: gues de Oliveira, arcebispo, í tucionismo.BLU�1ENAU � Proferiram dlscursos os srs. famos ebHf.fB.d Jorll�n, que I dirigiu o seguinte telegrama:' Estivesse esse juiz a s.e!!

. Rupp �@r.. e Adolphl) Ronde:, (�rr�� :�O�U�ir::Jl��aPSedors PStl-1 «Doutor Adolp�o Ko�der, lado, pratica.r:do atos POIItl-Transmissões experi- .enthuzlastrcamente applaudl-.
..
.'. ! Florlanopohs I cos favoraveIS ao gover�o

..... mentaes.· ! tios pelos presentes. Vl� Fe:,raro, &ev:rlano Maia
I A despeito atitude apoliti- 'do Estado e, por certo, nao

:- Desde ha diás o Radio i O sr. Manoel Pedro usando
e ommgos. oc a. I ca me cabe, bem como clero i teria o mesmo tratamento.

Club de Blumenau iniciou ai! da palavra dIsse que a atti- - -xc I arquidiocesano, sob r e tudo I O coronel Arístiliano Ra-
suas ttan'Smissões expt::rimen tude que o partido acabava I A:' cOl1igação Republicana I nas presentes circunstancias, mos quer. no entanto, ven-

,.�aes, alcau.çando . esplendid.o d.e .t.o.m.ar asse.n_tava em ma-1 em Blumenan .foi dirigido pe-! ag�a!i.eç� a gentileza de suas I ceI' en;. Out�bro, mas ve.ncer'

...8.Gce.980. D.e to.dos
.

os ha.b.l- dur.as.. 0.b.servaçoes e profu
..

n- lo sr. Adolpho Konder o se-lfehCltaçoes que me facu.ltam, I pela
vlOlenCla, pelo terror.

�antes desta cidade, do ínte· das meditações, por isso que guinte telegramma: Fírma- congratular-me com o pres- E vai dai atos como esse,
1'101' do Dlunicipi.o e de ou- outro .não era o seu empe- mos aUiança Colligação e

.

timoso amigo pela maneira es ; contra dif::positivos expressos
Wils partes do. Estado a di- nho que o de pronunciar-se Evolucionista

. assegurando: peradd com que se houve na i da Carta Magna.
réção do RCB tem recebido as de ii.ccordo com os dictames maior victoria pleito. Facto' reivindição dos principios ca- Coitada da Constituição!
mais e.nthuzia�ticas e aDima� da conscien�ia dos seus mem f �ausou demonôtração. regosi- jt�OliCOS na Constituin�e Na·- Tão nova e já tão violenta-

.' �loras lmpressoes, bros, subordmando a Rua ata lO", ClonaI - (ass.) ArcebISpo, da! ..."

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



l�!�m�!i! �!!!t��a�l :: NOTICIA ESPORTIVA:: ! ;;;'�I��ru:S
Lavoura" - Sai� á p�bllci- O jogo entre o Marcilio e o Brasil A significativa victoria I as srtas. I>��eya Sc��alz; Celia Fer·

dade em Flortanopolís, o
. '.'

I
raz e Marfisa BalsIm;. -

quínzenarío "Commercio ln. .
do Blumenauense - ARNO ZENDRON .-: Amanha

, "
' transcorre a data nataücía de nos·

d�lstrla O Lavoura sob a
" .. .

80 prezado companheiro, sr, Arno

direção dos srs, João Di Ber- Como lá notieiamos, partíu, Arnoldo; Patinho, Reeck,]a entre o Altona nse e o BIU'I Zendron, que desde ha 'tempo vem

nardí e Sebastião B. Vieira. domingo para Itajahy uma! ScchurmanIl, Waldemiro e menauense. occupalld? � gerencia .desta iolha.

Como orgão da União dos equipe do Brasil que enfrEn.' Agenor (no tempo final [o- \ Este encontro não teve i p�1�it� dlftmcto, daborJOl'lo I e d co�.
Varejistas, prestará cert- - taria naquella cidade o Mar-[ gou Pedrinho}. grande assistencia estando sua ar<Íua ���:o �:e�Re���I}0 ad�
mente ínnumeros serviços aos. cílio Dias.

IMARCILIO DIAS; Lauro Currúi presentes, porem,' um bom míravel,

co�merciantes, ínüustríaes e ('
Uma grande assistenci!'-I e Da:r:_io; Rosa, Bepe e _Bibj; I numero de torcedores de am- Os seus cOIDI!anheir<Jl? de traba-

agrícultcres do Estado. DeCOreI' ao campo do Manei- André, Fernando, Laurínho, I bos os quadros.
lho que tem ne!le um.SIncero am.l·

(C
.

d E t d" V' 11"
. t"! G

.

Lilit
.

O Bl
go desde o rnars humilde ao mats

orreso O S a. O - 1- 10 para presenciar es e Jogô arma e 1 1 O. ) umenauense apesar zraduado enviam-lhe sinceras e

sitou-nos o primeiro numero inter-municipal. I Iaícía- se a peleja' as 4.35, I de integrado por 4' jogares

j
�ffusivas 'i'elicitações.

do "Correio do Estado" dia- A's 4,30, a chamado do juiz com uma avançada do Bra- do segundo quadro, conse-
- Sext.a.fe.ira fe�tei�m. o SeU dia

rio partidaria dirigido pelo sr. Obrtstaldo Araujo, radio- silo Nove minutos depoisWal guiu uma vlctoría Iacil der- ddeS.anno�.,;: sr, Wladímír' BEertn1ar.
d

'

d D' ít FI
.

telegrs h' 't d "C I FI demi b t
' lü t d ...l •

' e ,a mjeressante menina s n�r
aca emrco e 11'e1 o avio t "a.'lJ is a o ar os oep ennre a t.'nu? �lm renal 1, ro an o seu auversarro pela : Mede�ros. gentil lilhinha do sr. Jooo
B. de Souza e tento como CkB , os quadros entram €m consegue o pnmeu'o golo da contagem de 5 x l}. IMedeJros Jor.

gerente () sr. Jaime Arruda �aD?po, estando assim cons-
1
tarde. Prosegue animado o 1 Os pontos foram marcados 1 .- o sr: Eugenio Bruckheimer, [o-

Ra.mos.
.

.... .

tituídos: encontro até o ii.n.aI do tem- por Butschardt Natal (2) TO'I
,e� etulentoso. estudante do C�l·

AI' I
.

I
. BRASTL' M FI d t_. 11['

, Iegío Sto, Antomo.
meJamos ... he . onga eXlS-

. '�. 1. aar; -reres e po, permanecen o o escore vIas e 1;' eyer.
tencia, agradecendo a ViSita'l Artilheiro; Baldo, Sengel 6 de 1 x O íavoravel aos -bra Arbitrou fi. partida o des- j'V1S1TAS
"A Vanguarda" .

