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NUME�,O : fi

r{;-�LElTÔ"l� Continu� Inven-j As elei�ões em Santa I

;i II tando Impostos I Catbarina e a im- I

'; d C �m 16 do c!mente rll!i!li�ou.se ii renovação das elelções de �J ..

Dizem O,S t�legrammas do! p.rensa do
>: e aplvary, EstreIto, Porto União e Gõ par :� RIO que ínlelíarnente ° sr.

Jco . �ob a pressão de continuas amd as de vleienelas, coajido pe-
• PdER' V 1t

.'

lo: I� a:C;ldade de todos as autoridades e lf ncelonartcs publicos; aterro-: e ro rnesto não se. quer 10 I
o aa preocoupar os meIOS nuara a ser contírt1!O' pomo

� rl%� com a presença d2 uns sem num o de individuos suspeitos o �1
emendar. diplo�aticos da Europa a de díscordía entre os' dois:

: eleltor.ado foi ás urnas no dia 16, arra�ado pelos agentes da inter.: O Interventor-prefeito ao1· questão do Sarre, o pomo de países, pois nenhum delles se

í! vento;l;: fom vehieules do Esfad�. ,

'

: ínvez de correr "em auxilio' RIO, 20 C- Aproposito. da dtscordía entre a Aüemanha conformará com á perda re-.

c; todas as s:�çaõ��deÕsl'aPort modtlvo1St<:lUf ig�oram�sl chegou tarde em :� do pove carioca contínúa r requisição. de . 10rça Iederal e a França. pentina desta rica região.

(. ib
,gen es a n erVtntorla agitam em completa • . 'I' a 'a tír l'

- C b t d

(: II erdade, desenvolvendo a pressão em 'odas as suas modalidades : Inventando novas taxas afim; P! garan 11' as e eiçoes sup- omo sa em
.

O os, depois As minas e as grandes in-'

F desde ii a?leaça de vin.sal1ç3S até o sobsrnc.
I

=j
de lhe tirar mais dinheiro. p,lementares em Santa Oatna- j da Grande Guerra, pelo tra- dustrlas sarrenses despertam"

{: sobre Ass:�t nu; ambiente de pavor, scb a mais evidente pressão: Com sua Irnagínacão pro_Irma o "Jornal do Brasil" pu- tado de Versalhes, esta rica a cublça de ambas as nações.,

,
renova�ã: door;'ef{o :e::cG::;'a�s J��:;�:; c:n�eu ti Intpv�ntot� ,_na � dígiosa lembrou-se de criar li bli0;;tva, .em s.ua

edição de região passou para a tutella que tudo

f.arão.
para se,.rem:4jj r. Foi a victoria da força, ; vieterle cla vf�í:��ja econ�:a°a vi�I::: : i agora o tal imposto sobre a dOI?mgo, o seguinte eommen de uma Commlssão da Liga seus possuidores,

, "Ia, cor�a a �ons�iencia livre, d� um pc-e, .' Ê ! Riqueza MoveI. t9.�!o:. . .
d.as N�ções, que a governa- O resultado do plebiscito

, vo. ta :{lc:torr: da esc:ravu:lae centr, a liberdade. :� I Interessante reparar no
As nntieias de Floriano- na ate o anno de 1935 em irá desag

..

radar á França ou

• AIC:�:�aç: e:::�bl:�:a p":2rioSan<;?dce t�ml?e,a a lei e a justiça, � I que tem feito até agora o cio lis, a proposíto do pleito sup- que um plebiscito deeídíría] a Allemanhã?

í.
..

b I
... y" õ ..arlllã, que representa a .._

-

. plernentar d . h a q
- Itarí ,

I A

: m_alor,a a 50 u�a. do, e!eito�ado do Estad., e qui,.á a da sua popule- :1
I rurgiao pernambucano, arvo- .

marca o para 0- uem yo !lrla. a pertencer resposta desta pergunta

: :<101 recorreu a Justiça eleitoral contra a ,alidade de pleito per se : I eado em administrador de! je, e_m quatro secço es dos este terríterío, SI aos franee- poderá ser o motivo de uma

!� n� ��:i����f.do el1e sem as garantias coreC!:didas. pelo Superior Tríbu,

�i'
uma das mais bellas capitaes municípíos de São José, Tu- ses ou aos a1l6mã�s.

. l°utra guerra, .. talvez mais

: o recurso da Colliga"lio est.'!: II'rmJ b ,.: I do mundo. I b�rt\o, Gaspar e Porto União'l Uma clausula Importante sangrenta e terrível que a

•
"

di
T � r "'0 50 re provas Incon.esta-. N- nao enc h ' d t t t d'

. 4'

(: veis, ln istruefivels, que garantem d anndação do pleito reali.:cado sob: ao se lhe aponta um aC-I
ourem, na singelesa es e ra a o e que, índe- de 191 ,

f: (I podáer discricionatio da força elo podl1.rao serviço daque!les que o :1 ItO. siqul�r que tenha :-tarada.- da narrativa, a gravidade dalpendentemente do reSnltado.
--------------

· preten em manAer nas su.as
-

t d .J
•

d C
e 'I'tua

-

li d 1 hl -t
'.

(: o L'h .' ?,<iOS Cai'! ra , \tonta e ..o povo. : O. um o advento do Parti- IS eao naque e pequeno o p ell SCI o as rICas minas O n t d G t I'

...
1 'f: porque ha !.�s�:aesT con;,e,"clddos de que ! �ua �ictoria foi ephemera, � ,do Autonomista do qua'I 'e' Estado sulino, de carvão do Sarre continu-

e con (O
.

o sr. e li 10

.".. : .
Iça para JU gar e suas pabcas Irregulares entrara m a:{

. O
.

. r V
.

"

: aggredlr e.a dmea�ar a justiça eleitoral.
'

: uh.r�·mater, os desatinos se ' ..
governo do

. Es.tado, lU- afiam sendo exploradas pelai argas com elementos da

}:.
Mas tudo ISSO de nada ;ale; a jusiça prevalecerá. : multIplicaram. E' um nunca dlnere�te á deCIsão da mais França. A Allemanha \.:aso1 f tU'

.

«

:
qu� s

o povo de
h' S.dnt". Catnarinil, que

SI mantenha sereno e calmo :� acabar de i:lv�nroo-es de eUJ'
Alta Corte de Justi"a Eleito- vença no plesbicito terá nue II ren e nica do RIO

: � ua caaSé! Sé! Ira victoriosa. :).
Y'

-

1
. y.

. .' -
"!.

.

l=
As eleiçõll!s de 16 do corrente slio nullas de pleno direite e- h pregos e SInecuras para os I r� _que determmou a reqm-! pagH.r duzentos mllhoes de Grande

: lo abuso da força, pela violencia, pelo s>borno, por tudo isso' :ue =j
novos correligionaríos, afim Slçao �a tropa federal para! doUares em u.m mez para a I

:
(I p(lvÊ.de �an.�a Cath?'ina presenciou n,sses ultimes dias, : de garantir o seu prestio-io garantIa das eleições, conti-', compra 'lestas minas,

�: tes..
�ultO. "dedo aInda par? os nosso! adversarias jogarem logue- : politic9 periclitante

b uuou a remettel' forcas de No Sarre {} preSid.e!!te Hi'.1
:

' c, �a,s aln a, para a pratica de aggresões. :1 A I P
., :. porco l'

- I ti t
.