� Sob a síleíros.» portista do "Victoria" Roewer. I

FERNANDO BEDuscm - Fomos

direção do sr. José Freitas I' As 5,�5 os quadros entram.. ; agr��avelmente surpreheudídos com

acaba de surgir em Laguna
......._ . c

. sm campo novamente, tendo I a vísíta do 31'. Fern_ando Bedusehl •
. mais um novo orzão de im-I línícío a pbrase finl1l. Sett' procer de recouheeido l?r�StlglO C�l

<iA' "", ," I
r . "

.

. � A �I,. • f Bd Nova Breslau. Nosso distíncto anuo

p.�e.ns.a, �Vangu.al d<l, 01'

..

- mmuto_s 31108, ,Lauro empata fi: iUrrOi' PI!'I€.lerl a go manteve cornnosco prolongada
gao de partido Liberal da- a partida. tl l$ k�iWI f.l e agradavel cOllversalfão.

quella localidad6. Os lOCHes exercem ligeiro I Ag�adec€mos cordia]ment�.
"C' d d BI

" d
.. .

d U
. r.., TC" T '1

- Acompanhado })€].) sr Toen-

.

Ida e e . umenau CUID' omIlllO, amman o·se
...

In mI
I.

Lr«rJ .('oper;,. NeIl Haml., ges. Jepresentante aqui dos produ.
prlmentU.o. . I DUto apos (J tento mufcado por, Frances 11 uUer e Fay I ctos da cervejaria lHlantica de Cu·

"Co'rreio PO'rtugues" - Diri- I por Lauro, Fernando chutan

I
\VrêlY num mm passado nos I ri.tyb.a, visitou�nos ? .sr. Carlos. :-011

gidQ pelo sr. M
..
Maciel ap-. du. de grande �.istaHcia COD- tempos, qUflodo as .gar(�tas, ����Illa�jria�lto auxlhur da referIda

pareceu €'.m. CUl'ItYba. O sema..

.

qmsta 0. sc:;un?
..

o ponto pura usavam aquelles vestIdos im-! FiEamos o'ratos pela vi"-ita
nario "Correio Português" or o Marcilio. \ pügaveis e os homens pale·

'" � .

gão da ColeDia Portugueza. � ��. . �té o tinal do jogo, o clube t�s .de gola es!reita e g<.:za·I-__� �"""_��_

�' seu gerente o sr; A
..
Mo�

.

p""or ;;J�OOO ) It3Jab�Tense cpnsegue .n�ar· dlS&lmOS rhapeüs ,de coco. I

r.eIra, e.
aprese

..

,nta.se

b:!stan-j
LImpam

..
se e paffi

..

am-se

Cba-I
cal' 8111dn t!'es

...
:.; ;�(!los,

f.('Jtos Fra.
Beea Fui.leI' e uma

.n.o-:.
----�--�--�-

te noticioso e com farta ma..
.

péos por Lauro (3 e 4') (:' André., va actriz que faz neste film i Ingeburg ....

'., LauHs
teria redatorial. . SYSTEMA RELAMPAGO .

Termina o e'acontro com \); sua estréa e é realmente es· i e
Desejamos ao novo coUe.! serviço perfeito em poucos I resultado de 5 x 1, a ravor) plendida. Faz lembJ'ar em:

Vl'ctor Scbr.oede-I
ga vida longa e prospera.! m

..

ínntos 1 do Marcilio Dias. 1 muitas das suas scenas a d

"Brasil·Polonia" - Rece- A RE;\' OV 'iDflRA' I -x - ; inesquecível Lilifin Gish. Tem
hemos o exemplar de Junhol _

\. H
. ).'. J 'ti.

•

No ('ampo da Gymnasticil I aquelle n:e8UJO "r triste e �
na optima I'e.Vista "B

..
r.a.

sH
.. ,.
Rua ln de Nov. 63 no

.

Bazar. rea.lizou.se domingo a pele- I
uma aur€ola de p.ureza e de.1Polonia" que sae á publici· Fuchs. I·· �� [extrema sympathia. j I

dade no Rio de Janeiro. .

. 1 !
Os desenhos "Tempos dos II

Sua redacção é na rua

PASTA D.E!,;.,fiT{�r",i<RC.';;.F1,. (Crianças com Perebas Ali1ore�" e m:n J�,Y'Dal são;----��-����
l'1:Jarquez de Arbrantes, n' 60. , 1.\1 &. .K ",'4 I,..., lOS c(lmplememos. E' o pro'l_�� � _

'1�'. I Cnanças I' racas gramma de hoje. I
liê I,' II

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

,l",
I
on cujos Pais tiveram STOLZENFELD AI\1 RHEIN i ·�""·"··"·"·":'''··(_··..''·'''':·'''''·''··f�v l�: AntOnIO andldo e :�I Sifibs ? I vam�E-' ver n:a!s �ma v�z r;a l �� Sra. communicam <:IO,S h

I I proxnna sext�-feJra dIa �1! l: seus parentes e 31111- ;í

I l A C'· I A ��.. C" Y l
na tela do Cmema Buseb. .':

.

f'll 1\1":)
" ". .".. ',' :. gos (Iue sua 1 1a 'a

I �,� '. i, 'I
� =�-I h riel C:il1(hda contrac- iíI I�; trou C8samentc? com

g
Especifico infantil; ! fj o.

sr. InnocenclO An- H
-�------�-

..
I

.�:
dl3Cle.

'·'::.tVltan11noso e serr. 1 =.'1 111, ....,,:....
alcool II I ��

v••�

.:::�! tÊ e 5
Resu Itados segu:os I i r J.l-Hloee.-w&tfr:i

; Lau. RemI Lede! i) APRESEilTAJ/l-SE NOIVOS li
I i } INDAYAL. 9 • 9 - 34 :\

I RIO t -�=�

���:.:.::���

__________�
i

I
I I.J� jor:pr,Iista paranaense I rados os que nos a1tribuem
I GUVIU o lllusír8 prelado D. a inteira responsabilidadE' da
! Alberto Gonçalves, Bispo de I Constituição. No Congresso
: R1beirão Preto, E'ol.re a atti-I só havia tres padr·es.
tude dos catbolicos nas futu·1 Que força poderiam ter

1 ras eleições. I eIles para fazer uma Cuns·
\ - Quanto á Igreja, disse D .. tltuição com dispositívos c&

; Alb�rt�:. es��mos" dentr? da! tholicos?
: sabIa fl]! et!l� quv nos haçou I Se votaram artigos favora
i nosso Ar?éblSpO, D. Dua�'tf'. I'veis a nós, é pOl qUE: er.l:ã0
! Os epIscopados paulIstas I de accordo comnCECO .
.

seguem e executam aqueUas II Não aconselhamos nbm

Aluna-se ,r�gras com respeito e since- concordamos com á attitude

t � .. rldB:de. " dcs padres que se mettem
2 salas bem apropriadas para ad\'ogado, medICO etc.!

. �lIlg,!em se �b�t�ra da par· em c2mpFiDhns politicas e fa-
No posto central da cidade - Casa Rua Quinz€ 51. tIc}paçao nas erlçoes:_ d zem propaganda eleitoral.

Informações co !nLuiz Rlchbieter I lvlas os c,atho ICO� nao e·
Sua missão nãú é essa. Sua

.'
vem orgamzar partldo.s, n�m .

-o é de concordia de
I se en volver em agltaçces

mIssa ,

I A
. o I partidárias.

amor, �e p_az. .

J
. O commerclo I E6perarão as chapas. E re" A aglt&.ça� . �eve lIcar .a

• i commendarão os nomes da- cargo .dos pllhtIco�, que VI'

�I. Leopoldo Kraemer dp.clara ao commercio e ao pu . quelles que sejam capazes' vem �ISSO e_ para 18�0..
�: bhco que o sr. Oscar Pachef>:o deixou, det:de Fevereiro! de defender os pontos de Ass1m �t'llsa a maIOria do

ti deste anno, de ser seu representante commercial, não po· j
vista. da Igr�ja. clero naCIOnal.

I.,dendo, por.tant.o, em.
seu nome

..
,

.praticar He.n.hum negocio Erram os que pensam quP
I

E' essa a norma. acon�e-
ou cobrança, pretendemos duminar por lbada pfllos altos dlgnatal'lOS

__________.......__ , Florianopolis, 8 de SE'tembro de 1934. meio da po1ítica. E mals e['- de nossa religião.

Como evitar a

velhice?
Depeis dos 40 ann08 as

arteria's e veias endurecem
sobrevindo a esc1ero'se

IODALB
iodo organico
e

LACTASE
fermento láticos I

devem ser tomados anos

a eitO
Prolongam a vida
E'esultados notaveis

Lab. R auI Leite .. Rio

A cura das

Sezões
F,c···C.,;

� Infallivel �j ero poucos
� dias somente. com

;1 as afamadas
:-ã>:

ii
)

1

PHulas Dr.
Relnaldo
Machado

Cidade De Blumnau

communicam acs paren·
tes e amigos o seu noi

vado

Indayn'C'16'�'34

o oclero e

'. ��I'
...

I P""'I "
Eis a nossa cerveja - mperla . I seu

Deseja um 'poroducto sadio? beba "ASTRA

ATLANTICA

PiLSItrN" da ATLANTICA

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



Cidade de Blumenau

i. �����J����

D "Brasil" tia. de. Seguros Geraes t
D

Capital 5.000:000$000 '4�I Deposito no Thesouro -- 50o:oooS000 �

Jla
F u n d a d o e m 1 9 O 4 � ,

... Seguros contra }!fJ

lDo , FOGO (
MARITIMOS t·!

o

TRANSPORTES' ����Yli�6�s o

,. � �

• AT I o E niítEsve(s DOp��g�sHO .,
Responsabilidade Civil tAGENTE GERAL: J O ã O G O n ç a I v e s .

procurem i � Rua" F,,eliPpe
Schmidt n. 9 FLORI,ANOPOLIS'I � Sub-agente em Blumenau: AIb.Jrto Stern "

"fOLHA" l.���������.

Gran�e reoucção �e preços!

Assembléa Geral Extraordinaria
devem ser dados bons livros e boas revistas, que as íns- São convidados os Bt'S. accionistas desta Empreza afim de
truam e lhes despertem a vontade para o estudo. comparecerem á assembléa geral extraordínaria a realí-

zar-se em 3 de Outubro de 1934, ás 16 horas, no Thsatro :
_

Frohsinn em Bluraenau.
Ordem do dia:

i' - Reforma de estatutos.
, , '" 2' - Eleição da Dtrectoría.
e a revtsta que educa) mstrue e diverte. Tem concursos 3' - Outros assumptos de interesse da Empreza

PBrm,
anentes com premios e uma leitu,ra variadissima.

Mi-j Blumenau 31 de AgO,sto de 1934.
.

Iaares de professores têm falado do valor educàtívo, re- 'Max Heringcreaâvo e instrutivo do O 'I'ico - Ttco. Custa em toda a,

parte $600. Director - Presidente

10 ,25 070
Resolvemos reduzir todos os nossos preços por 10
- 25'/. por causa da nova tarifa da alfandega que
,

"

entra em vigor em J' de Setembro.

Verifiquem 'osnossos preço�!

Despertadores desde 25$000

"'Rlschbieter & Gestwicki
,�

\
,,';);'. ,11110..

.

"

JI""

� ··fO
Àpenas
4$500

Lojas Garcia

Tecidos, Felpudos

e

Roupas de Banho

larga-me..,
Deixa-me grilar!

XAROPE
S. JOÃO

rc�=�&N;i't;;ffl'l�� ,

Rua quinze, 28 -
'. Phone 28 � I

f� fabrica de Gelo, �i
H a
� Deposítarios da:

��� Cervejaria Catharlnense e f}
i� ',uni�O Mercantil, Brasileira S. A. �i I
f= (Moinho de trigo) =Jf� Agentes Geraes da: - h
f� Sul America Te�r. M�rit. e Accid, �i�� Sul Amenca VIda �
i '

,

Companhia Nacional de Seguros �1
����..�:;:;.:;.::�:.:..:;..:;...,��

I r::' o me[ho� para a

I tosse e doenças do peito.

I Combate as constipaçôes,
J resfriados, coqueluche.
l bronchite e asthma.
i

O Xarope São João
protege e fortifica a gar..

'ganta, QS brcnchios e 08

pulmões, Milhares de
curas aS5'ombrosas I ,,,

o Tico,., 'Tico

ai
o antidoloroso rapido e certo.

Para uso externo.

�-;: .;""..�:,,:,:�- �

�� AchiJles Balsini �l,f: A.DVOCA.CIA :i
I í� Cível, CrimiJ?-al e Co- ÊJ
f: mercíal :�

f� Travessa 4 de Feuerêiro ��:. nr. 7. :
. .

.

.::;.::.:;.!!t.;...:..:;..••.���.:;.::..:;AGENTE:

Carl Wahle
Blumenau � Santa Catharina

BOA SAUDE... VIDA LOIIGA •••

OBTEM-SE USANDa O

Empregaào com real ",an

tagem nos seguintes usos:

RielliiilfislRf eli gual, BachIU,m., Uancbas
da pelle, EspInhas, lHcerasl 'SDDllrrlléu,

aartbNs, Jlstulas, SaraIS.