:
" SeJ�m �tllden�es; não se precipitem,esperem o dia de amanhã; :

ta ollcla MIlItar, que
l.Ia para _!iS ocalldad6!S I e� coo a com llIlPOl'tantes,'

}: .,.em,c.�u,
e ajustiça ..�elto ..al dirá a sua palavlI difinitiva, serena II im- ! elle

em. brev.? terá termina.- q�e tem secçoes a renovar" alhaú.os dos \luaes .destaca-

:
par lal� dando a VIctoria ao valoroso 1'01'> de Santa Catharina. :� do de

orgamza.t. será uma ?erto de poder prosseguir I se 51 ta.moGO mdustrll1,l H.oe-

: o••�:;':;::.::;�;.._•••�����:; , ,....... :5 vel'dadeira fabrica de coUo- l�pune�ente na pratica das i cblmg, que almeja ardente-

A
_---. ------���. cações para seus amigos 1 vlOleI}Cl�8. i mente que esta região passe

resposta do Para-,O PR"ESIDENTE .
l\gora, com o tributo sobreI.,

Mas
SI. é . <::xtraohave1 a at-: ao dO,minio nazista. Mais

.' _ I
' a �lqueza MoveI, o cirnrgião ,:tude, Arlstlhano Ramos, des-; proba.lIdades de vencer pos-

M._9ua[ ao c.onvlte da JDA REPUBLICA
crla um caso sério para al�.cspelt.ando

nma

o.rdem .de:suem os

�tlle.mãa,s, ,que
tem .

. '. 1

L-
_

su� manutenção no cargo, haheas.-corpus" concedidu I a seu ,lado a maiOrIa da po-I
19a das Naçoes C:IEGOU AO pOIS ° povo, ao que parece. pelo Trlbunnl e a decisão de' pulação do SanE'.

.

j
,

. qlh.:r qUE:: a Camara dos De: f a.nt� hontBI? no Tribunal SU-I Mas, - e isto é q!le preo-

Genebra 19 _ E t. RIO putado,s l�tervenha na inter- perIol'$ maIS extranhavel e � cupa os governos européus,

firmada ; noticia d� a con- vento�ta �edel'aL
ate m�smo grave, é () racto! -:- pre�ume.,.se que qualqnE'r

.'�(a I'asposta do �'ara u�ueaa '1
E uao e para menos, quau- ��. a�e á tarde db. hontem, ; q�c: .�ela O resu�tad,o do pl�-,

.

convite da Liga das gNaYõeú RIO .19 - O pre�ideDte da d� estamos na� :::esperas do 1�.O e_ 28 hor�� depOIS da l'e-lblsCU;o, este terrltorlO ,ü?ntI-;.

����r�"p�:;;!'er"eÇc�s�d.' c�"e�'1�h�:t'�.�·S�io?�lJ���;;:rgd: 'I' f:����:lp:::ta� ���1i�� '���.·Il ��J�"1,':,"v�:��ve�'��.··· ���:�
.

Os exp"ortadO r.es
....•

'

·1
•

I um av3.otipo "Corsario", des- vertIr. . .

1'a, como l,he <:ompetia, to-. '

•

. nc:r
____________ lcendol1as proximidades dai Imado 'providencJ�8 para a'. e�! te-ameriCanOS e3taol

O. Confll"cto d C·h I
Ilha .F;cal um POu.co a.ntes i ;

xecuçao �a I?�dl�a em,ana.da, sat.isfeitos
1

n nco '
.', I Pena de r�l t�:Ji I no poder JudlCIarlO eleitoraL I

.

Iu � \. ./ ; .

J I or .....ao
. .Esse retardamento na tr�ns, WASHINTONt 20 - A em-

(1-0', I Judeo que cohabite I �llSSàO de ordens, conhecida!�aixada
....
da BI'a6il recebeu

IO governo brasileiro de- com mulher aUemã I 0.. pren�anc�a do ,tempo',y,re, [uas camaras de commercjo

chnou do convitp. f 't I
I

. •

i �lsa ser e,�clareCldo su!i'lC�en I' dos Estados Unidos, mensa-

.
. "..: �l O I

�
i ?�ente pa_ra que a JllStlCH.r gem de felicitações, cuja gen!. .�..

_ ........0;0;;;;==;0;;;;====

pela LIga daS :Kacor-s I NUREMBERG! 20, - FaHa_n-; Eltn�o�al oao _venha a sOItrer' tileza declarou muito apre- (i .

< �
"

. I I do perante a LIga dos Jurls'; � -,!umma lesa0 no seu pres-! ciar recusando 8e entretanto \
'" al f:o.es da Cunha

�omu:umcam do Rio que \
con::>uttos N:-t�i{lnal,soCialis-l! tIgI? ,I a ra�{'r commenta:rlos, porqu� Commumcam �e Porto A-

o chanuelIer

.

.MaCedO Soares, '

,tas, ,0 sr. JulIus Strei<>her,
'.

E precIso qu� 13t' Saiba! o decreto dispondo das pos- \1.e._gre que o preSI,de.nte Getu-

. ct;n'espondçndo �o cnnvitt:' da . I G_ue e o grande chefe na-l quP lião está em jogo o in-I
.

. llc:, Vargas rcceb�u quarta-

E�ga da� Naç?�s. declarou ,zlsta em F ranconÍa e que se: tel'�sse ��sta ou daqueHal
'_o, - '"

��.
í feIra, umf1; comülls�ão na

TI$),o medIr i-iacrlÍlt":tOs_afim de t d,estaca pelo seu ante-semi- i laça0 polItiCa, deSde. nu da- I,Fl'ô.n.te :!mna que !Ol.�Dt�e-
,�cont�ar uma soluça0 para I tlsmos extremado, :propoz a, q�ene Estado, ml1s a· Bobara- I gar pes::>oalmente. a S. lSXCla,

":'(f conflIto do Chaco, entre- ; pena de morte para todo e' ma do proprio Tribunal Suo -."
um longo memorIal contra o

ta,rt?, o governo brasileiro I qUalqUe.
r jUdeu que cohabite: perio.r. que não pode fica r. á

.

governo do general Flores

�ecllna d? _convite da Liga,
. com �ma mulher aHemã. �o i m_ercê de interesses ou de- pai .

�
da Cunha.

para p�rticlpar com os Esta-I' I seu dIscurso assim se maui·! xoes pal'tldarias,. I

I Y'_"··
---......;-----....;.---

dos Umdos no Oomité Neu. I festa o sr. Streicher : '(As; Po:' isso mesmo, õ caso e-I .

ô e lU
iro de Co�trole, o, ministro cellula� ••ng.uin"as do. ju':leit{)ral de Santa Catharina I ma experiencia
da.s Relaçoes

.