{ANTI
- SYPHILITICO

PODER6S0: ,ANTI - RWlmMATICO
A�Jrj·ESCRaPHOLOSO

DO "BANQ-UE

Para
•

annuncio

esta

Empreza força e Luz Santa
Catharina

Exijam dê seu

fornecedor

.QM

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



Cidade De Blumnau

Grande liquidação
livrosde
na

Carl Wahle
Reducão

..
' de 30 a 50./-

Lojas 'Garcia

Toalhas para
Banbo
UIRsa

e rosto:

o

n A N NEM A N N-
----------------------------------

Os charutos e cígarrilhos DANN&r
HANN são 0S mais preferidos no

'",

mercado

A' venda 'em todo parte
. Representantes

CARLOS s. A.HOEPCKE

Paulo' Herinç
Santa 'CatharinaBlumenau

'Tintás e Vernizes. JVlateriáes 'para

.pinturas em geral,
Tintas em bisnagas para artistas

A'_t;: h,J11 e �,
·AdvoJ�acja ,Civil, Cri,minal e" Cornmercial

• _< �.-�

Correio AereoflAir france:1
,

A mala aerea fecha, na j
Agencia do Correio JPara o Sul

ás sextas-feiras I
registradas - ás 10 horas \
simples - ás 11 horas I_para: P. Alegre, Pelotas,
RIO Grande, Uruguai, Argenti- t

na, Chile, Perú e Bolívia. i
Para o Norte Iaos sabbados

Jregistradas - ás 10 horas

Isimples - ás 11 horas

para: Santos, 8. Paulo. Rio, IVitoria, Caravelas, Baia,
Maceió, Recife, Natal, Alrica.]

I Europa e Asla. I
Qualquer outra informação, i

fornecerá o sr. Agente do
Correio.

CIDAOE DE

Blumenau
Bissemanario de absoluta

índependencía

Director:
ACHILES BALSINl

Redactores:
DIVERSOS

Publica-se ás quartas-feiras
e aos sabbados

Redacção e otücínas :
Travessa 4 de Fevereiro n: 7

Caixa Postal - 61
BLUMENAU
Santa Catharina

A s s i gu a t u r a s
Anno . , o ••• , 15$000
Semestre 0.'. 8$000
Num. avulso , . $200
Num, atrazado . $400

IMPORTANTE
A direcção da "Cidade, de

Blumenau" não assume rês
ponsabilidade pelas aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos assignados

I
I

Tí:inta -annos de successo
são o melhor reclame para
preferir JVVElNTUDE

. ALEXANDRE para tia-,
tar e embelleaar os eabel
los. E:lftingua a caspa, ees- :

sa a fluéda dos ca�og,
evitando a Ga1vicie. Fai
voltar á OÔr neturâl os

eabelles brancos,
d&nda:-lh�s vigor
e mocidade, Não

h-'-l"""'1I),l, contém mies de
pra ta e usa-se"

p,..,...........1Il4

.come loção, ':

IIh__ .. ., ••• .;..'i
Pelo correio. .- •• >

. Dep!'CasaAlllxandtrr •

�_.;!!'tI Olll'lócir. 148' RIo
.

EmDr�sa Auio V�açãD Caiha rinense Ltda.
Cargas, passageiros

.

Serviço diario entre

e
.i. �_�!_�l0:t':j

Encornmendas

r-:.r····p�;;;;;;�o;�I!111
I ,

AnC BRANDES :.It:
t�.·.

ROA i6 DE NOV. 63 " TELEPHONE 90 �J;f Bz.....-c:rlMCE�4.:0'" 'S'
n-- �d
!i Maior sortimento Itl

em drogas e especialidades na- .::=-/eloaaes e extrangeiras

Medicamentos Allôpaticos, Hemeepatlces
e Biochimicos.

I Sortimento completo !l r!i dê arteíaetos de borracha,. Aos hons paes I

ir.�::.� �:��!':;��;:����tes, artí- 11 da�� �:�'!f:�.q�: :o����a�ígdVendas a varejo e atacado B e deles depende quasi da Sau-]
Importação directa, por isto =l -íe; desta depende,

.

q uas i ex-

'IH �l cltlSiV.am.ente, ::le lhe dardes de

l! Preços baratissimos :� 3 em 3mezes, um frasco da,

·t6 =5
I afamada: �

,

{� ;�. LO�BRrOUEIRA MINANCORA!
.: ••• fii.04i - ••••• "._•••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 .. " •••••••-., ,............... Nao ha -eguaí. Uma creança.._�...............���,......,.._�............,_,.-...-...______. de 11 mezes atacada de desin-

teria perdeu 543 vermes de 3
qualidades testemunhado por Iseis pessoas idóneas em Itspe
riú, Municlpio de S. Francisco 1do Sul filha do Sr. Carlos

J'loNeurernberg, professor. Cada
frasco é uma dose, Toma-se de ------------------�----

uma vez em café com leite. rDepois do efeito não precisa,
dieta nem purgante. .

jVende-se em 4 números (1, 2
I 3 e 4), conforme a edade, em

.

todos os negocios, nas iarma
elas desta cidade e drogari
as e na Farmácia Minancora.
NOTA: Se quíser poupar vos

da ssude e vosso dinheiro com

doença desconhecida e remedios
ahabltuaí-vos no eoraeço de qual
quer .doença ao deitar, dar um

e o bom suador e de manhã cedo

__________....... ....... 1,1 um. purgante de Lombrigueira
. Mint:t.ncora. E' o melhor de t »

,--.......---....._-.......--------------- idos quantos existem, e de eleí
to rápido e suave.
Muitas díarheas infantis são

causadas só pelos vermes e den
tes, Depois procurai o vosso
medico. BI St C th

·

Vende-se na Farmacía Mi- �umenau .- a. a li arlna
nancora �tl1 Jomvíüe, e em --------------- -------

todas as boas íurmaeías desta
cidade.

.

...

� �l�����������
. .

...
....

.

. I Pharrnacia .Iil .. !
Tcb�;·:··::NELS!:·

...

<>jl :����;;;o li J'1:��,��;����VA �
�--------.._...................----....,..-----,..------......;

Impermeavel !ll �;��L�!�o�L���!�_ i ' ,
.

I
.
O melhor chapêo] �l! I

ca n�oAl}:r�:8ha e !l__� l

,� Catharl'nénses: �ll
.
A maior probidade proíís- I O grande remedio brasileiro, Ele

1
.:ii

• sional no Receituario xir ae i�ogueira, do pharmaeeutíce e

.!�..
só ajU.da.e a. i.nd.liS.tri.

li 'do :.:

.'
BLmmNAU - Rua li de No- I Quimico João da Silva Silveira•

,

E tad vembro N. 44 - Ao lado do vende-se em todas as Farmaoías,
Proçessos junto a Camarade Reajustamento Economico. : vosso s·

.

o e comprae;

'IDrOgariaS
e Casas de Campanha e

"aturaU..ções. Re�stro d. diplomas. Patentes de 'iR- i: 'I'
Hot.el BOa VI,ta

Ser,"., do Brnsil. bem as,1m nas

,_v_e_n_ç_ã_o.__M_8_rc_a_d_e_F_a_b_ri_ca_._R_ev_l_sõ_e_s_._Cr_im_in_a_e_s_,_-..-__ ! l��!v�����!� i .T_elll.e_Plllllh.o_n.e.,_NIII·_2.1.0_1 Republicas Sul-Americanas.