ExterIOres ex.
deos sao prolunda;n�ute diÍ- i reVé.8te,se de uma indisfürça-' ,- \,,_. í ft.

pIlca essa attltllde argumen- t Br.7elulio Vnrgrzs
ferent�s das dos norJicos". I '\Tel gravidade".

,
� '1 ! que iracassou

tando �uLe. o BdrasilN'não per- ld' 18 bras. O chf'\f,.... d' ". na� Edi' accrescentou que os l'ilhns I .---.---"-, r(V,Y'/?-_...)".") I' RIO. -20N'uma .con�el·tarl·a-
tenne 4 19a. as ações e i �s .'

_..... e casaes teuto· judeus SãO'j "'IND" SODR E O _

//
,1

aC,�es��nta:. !
çao fOl esper,a1G SO�8nte e1!'llllentos hybrtdo3 que con-

a H o·
.'

'.
'.

L rdaqui foi feita hoje uma ex·

AnL�s de ma:s n.ada agra-; pel,' .mu,io offlClaI, pOIS até trlbuem para a degeüeraç.IT.o! C!\SO STAWúSKY -;"'::1'':'"
.

i.v';
. periencia alim de vettricar a

deço VIVam-3nte a dectara- \ a uitimahora era desconhe- do nosso povo". � PARIS 2fl O'·' I I ....___....r j ,)� I possibilidade de alteração "

ção de grande importancia; cido o l;ar do desembarque. I ", . '.
lo -

_
mlnIstro, do I

_ , I' í das horas de fabricação do

da collaboração do govel'uo O aviãoez eXl.ellente Via-I
lnten�r Iecusou-�e _ accei�a(' I : I I� '\�4-;: ,pãO, de maneira que os s�r-

brasileü'o. O Bl'3.sil lamenta gem, ap�al' de ter encon- 1'" i' Ii 0..

o "pedtdo úe �e,:mssao do !nS I - .§tI": viços se iniciassem ás 3 ho:-

não poder, coherente com at trado foes n�hlillf1s em to- )0. na .sta am\,..a.çad;) pec.tor de po.l�la, sr. Bony, I f. f.'
'ras da ffia.nhã para ás 7 ho-

titud':':,; a'1teriores, colaborar. do {) tra'cto. Deixi'inri.o Por- de perder a cab.c>c
VarIas vezes. CItado no es Sr. Oswaldo A.ra�.la, Emba?,- ras o pão ser entregue ao

El]�rctallte, fiel á sua tl'adi.\to Alegr o avião um campo'.
......d c�odato Stavlsk�.e no, caso I xador do l!l'a�'Jü em Wa- consumo. O resultado roi que

ção em face da pGUtica in-; de nUVel que o obrIgou a ;;-0 Dres�dt::nte da Assflcia· \ ctu morte do JUIZ Prlllce. t sh1.:ngLon somente ao meio· dia esteve

�;,te��a?iOnal não medirá sa_\de3c.el.·,nveg:lUdo atéaaltur,a <;:0 �rnSll;lr;t de Imprellsa,l· .. 'sibilidades dH cambi _lprompto.o p�o.para ser eu-

:J!lltfnfwlOs para colaborar com Imaxlma e 200 metros, I'€H� .5
•. H'Jl'.bert- ru,oses reeeb,:m 1e

j PED. E.M REfO.RM li ! riol' do P,ra�il roi ob ,;: �xfe tregue ao

consum,o'.
�iS demais nações na !:Iaz do i nando rde calor,. Sómente :\lagoas um telegramma do

.'

. • H
s'v d

.}, '"

,

r exc i!- ---.-------.......---

Chaco." I após 8 p;;sa�em pela capi- Jornalista Jose' Antonio di. _Despachos.telegraphicos. d? d� �" o .poder central, no RIO Cuba espe:,a .uma re�.

,
ta! c:tthauense o apart'tHlO zendo que está ameaçado de I RIO de Jan�!ro n�s partWl- co11 �ne:ro; que ela��r0!1 S_:ID I -'.

.

i consegUi subir, mantendo-se �erder a cab,�ça C3'hl ii1sis- pa�, q�e o COrreI\} da Ma. \ fl

a oraçao de !,!vgomaçoe8 ." �

vo uçao

A
..

lt l\ 11 t· I se á altm de mil e puucc.Js n�se na propaganda da cn.n- nha, dIZ q�e consta nas 1'0-1 q!-L hou�essem sldo cond_u. H� \fANA. 20 _;_ O �oronel

gr,tt;u ores E-\ rg ",11 1- i metros, &ma do campo de Jtdatura do sr. Pericles GÓAS das. d_� Marmha que alguns; ��df aq�� pela r�p��sentaçao Bapusta declarou aos J01'Ul:.l.es:

nos que se revoltam t nuven.s. h ílr{)�imi.dades do �fonteiro. irmão do roinist;o c,?pItaes de Mar e G'oerra pe l l·�t�a lca brasllena. "Estou. ao corrente de um

COíllillunica,m d" B tRio tambu reinava torte es, .ia Guerra, !ii} govgr'u'1 do dlrarn. ref()�'ma UQ posto de!. �partamento do Estado, moviml:luto ?-f[j]lldo CDutra ,0

Ayres que ãOO A;r'CUr���s. curidão. Asilll fi. veloeidade
f 8stado< Essa a.mBaça a- �ontra,-aimlr�nte, o mesmo! corno s_ dE'd_praxe tambem se 'goverD,o. Conservo, o EX,erm-

3.I"geutillos. tomandol de1 �;.� foi dimin(�3. como med�da (;escellta o sig:'-t�t�fio dr) te- ;��!�dO v8rlOs." capitães de i �����o� e commentar a to pl'ompto para lmpedIl-o".

salto o edifício da Camara de prudeHa. ,.,gr?-m':l!l - rOl relta por' ou· ,:I<'i.z"ata, �ue quvrem ser. !e- i Nos cil'culos bem inrorm

]\funJcipaL 03 agriCtltt(HeS,
Em. segda a.o desembar, ;�o lr�ao do general Gúes rdÜ[�adosuGo posto de capltaes: dos se aUega que os expoa- ",N,'.otici.,a.,.-se. entreta.nto., "'.ue..

eu.\:urecidos d"'Sfrllll'aUl mo-: que o sr. �etulLo V,r:gas di ,uonteu'o, que é .prefeHo e
. e m,ar e uarra. O Jornal; ta'<i'o'l'e'ono'rte "'m'''''''l'ca

1'- "f

, .

'

�'.. .! rt'gl'u-S a P lan'o d' C t ;m'lha'lo d t t" • observa qu" embora o ·caso I � ..
"

.

..... <Oi L nos se .al.g.UI!S.. pO.Bauidores de él'edi-·,

ve�$ e documelltos e al;gre-. c:;. a ",t
..