Flnrianapo!is - Itajahy • 81umenau

Esta empresa qne dispõe de eonfortaveis autos- omni
bus, pode otterecer aos sre. passageiros pleno

conforto e segurança.

Proppietários:
João Hahn, Adolpbo Hass, Theodoro' Daríus e

Ricardo Jensen.

i4
I

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



ionle
Cidade de Blumenau
="���

Balancete da Reeeita e Despeza de
de Agosto de --1934

,

.

RECEITA ORÇAMENTARIA
-: 1 --"--- Renda Tributaria

a Imposto' de Industnías e pro-
Iíssões..'. . _ 895.000

c Idem dontcíltar 911.600
d "de veículos e. placas 1.0'77.500
f ,; de gado abatido 437.500
� " de publicidade 40.000
1 Remoção de lixo 72.000
j Emolumentos 30.000
kTaxa de expediente 44.500
1 Licenças diversas 165.000

...... . 3 - Renda Eventual
b Multas por móra de pugumento 166.785
Cobrança da divida ativa 1:097.400

Movimento de Fundos
Banco N. do Comercio cí dís-
posição 16:104.800

Banco N. do Comercio c/dívl-
da consolídada 648.500

Banco N. do Comercio c] Ponte
Indaial

. 75.000

Saldo anterior

I

III A maior Descoberta

i § PARA A MULHER

I aU�oS�fed ati�"�O
� o Regulador Vieira

i
Â muther não soffrerá

dores

M
CURA COllSAS UTERINAS m 2 HORAS

:�.
Regularisa-as,

l Corta as grandes hemorrha
; gias. Combate as FloresBran-

a·
caso EVIta.o Rheumatísmo e
os tumorres na idade critica

,.
E' poderoso calmante e Re"'u�

875.000 � lador, Nos Partos, evita do�es
� Hemorrhagias e quasi nullí
a Eca os accídentes de morte,
hl que são de 1 por cento. Me

m nmas de 13 á 15 annos todas

200.000 t� d,evem usar a FLUXO-SEDATI-

r"
NA, Que se vende em iodo

8.1 0. Brâsil. Receitada por 10.000
�1 medicos. FLUXO-SEDATINA

II ncoutra-se em toda a pari e.

i asn>ft*ª'ª@t#WMí f M

r

DESPEZA ORÇAMENTARIA
. 1 -- Administração e Fiscalisação

Subsidio do Prefeito
Pago a João Gomes da Nobre-
ga doc. n. 152 240.000
Representação ao mesmo doc.
n. 152 60.000
Ven cimentos do Secretario
Pago a Joãe Gomes da Nobre-
ga doc. n. 152.

.

.

300.000
Idem do Contador
Pago a Germano Beduschi
doc. n. 152 500.000
Idem do 'I'esoureíro
Pago a Alfredo Kaestner
doc. n. 152 500.000
Idem do Escrlturario
Pago a Walter Puetter
doc. n. 152 400.000
Idem do Almoxarüe
Pago a Arnaldo Jacíntho
doc. n. 152 300.000.

h Idem do Encarregado da Es-
'. tatístíca e Arquivo
Pago a Theodoro Lueders
doc. n, 152 250.000

i Idem do Perteiro-contínuo
Pago a Hercílío Wagner
doo. n. 152 200.000
Idem de- Datilografo
Pago a é.gobar Branco
doc. n. 152 150.000

m Idem do Auxiliar Tecnico da
Seção de Obras Publicas
Pago a Paulo Garoe doc. n. 152 400.000

fi Idem de 1 Fiscal
Pago a Eurico Zwicker doc.
D. 152

'

300.000
P Idem de 2 Fiscais Auxiliares
Pago a Procopío 'I'elles
doc. n. 152 200.000

q Diarias e transportes de
.

'

tunctonaríos
Pago a Antonio Siewert

....... doe .. n. 130 . 3.000
r Compra de material de expeâlente
Pago a Ricardo Peiter doc. n. 143 1.800

.Idem a S. A. Casa Moellmann
." doo. n. 144 1 000

........... '

4 - Higiene e Assistencla Publica
d. Socorros publicas
,<Pago a Hermann Reinke
'"doc. n. 131 4.000
<Idem a João Pamplona doc. D. 133 8.000
; Idem a Maria Jesus doc. n. 136 15.000
Idem a Romana Cardozo doc. n. 137 8.000

�dem a Gabriel Berndt doc. n. 138 5.000

...,.... . fi'_ Despezas Policiais e Judiciais
�;Inspetoria de Veiculos

"I
23 á 31 Pago ao Ten Asteroíde C.

Arantes doc. n. 153
Idem a Afonso Farinhas

I
doc. D. 153
Idem a Anastacio José Cassio

I
doc. n, 153
Idem a José Carlos Morais

I
doc. n. 153

c Vencimentos do carcereiro da
I Cadeia Publica

1 Pago a Manoel Antonio Albi-

I
no doc. n. 153

7 _ Serviços Ger�i�o:ooo
I a Iluminação Publica

Pago a Nelson Geara doe. n. 154
3:G73.1 00 I

."

8 � Obras Publicas
111 Conservação e construções

I P�gol' a Turn;:.a de operaríos ligação
1:264.185 Fldells·Forta.leza doc. n. 157 ,85D.500
.( 'l l� I Idem operanos de Itoup. Massa-

4.!JJ( . .:..tbJ rauduba e Itoup, Central doc. n. 158 135.500
Idem operazios de Massaranduba-

I Itoup, doe; n. 159 326.000
b Compra de .materíais
Pago a Carlos Koííke doc. n. 132 5.000
Idem a João Cardozo doc. n. 139 54.000
" a Breithaup & Cia.doc. n. 145·1\ 4.700
" a joão Isidíu Corrêa dO;3, n, 144 107.000
" a Carlos Hnepcke S. A. de. n. 145 34,300
" a Pedro Mirini doc. n. 151 35.000

100.000

225.000

50.000

50.000

r.����_.}Ir..l.II'.I..�

!;·J���···j��é···c�b��i··ll
\ H A�ade�nh:o Pro .. ��
H vilsh.:nuuilo i�
�; Aceita o pat.rocinio úe ;�

1:5Gl.ooo �; cén�s�s civeis, �()n:er- ;JI�: ciais e cnminars :J
i tl Eserltorio: D�lbergia ��It :
i'w������:':':';':':':;j� :

-- - I
:0.000 I

l�*��*������9���������M
l� �
.* �

693.f5ool� FARMAClA ê
6:945.900 � CRUZEIRO DO SUL �

� �
� Telefone N. 15 �
1«· •

(� Rua 15 de Novembro, 32 �

I
� Atende rapidamente :<
» •

I �
. Serve com esmero l

2'4'''' R .'�)i.���9��999v9�99q;9;P<.?:;P.�
. .)3.000!