I} J1l. a- t'
l fi ao Ui luten eu- lião s'��' . ;' - i mostram muito sati'3feitós Jos cO!1�elados> não está.o

d,Ü'H'U o presidente e f{.maCio-1 te, c0U-: ta .C\)m,lhv� que
01' alagí)hno. , HnaneJ:.. �OVOt ,3. Sl�QaQa.o: com aquaUe decreto, por se �rauquin(ls. devido.' á prere-

nact �s da Camara flue s.li a locupava cre.rsos C.'lrros.
C8Ira o paiz esta 1on-

.. ira.ta.r de plano 'que as
' ,.' , ,

d d
, .' �..' �

_ ' o'e dA comportar taes favores"
. '... ;segura-o ff:HlC13.· a a aos émbarqu�s

:';:""'es���f:.':�?�::::::�\"'jd'a'de lo BI'imonal1
Foi enf,orcada

b �

. • ....•� :í��m;!�ó::.ef::;��� ��a��in� �eq�r.�:!d�rlSaemr!�;::3iitlI
;"ida gttal.'da. republicana par;}. i U

'
.

• U
i5 un. ti

raS �a prisã.o de HuIl, nao po, p!l-ra os embarqnes em liqUidação dos pagamvatos

�8.1mal' os ànim1S e im;le-! Em vÜ'ije .dos fest�jos TelelYrammas d" Lo d" �bstilnte os esforços do Joed tl'answto. Soube-se, por outro que Iões, silo devüli)B; pvrem,

,

{ur gue fossem depredadas, ?0!llaH�moltivI}S ao Natal I intorm�m que' a �ra. �the� r a)o�?a.ra ootel: a. gl.'aç a iado.� 9ue os importadores. de mauei...a geral, •
o· mU1do

as plP3.S que 59 aeh'lvam em '-'Cidade dtBlum3!l)l.U" não! Malor acusada de hav"r e! �ea" "

esta ')a prlfiEwa ve�, br;as�leu"os•. busca.m, sob 'a no de negQcivs',.estaduniâens€s

...,Depl>sito, e�mten1{} 7iJ,f}[D ii- � circulará r..prvxim'i quarta-I veneuadO o marido "'oi �,repOis de 19��. ,qlld se ven- va sItu.ação, obter melhores parece satisfeito com a situa,

�,�O.3 de vinho. : feira. forcada quarta,feira: á� 9 :�, 1�c�.a execuçao de 1;l1a lll,u' pC�r:ições de credito neste çã.o decorrente daquelle de
creto do governo brasIleira_

I'
,

=-_."

o S.arre, pomo'
discordia

da

;
.. .I
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==��������.1I"F'�=�=::::A�'�I"�'�;t"",_�=��n:..,.��Oj�o<?i!-!':'·"·f.-,.��,.���#�,.ç';".,"1.�.='"'�����������������
..... ,__=����

I'.''''''7*''''''''''**='-S:_&='
"",�"",,,,,,,,,,,,,,,,-,,,_,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"=,,,,,.,,,,�";"-'.,=.=-,,,,,g�=--�,-""-'�=.��"",':_,,,.'';''-:'�--i1Si"SW""'.'"","'�='=."",,��-:;''''''il!rfl�''''''"E''"....1;."2!i.rl���� ��''��rM1Ua'���

��_�����a?�i'l>�a���������:ii'��om"�>$<?;{�,j$�!fil""ill��r;>'!if.::1>�����;tQ�Jj;<tii��������ll'm��'l! .t��i'>�

I�Arthur Laux e familia; .
.

. i Pl!:n!'D Brnc'Clih:pim�l' e tamllí .

of/> ' �
4; J!ó>

•

VeE.m

:: A Todos Os Seus Assignau'tes5 Leitores, !

i Aummeiantes f .fª-vorecedores f Ie famíliati
.

._"",__Bl�ume�nau_� I, �iCld d lum n UU Ib
Bl.m.mn

-.i t iArlimhl.O Se::bneide:r e iam:ila

II�---------_"""""""I i deseja .BÔns festas e .fe.liz AmlO Novo i1_1_-:.=--
Phal'mai'!ia Central i �

IBlnmenau !. ..... .

I
�����<'Ji��_�;oo;I�����<J::{tH�H,tf;������::í_�}:'}�"�����1�!"�h"'t����1��h�::l�������ti�*,,1�mm��{1J�1�<'i\I��J';)S

Bruno Keller�ann

i
e Senhora

I'.' A.lam�:N;::T�r;meo._8 IMax
Garmater Filho e famíliaf

i .

.

��. i ��

1� B_l�u_m_e_n_a_u � �__B_I_um__e=n_au._.__��.=.�,_=.=-==�-==�� .�I�-= =-__=-__���

�---------------�-----I

r'�����'-"""'-""-�-"-"-���--__""""---'_""_""""--'-"-�""""""������í�································:··················· ,.�
>

···�i
�j Á'f fiossa distinda freguet!ia desis. (ided� e do bdeifií@r desejamos um feg!i f�
?� Natal, e um Anno Nove pr@$�er@ ,heio d� alegrIas �5
r )

II CASAS Pf':: uc N II
}� �{

II Lundgren, Irmãos, �t��; -0- RIO DE JANEIRO ij
j .filial (J�-ifumenau �!j .e) ij11----- -1

!':�:.� . WALDE,.G�trAe�t.·e· SPERB :.:.��Pharmacía Gloria
�

..... JIIi l
Blumenau I� -

.

,

. �� -,
. ,

J
:::.! ...:�'j:.;..........���....�&.fD..... " •.:;.::�!;�����!o!-:::.........�:;���:.;::.:.....

IJ •...:;..�...�.�.:...:..:.:;.:;��.� ••�
, .

Blumenau.

Carlos Wahle

e família

Victor Probst & Cia.

Blumenau

Pharmacía Sanitas

Blumenau

e Sen!lora

:.'.'.'w..'-
-

";,---- .��

Banco 'Sul do

Brasü'

Banro Nacional

do Commercio
LOJAS GARCIA

BlumeaanBlumenau
BLLL\1ENAU

II

es J ITI ôas festas e feliz

nno.. -. os os seusovo, a to

amigos e frequezes
.., J . res le ...

Blnmeaaa
,

CadOB Souto e Iamila

Blumenau
i

Casa Globo

Blumenan

"

Ricardo Peíter e Iamilíu

I11umenau
,

Auto-Viação Itajahy IBlumenau
"

__'__0iWLLCLZ

Leopoldo 81'1'0bel e .Iamília

Blumenau

Carlos I(ll')SS

Blumcnau .�

.......-

Ralf Gross

�=-�. ����.����

"""'""__·:_ilr���������ot1SI

Frederico Vetterle

. i '

. Paulo Heríng e f&mHl'a I Hermann Saehtleben & Cía,

Blumenau .
.•.. i

. Blumenau

Frederico Kretzschmar

e falllilia

Blumenau Blumenan

Arthur Hoeschl e famiH
Cid Barreto

Blumenau I

Ia

. ROdcIpho Kleíne e familis
Herrnann Hínkeldey

e família
Frederteo Kilían e familiaJulio Kleine e familía

Bluménau VelhaBlumenau Blumenau
Garcia

-,-
hi- ·mra:Sii!!S
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Adolpho Friedrich

Hammonia

Raul Deeke e Senhora

Blumenau

Blumenau

Ingo Herlng e Senhora

Blumenau

Dentista Aloís Preisinger
e íamtlía

Hermann Sander
e familía

Augusto Kíel e familia

Blumenau

Waldomiro Rocha Ribeiro Hans Baumgarten e senhora.