----f�= -

9:378.700
22:584.649
31:964.349

Alfredo Kaestner
'I'esoureíro

16:8::8.300
�;-c- r-,.. _- =:? I
t1.70::;.;)8;) rlÜ:198.7G4-�--�I
31 :964.349 I

.' -. 10 - Eventuais
rara de spezas não previstas em
outros títulos, porem, iudlspensaveís
Pago a Fritz Schmurr doe. n. 146 19.800
Idem a Manoel M06S doc. n. 155 50.Soo

Contas á Pagar da Gestão Anteríor

Pago a Kestle Irmãos doc. n. i47 520.1)00
Idem a Jacó Kienen doc. n. 148 128.500
Idem a Guilherme Pollnow d. n. 15B 45.000

Depositas
Para conservação de estradas estadoais
Pago a Damiauo Faehini doc. 11.134 158.500
Idem a Guilherme Rahu doc. n.135 590.300
Idem a João Morettí doc. n. 140 162.000
Idem a Germano Glatz doc. n. 141 339.000
Idem a Rodolfo Thomsen doc. n. 142 35J.ooo
Idem a Ricardo Koch doc. n. 149 84.000
Idem a Germano Koch doc. n. 150 750.000

Balanço de contas

Carlos Schneider

Massaranduba

Ooniére

À quem pertenc e
UMA NOVILHA ZEBU'

Walter Paetier
Contador interino Em meu terreno no dia 1

de setembro ultimo appare
ceu uma novilha (zebú) de
pello baio eínzentado.

.

O dono desse animal pode
rá recebel-o mediante o pa
gamento das despesas e an

nuncío,

Visto
João Gomes da Nobreça

Prefeito
os livros e documentos relativos ao presente
estão, na Preteítura Municipal, á disposição de

queira examinar.

"

t

I Todos

I balancete,
l quem

os

De concnrrencia publica para venda de um caminhão IIe uma motocicleta.

De ordem do Snr. Prefeito, comunico a quem interes
sar possa que sera' vendido em concurrencia publica um

caminhão Ford, chassis comercial 46, quatro cilindros,
I motor numero 5212011, com cerca de 10.700 kllometros

I percorridos, menos de um ano de uso, adaptações .. para

1 transporte
de passageiros; e uma motocicleta marca D. K .

W.; motor numero 243.800, e em perfeito estado de con-

servação. !

As propostas deverão ser apresentadas a este Gabi
nete em envelopes rechados e lacrados, ate' o dia 20 de
Setembro corrente .

3:805.800 I. A ímportancía da oterta deverá ser escrita em
.
alga-

rismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

! A prefeitura reserva-se o direito de anular a presen
te concorreneía si as propostas nãu forem julgadas satís-

I ratorias,
sem que por isso, os pro.ponentas possam se jul

gar com direito a qualquer indenísação.
Os aludidos veículos acham-se no pateo desta Prefei-I

tura á disposição de quem os queira examinar. I
Quaisquer outras inIormações serão fornecidas nesta I40.000 Secretaria.

Blumenau, l' de Setem\)ro de 1934-

JG. Seduschi
Contador resp. pela Seoretaria

Cürielras para Situ

los elettoraes

Preço 1.$000
Typographia jaechsen

TOMEM
_

Pastilha
··········Pa r a D o r e s

·.Nosrins e Bexiga

t�C o n t r a a ci dou r i c o

f.olii�$I<,YIo-'-��� .,.iS&M<_"iIei...-,FX'""."""'..,.._......Fiifi'...
•

.....-)iõ;c;iijj_�_,...j ........ .....-_._1;_a_ili - ---------------------
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Insy
Efleilos maravilhosos

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



mãos dadas

Santa
com o

Catharina» marchará para uma

no grande prello a ferir-se

partido Evolucionista, a Colligação Republicana «Por

victoria certa, inconfu ndivel,
em 14 de Outubro

De

l Perguntas sem respostas {Ecllos & Clunentarios

I I Na sessão solernne da COIl-
Leitor, já leste pelas fo- coneurrencia publi,ca? .. venção Republicana, em queOE B L li M ENAU lhas do Partido Liberal algu-

.

- Leste. no «Drarlo OHI-' foi Ieita fi fusão dos paraidos
ma resposta que satisfizesse cíal», o pagamento de 32 con- Legionario e Republicano,

. ...

T A
aos tem; desejos e ás tuas tos e tanto ao sr, Paulo Be- mereceu especial destacue a

CA.·... NDIDATOS V. I.S. .08 ' O perguntas sobre a bacanal Iike, ex-prefeito de S, Joa- conferencia produztãa
�

pelo
dos dinheiros publicos ? quim, para a eonstrucção de sr, Marcos Konder.

C I
Já teste alguma explicação urna c�sa escolar?

.
Ao par da critica sobre o

MIeROS OP O convincente sobre g�stos vul- -_ Ja leste alguma expli- nacionalismo na Constituição
tuosos em tanta' COIsa des- caçao sobre as clausulas en- Brasileira de 16 de Julho o

. . necessaria?' xovalhantes do emprestímo orador focalisou um assum-Esp.ecial para «Cidade de Blumenau»
sabes tu, leitor, que are- que a Interv�Dtoria preten:, pto de grande ímportançia

por PEREIRA NETO sar de. abundarem �btaçoes, deu e que. fehz!_llentc, gorou! i para a Educação. Sustentou
.

.
. ,.

. ,. . .' transm�ss?ras de radlO.�, _nes .• T Sa?es a ,1'8ZaO por qU,e, a i o sr. Marcos l�onder com pro-
Antes de entrarmos no as-. prmerpio

.

de socrologla que ta Capital, algumas offlclaes, Interventoría nunca permittíu fundo conhecimento que os

sunto. a que se, relere o t�tu- J diz que o, homen: é o produ- foi montada no Palácio do 8: publlcaçâo do. contracto professores das Esc�las prí
lo �Clma, pe�lmos ao leüor; to do meio. E' dlplomat� por I Governo u,ma que custou ao fl�mado corn ti Caixa Econo- marias devem possuir as

eleIto.r que nao se esqueça I' t.6.mpel'�me�to, educação e

P�I_V.Ú
.. quasi cem contos d. e mica, censurando os jornaes me.smas garantias e vanta

�ü que demonstrm;nos,�? ar- convt'Dle�c�a. Como ,deputa-IreIS, quando, p{t!o �J'€ÇO d� que. o pretenderam lazer? gens dadas aos protessores
tígo de sabado ultimo: o sr, �o esquerdista, fez discursos ,25 contos, estação tgual fOI Ja te explicou a Interven- dos cursos superiores.
l':lereu é a ynica cultura �o- a esquadr? e ataques á com-I recusada pelos governos an-: teria como, porque e ond,e Esta brilhante these será
Ilda do P. L. E um partido passo, Feriu Iunuo. Mas de! teríores ? �

I empregou cerca de dez mil levada a Constituinte Esta
nessas condições nunca po- t;:1 maneira, que os adversa-] - Já ouviste dizer que o; 0�:r:tOS que saccou do depo dual, onde sem duvida alga
derá governar com indepen- rIOS nem tiveram geíto de; jornal Repnblíca paga á Im-] SIto no Banco do Brasil, por ma alcançará plena approva
dencía e proveito para o Es- "estrilar". �e fôramos prncu.: prensa Oíliclal apenas qui-' conta desse malfadado em ção.
tado." rar analogias usando da nos-] nhentos mil reís mensaes pe· .

presumo ? _ x-

Estamos colocados [m íren- sa Iras,eologia cabocla (de I la. çasa, pela tinta, pelos ty- � -_ Leste ou ouv�ste explí- Uma nota publicada em um

te ao dilema formulado, - q�� muito �os orgulhamos);' pographrs, pela luz, pelo te-
.

caçao sobre a ra�ao que Je· jornal Iagunense informa que
se não nOI:; trae fi memoria.I dmamos, SImplesmente, que 11pphone, etc, ... V(!U a Interventoría a englo- graças a actuação proíleua
.- por Euclides da. Cunha: I S, Excia. e�1 P?1iH_ca, faz c::- i - Já in?ag{{��e ,quanto a bar os d,eposiics dOE d,iDI�ei. do coronel Arisüllano Ra.
"ou progredimos ou desapa- mo um certo alado que nao llntcrventurla esta díspcnden- rcs public o:;" sob um s o títu mos dentro em P( ueo será
receremos". Ou o nosso Es-I é pássaro : morde e fllSsopra'j rlo com a Imprensa Orliclal ? lo e e urr fi só Impcr tancia ?

I i1au'gm ada no Estado uma

tado desperta do colapso ou./ _ :vra�, como essa, compara. Sabes que antes, nos tempos! ,- A Jr.te.I':'cnt�Jlia já �e Iínha permanente de �viões.
tuhrista para o gover!:!o de I ç�o e. de todo aeselegante,!mais foigfldo8,;mfsmo no pc-

I dIsse qual f,01 a JTIlportanCla com eEcnIa bi·semanal por
si mesmo.;nnrteadD pelos seus 1 dl,remos, com. os ,c{�lt: gas do; riodo rev(j��cioIl�ri(l, o go- total que dl�pfJ1deu.- ccrn a Laguna ..

gran,des f�lhos e, ,nesse caso,' HlO, ,qlJ,e S,E�c�a., e" um p�r-I vemo rf'C,(Wl�>, amda CPI'C� conipr� �?OS ".:,9 tlutos< _' " O inte resEante é que gpe-
camm�a�a !ranqmlamente p�- Jam,( �t<l! ,�:lLPI,C:O, FobrI�,: �e cem n�I11els ._�êns�,cs, (,

..

- LhlC aJ�un'a EX�)l!�a- sar da "ca!Jacioade de. ação"
ra a VIctorIa das. seus destl- l!1�S 1.n_C181��), p, esentememe Ilmh� no _J0I'TIal ;lepUbllCs. a :dO Fobre os ;.0 ,con.toN, gaB- do H. AIÍs�maD(j Ramos, <mor

nos, ou fica como

..
está, veJa- e .mdI8pe!HO�ve.l, eu: a

nossal pU�!lcaçao dh toao o seu ex- cOS por ,um fo luloll-etw de tead.:l por um ef:pirito de sa-
Ja ou abertamente, sob o ta-/ representaça? �e,d,eJ aI" .

Jllemente?
..

estrada!.. ," dio idf'ali�mo constructor"
·cão d.o sr. Flores da C1!r:ba ,

M
..P�dlO SJh.�lIa - E as� i

- Tens lIdo, nos balance -:-:' OU:'J�te. al�1Jm� JUSbfl-1 a plospna ciuucle ainda não
atniVes dos seus pr?t��IdOS:.SIn.\ t',ma eSpec..le de. Gandl,tes, pagamE'r:�os de co�t�s,e catlva p.'iI<l a CIllI€gü de tre-

estE'ja ligada a FlorianoDolis
e, nesse caso, regrldna ate I eV�IUJ�� (pude�a, se e Evo-, contos de reIS para o InICIO c110s de ,estradG� de rcdagcIG por uma estrada de rochtgem
ser dividido e partilhado ell-llü�lOmsLa!J Nao adopta a! de construcçõe� de grupos B t�sta oe, rerro ! _ transitavel uem tenha resoi-
tre o Parar:� e ü Rio Oran-' greve da rome,

_

I escolares {;; estratlaS,- f:>em �a te, dwseI'(lm �a r�zao vido o se� mais importante
de" como. Ja houve que!ll o ,Pelo menos nao ado�tou I qu_� lc\ll:u a Interventofl,� a

problema: a haITa,
qmzesse fazer logo apoz a ainda. �parentemente e, a : a�l aneaI o motor de ele, a- A liliba de aviões sem di!.

victo.1'Ía dp outubrismo. �'�l'(jPl'ia }lli,�gem da, l'e�unCJ�,! li ��.r,�;� ça� ?O ,tl:lnqu�� do (,fg�:0,� d� vida [llguma npresenta Ul,:

preClso, pOIS, que ·08 catar1' ia mOdes_tli:l, ,do ;l,esp�eendl-. oms ��M �nu.,.." ��b;e da Praçü 1�;; �aIU ._CI
I pregresso consideravel. mab

nenses p�Ilsem e v<.:tern co·, m��t?, N;'lO, e, t:n�b.nto, ,��r'l i! :li vIr �,<\In:pr;n�aüOf�l( l;�'\)com I não vêm resolver o problema
mo ca,tarmenses e nao como f8ltame?oe defm��,el. 1�UltO I perloc.ya t,:ud ...., �ubL�a, '" I de tramportfti pan. o sul. Ac-
sectarlOs.

.'
moço, e u� espulto alil�a I Grande SOítimento

I'�
Se nao "E.1<!e iluda dl,sso,:o-e I cresce ainda que' o "dentro

Porque muit.o a�em. dos in- em forI;t1açao, ,,�enaz .�as nao .�.:. D:da
t6 �xp.hcaram :te hOJe: f

em pouco" da nota supra-ci-
teresses partldarJOR, sobre- combatIvo,' re,,�ste maIS pela i :.'

espera ,U.H f'oUCO qu -, te c,�n I tada, represrnta um espaço
púÍrum e estãe em jogo, o� força da .merCl8., I d� � taremos todas est5s h�stoflas, de tempo Lastante longo prin-
interes�es e os destinos do _No parlamento lera aClua-l�

�

.. m. (Da <tA P�tI'la,. c!pa]menie para nós .de' Biu- 11
Estado, Para salvar-se um ho· çao dlscret�. _ , "

i·
- -

4.
menau que appsar de accio-

mem, não se c

.. Ulll.prO!l.lette I F. AdUC?'I, ---=- Nao
_

naceu I
.