Blumenau
. Itoupava-secca

Itoupava-secca

. "
. .

:*�_M�$��_�+It�4ltIt�__�oi&"'.��fI+It�_��������__�_���,léo)+t�__e+rt_�I

I .

. '.

.

I

t
S

I
S

'I�-----�-II Carlos Doe· ke S_ Á_ I
Adolpho Poethíg e família I i

,.; cumprimentam e desejam aos seus freguezes e amigos i
I ;

i Boas festas e um' feliz Anno Novo i f---�---!i

•. ! Max Schelling
.. e familia

i." .

.

.

.. ..;
t�__�$_�0I-)�-����__��$��������:t����$��'�4l+IP�$�������0

.; Itcupava-secoa

------��--�---------� -------------------_r----------�-------�����'��

Curt Hering e I&milia

Blumenau

Electro Aço Altona S. A.

Itoupava- secca

Blumenau

Franz Wuerges Herbert Willecke João C. Carvalho

Cía, Paul I Germano Wegner Enke Irmãos (8 )

Il'--------�--�------_I".-
, e_f_a_m_il_la �B---�----------------.I---------------------RI-------e-._s�e_n_h_or_a=-� ,� a_p_o__• m

Itoupavg-secca Hammonía Hammonia
Itoupava-secca Blumenau Blumenau

Reynaldo Pfau
e família

Itcupava secca

Alfredo Becker

e Senhora
Roberto Mueller

Felix Stelnbach

e íamillaPharmacia Krueger

Hammonía Hammonia BlumenauHammonía

;---........;_;......___;, I..-....... ';'O"'_� I ,.,-.�_�.��_...

Pedro Chrlstíano Feddersen'
Díetríchkert & Rothbarth

� .. I
...''\ B�

e Iamílía

Itoupava-secca

Gia Salínger S. A.

Itoupava- seeca

Oswaldo Kuenleweín

e íamílía
Pedro G. Pereira

BlumenauHammonía
Hammonía

I
CIA. UNL�O FABRIL

Varejo Rheingantz

Hatnmonia

Hermann Radtke

e fnrniEa

Itlnmenau

Erich Steinbach

e iamílla �

Blumenau

Banco de Oredlto Popul ar

e Agrícola de Bella Alliança

Rio do. Sul

Domingo -- dia 23 - a's 81;2 ho.as

Quaria-feira - dia 26

Terea '" feira ""Im N i\TAL .., a's 5 e 8112 horas:
!>

.

Han!:j Albers'" Kae

von tiagy
I Eug€I1 Kloepfer e

Ida Wu!ZsÍ

em

HerDes

o Maior f11111 da llfa do armo 19.34!1

Uma pu'�l1a�p.de Dr:êi\n)$j sem tafio�, s��i �íl!tt�'��y. .iuda de5����fild�m�fjie pel� v6da num

ieftebl@$C il'iíielBO d� �'W)g@" por eIDltre a multidão..""

efralhâda·� Esmagada ! !

2$5'.1D. Nas 'Sessões da noite poltr. J\um. 3$000
Cqrn.prenl desde j,l si poltrona 'nurnerada.

�
i
�

iii.'Chacina"!
.

- MiS8ria!
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Deposito no Thesouro .... 500:000$000
1 9 o 4Fundado e-rn

Seguros contra

FOGO (
MA'fi.!TIMOS

. :1
. FERH.OVl..l\RIOS

TRANSPORTES RODOVIARIOS

Automoveis

A r IDE n r E 5 (DOp�§S�\\rsflO
ResponsabiRidade Ch.rüj

AGENTE GERAL: J o ã o fi o' 11 ç a I v e s

Rua FeHppe Schmidt rr, 9 FLORIANOPOLIS
.....,.,...,�

Sub-agénte em Blumenau; AD) erto Stein

WETZEL C I A�
i
!

VELAS DE .STEARHiA VELUmAS PARA llATAL
SABAO "VIRGEM ��SPECIALIDADE"

.

ARTIGOS DE lA. QUALIDADE

Representantes em Blumenau:

Emprosa Auto Viação Catnarinotlse l'ida.
_......._-------_..........-.__... == - -- -

florianopolis - Itajahy .. GIUnlailHU

E' o melhor para a

tosse e ,.jocnças do peito.
Combate as constipaçôes,
resfriados. eooueluche,
bronchite (; ,��drri)a.
O Xarope São João

protege e fortifica a gar
ganta, (JS bronchios e os

pulmões, Milhar-::e de
curas asscmbrosas l

STARKI!&CIA•

.

Blumenau .., Rua 15 de Novembro • No 43

Grande sortimento e aos menores preços em:
. BrinquedO$ para meninos e meninas

.Adornos t: velinhas para pinheirínhos
I
I

Livros iJlustrados e CC,In contos infantis etc. etc. I

.....
·

..·A,...."1feni:1.· a."""" ft.• Nã.o fazei as voss.as comp�<:�s I.II. yuv. para o natal, sem antes visi-
"

tar-nos, sem compromiSso !
,

.'. -." ..... .

.

. ,Para revendedores grandes descontos

i
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o maior emais lindo circo do mundo
Actuará

de

I.

até

IT

� ...,._."_"_"f �'"

iFuncções
EbTREA: Terça-feira,25
de Dezembro ás 15 ho
ras. - Todas as noites ás
20,30 horas.- Quintas, Sab
bados e Domingo, como

tambem 'I'erçaIeíra, 1
de Janeiro, vesperal ás
15 horas com progrum
ma de pleno valor.

�--------------�-------

���-�"'-'.�WF)CIÇ,�-

�. ib:JR��Bdio �e �
t71nhml�e$ �

Com monumental cr-ncer �
to DOS Sabbados e

Do-Imíngos, como tamhem
na 'I'erçx-retra, i de ,la·
neiro das 10 ás 12 ho-

,

I r8$000 :Ut�����/�$�6gs I"_�""liIT�.;-r.·�= ==:Rk_'" f==�H'Hr .....-.;::�

VENDA.. AN.ITEOI.PADA d

..

O;::'.- b.ilhe.t�s.
das 9 horas e'l1 Uiil:1t." nas Btlhcterias d"lcirco e na Loja Flora Curitybann, Rua 15 de Novembro, 357 (Telepnone '754).

I....... __,-........�.I.i:I!i"�� �-.....-..---Q��;.r,r:�-t�w.'!���m

I--------�...--��"', � .. ::,�I'Q,�""''''�.tf; ....._;;I;''''�>l ........,WI-.. ·��·�·''!;,�Ul:;'..I'II';,:::;:;,'':.::.&::..���ll!.v.,;::r_�J.o!"',;.;, i

I PREQOi5 DAS LOC�\LIDADES: Geral 3$50o� 3' ��..ssento 4$500; 2' Assento 0$000; 1·1
Assento 7$000; 2a. Plateia �$ooo; la. Plateia 12$000; ��adejra superíor 18$000; CdIrWfO,t::,1
(com 4 lugares) 90$000; FrIZ!:l (com 4 lugares] 100$000 -. N.as vesper .es as crt·anças�
até 1

..
2 annos e os militares até sargento pag..m A METADE dos IH'Cços a partir dOi..t: assento,

__m-=mrz � .._�.:u:.t;If""��������'�"-'">eI-�

Em Sett�mbro de 1933 em
Inceedio destruiu repentíua-
mente uma pitoresca. e apra.

'_�"":-O �_���_�

zlvcl aldeía allemã no Pais
.

de Baden. Mais de duzentos
{'·dHieios foram

. Jlas�o das PharIrlaciachamas e para CIID� (ie WO ...
...

.....

,fHmilia� fiearam 5e�1 aOl!go Planta0
I
na que ato' então tínha sld(.> ..

a pn snera povoação de Oes-

I chelbronn, A sorte das víe-
í limas da catastrophe suseí- Esiará de plantão amanhã
! teu um movírne.m:o de solí- fi Pharmaeía Central.

I·' daríedade cm toda a AUe- Durante as festas de �ata I
manha. Em soccorro de Oes- estarão de plantão Mi pharma

i
ehelbronn acudiram o'ifertas eías Sanitas e Oruzeíro, res

I e donativos de tocas as Te' pectívameute nos ruas 25 e

I giões alemãs e o exito de 26

.. ".0 circo [uncciona mesmo que ChO\7a

"C
•

I m
JJD

narlo d de

circul

��!�.

��

Redacção e officinas
BlulDenau

TRAVESSA 4 DE FEVEREIRO, 7

Sfa.. Catharina
IS

:
,

.

01.&1
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� M'·

1
I

I

I
Lançamento �oJ!::posto Territ�rlal f
.De ordem do sr, Diretor do Tesouro do Estado, taço Ipublico que, em cumprimento aos decretos n. 55, da l' de

Outubro de 1931 e n', 27 de 8 de .novembro de 1933, se;
vai proceder á revisão dos lançamentos do imposto terri-I
toríaí, pelo que, todos os que possuirem terras rurais. isto I
-é, terras situadas tora do perimetro urbano das séães dos:
munioipios, são conVidadoos a a!Jresent.ar, de 1', de novem-Ihro a 31 de dezembro do corrente ano, as declarações e- •xigidas, pelos mesmos decretos. (

Incumbe. e.ssa obrig.ação: 'II �. Aos proprietarios __...... _

�I �. Aos foreiros.

IIII - Aos põsseíros,
IV - Aos representantes de cspoüos. I

V - Aos ocupantes de terras pertencentes a empren
r ·�..

:sas que gosarem de isenção de imposto.
i,� 'PJ As declarações conterão as seguintes informações:

.

I - Situação do terreno. III - Area em metros quadrados.
.

III - Valor venal do terreno, excluído o valor de;
quaisquer construções ou benfeitorias nele existentes. I

IV - Qualidade da terra. !
V - Nomes dos confrontantes.. I ..../..

VI - Espécie do titulo de aquisição, com a data res-: r<�·::.t'.r;'
�e;;lv�O °r�:i�\��Ogg�[il a�ei�t�::!�U, e {J numero que to-! { J.A:{il;

�; VIl .,', O valor atribuído pelo contribuínte ás terras' r ��Ii;,::tf:
que possui" em outras círcunscrtções Hs':ais. br.� 'fijff!i;t" . C?

Caso o contríbutare não tenha elementos para pres-] &)r;::�..(DS CABEL03
tar as Iníormações dos números V e VI, devorá declara-]

"... Sedesos, a./;f.(fU/M!eSlo expressamente. ' ,

Os contribuintes que não apres�mtarern., dentro do � ;t,;� G,Yl§"E pt,; irUDE
prazo, essas declarações serão Iançados.. á sua revelia, pe- i J.\LiZ}(P..NDírU2:
lo exator, que, para. isso, se baseará UvS dados publicas e! ç.,C'J};: ces.rara quédtl.
particulares que obtiver, não cabendo ao ccntrtbuinte, Iles'l' "_''}. das r.abê'los e da.:llz�s
te caso, recurso contra o Iaaçamento e tícàndo ainda su-: /"\ ):.1' C � kO..A.CE

��it�l�t:�!�r��r2;.I;Os$���. Q imposto, não sendo nunca es! c,.�,·�,�,·.�.·,"_'.:,::,..�.:.;:·.:,'(�.;'.�...::.�,::,·.,f.·:�,l.,�.�,-,:,=,'.�.',:;:.:.l.,�..�,[.�,"!-.-As declarações que, quanto ã área ou quanto ao va-) "'- .. - ·7.r.'.� r:";....."',,"""_..._

lar, contiverem etro contra o fisco superior li 20'/., serão i . ,. ,_:.:;":::;::::��-

� ...conSideraJa.6 f.l'a,Uduientas Iic_anJo.o c.o�t.ribuiute.8I1jútG ao
I'
�-----. - -.----------,�-==--

,- pagamento da dü'erença do imposto decorrente da sonega- I
� h-

I 'I ii: C" � hli[11"I r:'f�!l 11:@o.tI'.'Tão, e a mu ta de 50' . sobre (} imposto 1"8a1. ! fé� ii!lll'l) "hMw �lfi\'!il

s.a.IV.e. o c.aSOdo lançamento pO.l" falta de decln.ração'l I, �

dos 'atos do exator cabe recurso para v Diretor do 'I'esou- I 13:' m'.tur;�i que �;, vossa 'terei- \
ro; dos atos deste para G Secretário da Fazenda, Viação, I F E 1 (hHÜ; dCpd'Hia de vOS;:QS Whos l�
Oh !:) bl' A' d ,..,

!
.. � 4

� J-' t �&.,.
ras tU icas t

.. grrcutura; e os atos deste para o tiO- '. '. e deles depenai:' ,qU-'lSl Ui
.