LENCOS _.;..
; Acçao IntegralISta. nista da Aero-Lh,y<1 Iguas!:iú,

um povo, Isso posto vejamos fJlara OpOSICIOnIsta. Nao tem!
.

�., ,�! B'�=l(;;iieTra possuindo já climpo de ater-
em largos traços o "te!lope- "it" p8.ra esquerdista, Sua' -; 1 ,! u�d •

'_ risngem .e demais requisitos
ramento politico" de alguns ralla devibl'atibilidade

Chegai
. F '��41 DOmIJJ�'O �l( manha ch�- uer:cssíirios para (I estahele-

dos candidatos, começando qussi ás raias da apatia.Tem-· . ; g�H: a .esla clcade o dr. P!I- cim�'nto de UlliJ.l liIlha aerea,
pelo sr, .. I se a .impressão de que o es- Iurdo Luz, Ma�, em, verdade,!mo S�lg:ntjo, che�e ,da Acçao estamos esper[lndo 11a já

Ru.pp Jun.ior -. E' um .homem
•

Pil'.ito de S. ' Exda, é feito. �el
o s�u nom-: nao rOl, nem PO-) I.nt0�I'ÜiJbta_. Bl'flBl,Ielra. Gran- longo tempo pelo prolonga

·que não tem portas na almal cimento armado. Mas por ]s- derw ter SIdo ltmbrado para i de massa ue CUf!(lSOS espe- mento àe Joinville até aoui.
nem cortinas no cerebro pa-I 80 mesmo é um forte. E co- tão alta j�vestidllfa. Entre I 1'8;a·o na rua uúS Pal,n:e�ra,s. Só se este "dp.otro em �ou
ra fechar o que sente e ve·! mo tal nunca deserta do pos' outros motIvos, porqUI?, na \ es,andy forillúd,o n nlllICIa In

co" quer dizer antes ou logo
dar o uue pensa, E' a pro'l to que lhe é confiado. Tal: situação em. que €stHmos, te,g�alllsta d8qUl. FeJeu o

.

S1',
depois das eleições de outu.

Pria franqueza que se per- c.omo oS _paulist�s',,"não tran I de combate eJo e Eem t�e· \ !Ú!LJ8.,n e ,I'êl;p.?D_,deu �,gra.de- l' t' " t
sonificou para fazer contras

I slge
e não peraÔí1 .

.

! guas, o de que se precIsa. cendo (�SI', Pl!�:_o Sll,gdd�. �il�')��n:�l!e aei:�Jt�a fur��l�ig�
te com os metortos vulpinos B, Vjana e Abelardo Luz �,não é de, deputados á la IJ?O'I A' nOlte DO saJao dos, Atl- certamente pela intervento
da politica, Temperamento Espiritos ponderados, calmos ça, mas a ,la homem" FICa ; �'adoI'es, repleto, de curJOs�s, ria. Sendo lissim é semelban
arrebatado, diz .0 que .pensa mas vigilantes. Não são ora-I assim eX��1Cado o eqmvo,co, .l':zeram-se OUVIr novos dIS-

te a "promessa" feita a lo.
e tem coragem e cultura de dores que arrebatem, mas No proxlmo numero V{Te- l cursos,

, cl11idade de üelchiur, de que
sobra para defender e sus- são parlamen!ares .perfeitos 1 mos os estadua{ s, a, começa_r: ,�, dr. �!:guel, ReaIe, e ??r, "dt'ntro em breve" püssuirá
tentar o que diz. Um optimo I e fal'[io opüma flgur:::. no' pejo nobr.e sr, Acac,IO MoreI jP.llD.lO S,u1gauo, proferllam

uma Jinha ferrea, . ,

representante. Será o chico-, Rio. i ra que fOI secre,tlil'l?_ do Pa- i lon�o,s d,J�Cu�SÚ�" sobre a
, '0.' .�

te do povo contra os gozado-l Abelat'do FOllsec;'1 - Pre- i dre Eternu nas leUIlloes que: deu.flua mtf�ralI�L, T; ,�RATIFI'-'A-.Ji:.,
res da revolução e farçantes: sidente da "Ala l\IOça", por antecederam ao decrt"to da: ,Segunda-rena, o c�efe Na-, ,A �u�m ,bzer entre?�: no es:rlto-
da. democracia ! um erro 'le :rc. visão figurou formação da Terra � poste- i cIOnaI prossegUIU vJagem pa' rIO �<l Estrada de FtcIJ o sanIta Cda-•

.• I
1'" bI' d' t]· t dp '" Jaragl'" e Joínv'lle onde tharma, de um par de oeu os, e

Adolfo Konder - EspirIto for- em um "pa pite, pu lCS o rIOrmen e a, �ou a ac a -. a ·.a .

'_ vidro "Bilocal", perdido lias ime-
mado no Itamaratí, confirma, neste jornal, no dia da Con- entrada dos blChos na arca ll�e prepararam novas Ied:p· d�ayões da Igrela eatolica, á rua 15

plenamente a verdade do venção, em logar do .sr. Abe- de Noé, çoes, de Noyembro.

o sabã.o
,

ir em �specialidade
de WfTZEL & (JAo ,. JOINVlLLE (Marca Registrada

não deve faltar em casa alguma !

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



Ao �ovo �a [i�a�e e Inteliol.
Deverá chegar á esta cidade, provavelmente, Sabbado e

Domingo, o que será previamente annuneiado, ° exmo.

Sr. Dr. Victor Konder,
grande amigo de Blumenau, e um dos seus maiores bemíeí

tores, que regressa do exílio, com o animo de permanecer
entre nos. Os amigos e admiradores deste querido cathari

nense, lhe preparam estrondosa manifestação de apreço, para
a qual

.

se convide o povo em geraL
A commissão.

�eoijlftetung bet 6tobt
nub �olonieiloue �lUUtenou5.

mus ber meroannung mirb oorauslid}tIiá) um 60nnuóenb
ober 6onnta�{

�err Dr. 93icíor �onber,
ber �rettnb !.8Iumenaus unb einer [einer grfi{3ten morféim:pfet,
nad) ljicc ijurüdfeljrclt. 6eine �rellnbe êereíten eine gro'ãe
.cr;m:pfangsfunbgebung nor. :tJi.e gefamte !.8eoiHferung if� l)ictBu
eingelaben. 9lãryeres mirb norI) befurmtgegeben.

�it Sf.nnmifliJ,)u.

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