'-�;;;u- i �.:.:.:.:;

d ...�
.#f\ verno I) Estado, devendo o recurso ser interposto dentro 1'1,,; desta depende, ;·F!�1':.ii '_"){-:"

do prazo de .zo dias, contados do ato que ó motivar,

'iJ·'
.

l clusiva'llel'U:, ;10 lhe dé:I"dts de :'�
Nesta exatorra. enGoa:trarã-o OS'SfE, contribuintes os lID' ( : 3 em :5l11".zes, um i;"_'�'CQ .:12

pre8a��1�t���ad������fa�e�ed�li;�:�!�:ae�l ��e�ee;}�u�;��.�Lde '�.o nro
,�.. I t:�l,�\�.��\ouEIR;, f'JÜ t:ANeUR',;': ���"2'"2'"'2"__-. J

, ......L__' �

�
19340

\ C,nu" r.j.'· n�. g,�,.n Ali.': ne fi. I Sãü h3 ogunl, LTm21 <.;n;'f.ii1I.;il: I nóa :,�fe·�i1e_·s·e· uV!�:.!ol.oonga... J '
(ass,) NESTOR R_ SCHEEFFER' _ "�;ífJ(b,IlU [..f3{LU ; de 11 cnez":�. atnc;i.t1a de dt�,in- i 1i1 ""-l-!. , .......u J

Colletor � teria pcrzI'-;u 543 vermes (�'J 3: ��lRY�ro.J DE· Ill.in<!"l!HEU!3A.
.

l'�jf.'�� C,�Jlili� �

\ __ i qualidades testemunh:'ldo p.:)[ i �ll: tiHH\
.' I�UUU B4u� I (; @\S ��, t9Ui i

...,,;eis p�5'-':O:;_S iuo;!e'.!s"'l11 11Gpe- I Do Ph. eh. � i
-.---�-,��"'--�---����---..,..-� ,

.\ 1 r 1
'
.,

;'1
"

i 'r S Cr,)·,c snC): João da Silva Silveira ! e

,���- ���_ '\'"
m�'ha aerea reCla, na.nu,,'U?lii;,;)Ol)ê , .. t.Do"

...�., lU,.'

;-;�;';-���":-��;-::.��;-;-;,;.,.:�7,;';";-;
\l.bO-e'1;�1','t ('lO (--'...orrt-.i,ll

1 do Sul fi!ha do Sr Carlos u.! EII1pregado com real vantagem
'

i
r:1 L � � • '-' : Neurl:mhef;<;, pl'nle"f::'Il'. elida: nos seguintes casos: Tepidfis fr.llpuAo.�..'I�: -O>

E'-ff�" s: frasco é unH dose. Tü!i'a-�,: de; \.1 'U '1.. ti v

ll��
'-

. IC I e fl c Ia �t I Pall"t::; Q �hd (uma vez em café '�c�n !�j[,�. �. Rheu::Ú���r:� geral, ""'''''''''_�''''''''_='''''''''�_T�_;

�t;:·:
-...........,.,.-

:'�:.;,:"I a-� <:Cllrta�··.l'''l·I·�1.·� i DT\p���)b,-_�i) eil":,·�,t? .!�ilO prec)s,,! IC(�;riment."_clOSdOgVtidOS, Ir
J

� ",,-.� - ..... ,�, : c.,. lÍ.dl1 p .!.f:.an ",. \ nãm...-uuaçoes o u ero; 1

. l{� oe '" d d ��.1 registradas - ás 9, 30 lwl'US ir:;14\�-S�o�!�:7J�:u���'J�:d(:.1, 8!;' l ���6��sd�opfiJi!�O, e �
. t: Ua i ' a t� :11 simples - ás 10,30 horas

.

. '<:,dOil os
. íh:g<?Síos, nus. bl'm�-I 6onorrhéas, J

"--.';:; �� -��="""""'_�'''''''''''''_'''''''''m�� :� para: P. Alegre, Pt;lott\S, elas. de.St.a ciO.ade, e drcglln- t Espinhas,

_�\�OPI''Ild\eS (íe_':_a:::�2�
I �r·· t \;, :51 Rio Grande, Uruguai, Al'geuti- as e na FtWmaCla M.ln:,n(:ora, I Sarnas. �: !liJV 'Ui U UH �

�:,. h::= DIstinguem 05 Jns7rum'ento5 àe B
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II DNFR;QU�CEU-SE1
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ln Cbap�a '"�NELSA' �11�lí DO PHARMACEUTICO I
1, Aíncta tem

.• to.sse.
dôr nas \ F.

. .

,

... .:� I' GOTTLIEB ELLlN.GEH. �.
.

castas IS no peito? ..
"

;

I
�

� I Use" poderoso tonlco
:

(';:

.

I.mpermea.•. \.reI! í f.l (�om 4,0 annos de prati-

�'ô.1.' E' A VITAUSACÃO CIENTIFICA
� I In,IilUfl'S Cflill:.fi.QnTuUl.

��
O···

. . ;� i it ca na Allemanhü e '!\1ODERNA, DAS GELUL!>.S CAPIL4-

11
'��\HU �"U';'UQ)U M15tiJ t·, meU,»,nr �banJioi :), �

no Bf'��H ", fiES, FORÇANDO A SUA R'\D\O:"TI-

'I! ,,�. 'U' ...... t E_"� • :) � �c � VIDADE NUMA JUVEi\lTUDE PERMA.
, do .,harm.-cbhu�

�1 r'r. 1
-

_ o.
!,�

ti'
A maior probidade pron.. - aH NENTE: REI'v�ED10. LOÇÃO. tlJ_IMEN-

.IllÃU DA SItU SiLVEIRA : .......at lanILens ......s: :,:' siOllal no Receituario

m.l1.�.'
TO

.. TO.I\lICD B. :U.-1LO.�.:.,jC.O'. ANTIGE.l.l-!
_! .. . ,.:, " dA 1\T _ 1·.�1. CO. MICROBICiD,A� CONTRA C.8.SP,:"

I
Empregada com sac- h 8-0 8Judae a mdüstrm au p BLUM.ENAU - Rua io, _

� .,0 • E AFECÇOES DO COURO C�.B�L-

.1:lt
cessQ nas an�mial$ 6 ç; VOSSO Estada e compraf' di vembro N. 44 - Ao 1<10.0 do

foi LUDO, PARA TODJ1.S AS iD/I..OcS.
Gctl'lva!�s&ar;ças t:

' :�

'I'AJ
Hotel Hall Vista �., VENDE-SE NAS BOAS DROGo, F/-IRr\,l.

TONICIl SOBERANO ,: "

'" :$:
.

T <} O DESTA CIDADE A 1015000. A FARfvl,

DOS· PUlMOES �� CHAP�O N .ELS.l�.. ;�: T e 1 � P h o n e, N_ ",1
MI�l;NCQRA, J011�X'��E, REMETE 5

------. : �;��:,;:;,:,;,:;���,:,:,;,:;,�. '-r FRASCO� POR �O,",Ol.O.

Coletoria Estadual de Blumenau

EDITAIJ

i?
.:
"

I :

m
CASXA POSTJ!lL, 4�IH';;

São PalFJlc,

Paulo HerÍng
Santa

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnauas pal'il artistas

'p�����.
� CALÇADOS == - ,
;� ELEGANTES �
D t>lfr v. s...dq.. i.... em nossa t

II�oo Grandevenda
d®

Natal.a�o'fj por preços BARATISSIMOS "
Não compre antes, de ter visto

o nosso NOVO E LINDO sorti

mento de Calçados, pois, em
I10SSa (aja, V. S. fará
ECONOMIA CERTA

. I'� CASA sio O s

, t
I e NADA MAIS

o

DANNEMANN
Os charutos e cígarrilhos DANNE...

MANN Sã0 os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte
Rep�e-sentaçtes

s. A.HOEPCKECARLO S

c

Trinta· annoa de suoceeso

são o melhor reclame.para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
ta! e embellezar 00 eabel
los. Extingue a caspa, ces
sa fi quéda dos cahcllos,
evitando a calvície. Faz
voltar á oõr naturàl 08

cabellos brancos,
dando-lhes vigor
e mocidade, Não
contém sues de

�"""''''''''''',
pra ta e usa-se

r.,__........:...'114
como loção.

TO A\ E

RENl\SCIlVl
"'
"

. DtIp."CasaAleXlUlÍ:f(e'·
�-m;z, Ou-.lder. !<la" ruo
_""""'....�,»

Qt:'iw-�,:::i('JA" �
�

Que contem os elementos
cessarics para o bomIi:..... _ ................ ' H- .... .._.�..1 '

P.LEITAMENTO

ne-

Exijam de sell

fornecedor

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



Cidade de Blllmemm

Fabricacão
�

roupas
ii.

de malha

de carmsas, ceroulas,
de banho, etc .. etc .. ,

de algodão ee melas

lã para ambos os sexos

Os "meninos detedives" que formam o departameu
lo de investigações de Washington tambem conhecido pe,
Io nome de "Camara Negra"; esses .detectlves, jovens. de
eâucaç�o uníversttaria e finas maneiras perguntaram ao

celebr� UMetra1b.adm·a,' KeHy:
....�. úÇomtualama de valentão porque não disparou

q:uáudo foi preso?".
.

Kélly.levantou a cabeça e disse:. . ,

..-'-.. "Eram os "Gs": se disparasseme fadam em tiras",'
"Gs" éa contracção. empregado para siguHicar" go-.

vernamentaés, ouagenter do urganismo .

fedeI'al dieigido $upplemento d!i! diwersQis (lasses /

púrJ. Eügar Hoover. E isso é resultado da fama adquiri-· d A' 1"
.

de B1 r' • ,.'
-

� n. �
dapeloa detectives que empr=gàmmetoe

.

scíentíãeos em Junta e istamento e iumenau, oa. zona dos ü.,

seus, trabalhos proftssíouaes. Quando foi organisada. esta 48 José Bartne, I. de Rodolro e �Iaria; 49. José Januarío I
nove divisão' os velnos agentes SOJ'1'Íram despllcentemen- Bíttencourt, t, de José e Mari 'i; 63 1'.1anúel -Ianuarío Bítten-]
te ante os propcsitos da divisão de investiga.ções que diR, court f' de José e Maria; 50 Juvencío Januarío Bitt6n-1põe hoje de oltoc�ntOs auxíllares, e cujo requisito primor- court; I. de josé e Maria; 80 Sebastião João ele Oliveira,
dial é possuir o titulo de advogado. . ij' de João Domingos de Oliveira e Norberta; L Antonio Fel"

.. Mister Hoover decidiu que seus homens deviam dís- iraira da Silva, f' de Anastaclo Ferr-eira da Silva e Maria;
por de todos os elementos e cursar escolas especializadusI26 Dorvalino de Sena, r- de Antonio João de Sena e Ma
para se. adestrarem. conveni�ntemel1te" . �ada agente está; ria; 51 José da Silva, f' de .Iuvencio Antonio da Silva e Roo.
provido de uma s_ene de_Ob}e?t?s espeetaes, hes como salina; 68 Ottú Sehunerter, e João Be!'tha; 39 GustavoKlüth, f. i
-jog

..
o p

.. â.r..
8 tomar.lIDPressoes d.lgl.taes., cerà p.a_ra mO.ldeS'\lde Guilherme �!oth e M

..
ertiie; 2. A!l1..br1Izio De.ma.'reh.i. r' de

ILevam tambem uma pequena maehína eínematogra. João Demarchi e Angela; 3 Ambroaío Zonta, f' de Alexan-
- phica e dispõe de micI'ophones ?s mais aperleiçoados. dre Zonta e Amabíle; 52 José Jú.ão da Silva; ,i' de João

I

Graças ao emprego da scteneía to�nuu-se
.

possiveth1anoel da Silva; 28 Euzebio João da Silva, :\:. de João Ma'
·sutJstítuu·-se os velhcs

.

e antiquados 8ysthemas
..

de ínvés-, noet Silva e Margarida; 84 Víceazo Vinci; f' de. Orlando
tig�çõe8; Entre etlea.ha um que tornou desnecessarío a IVinci e 'I'hereza; 53. JQsé Daimolin, f. de Raphael Dalmolín .. ==--......w_.--=------",,__-=-= .._._

aUl0psia para os casos de e.uvenament�> a qual fOl �UbS"le Maria Dalruolín 4 Adolpho Uller, 1'. de Albino Uller e Es

tjtllidá por applícações de rales ultra-VIoleta!:; que a�fugna'l perança; 5 Antonio Kluck, f. de Adolpho e Anna; Tneodo-

.lam apresença da mais pequena I?a�cella de mat�rla es-! ro ue Oliveira, :to de Paulo e Dam�zía de Oliveira; 35 Er
;. traullR nabocca e nas mãos da vwtlma. Estes ralOS teml win Fernando WIrih, f. de Clarü Dettner; 7oPedro Knopf,
oittr� ;a:pplicações praticas de grande effic��Ü:., .. .� i f. d.e Manoel e Anna; 4� Heinrich Sievers f. de Catharina
.', PO't esse processo é possivel tambem 'ldentlhcal'·· () Sievers; 76 Rodolpho Stein, f' de Alb8rto e Id!l S±e;lu; 64

.r.€.1'0.1.ver.....q.lN... di.·s.parou o projectil
. crin:inoso,· com.? que Martinho

.. ·.L.uiz �1endes...,...·.>.f....de
M8l'tiUh

..

O e. M.ada Catharina O hote'lUAI·rO ongs'nho'so'�e comprovam immecHatamente as dUVIdas que eXlS1.am. Mendes; 6 Alwm Larsen, f. de Germano e Maria; 54 Julio ....
=a

A decH:ração dós coàigos usados pelos "gangsters" TarnowskY, :f. de Francisco e Ida; 7 Aloys Weege, t· de � .

.

.

já não apresenta diUl.cuidades, dada a perfeição Chegadalou3tav(, e Elisabeth Weege; 40 Germano Wild. i. de Ger-
pelos estudos constantes. �ano .e Maria; � Augusto Brl:1sil da �ilva, I. de Desider!(\ O proprietario de uma granja serviu um oVO ao rei

Para manter sempre em forma essa "esquadra dalJoaqmm
e DeJ1ma da Silva· 9 AntonIO Souza t de Joao ,Jorge II, que se achava de paslSagem por uma aldeia pe-

lei" eXIste uma commissão I?specíal quI'} examina, acceita .José e Anna Souza; 59 Luiz Utech, t de Hé'rmann e 'Xfi- dindo-lhe um guinéo.
'

e !}pocura aperfeiçoar, os apparelhos que dêm maior eIfi- lhelmine.; 55 Julio Joaquim Lopes, f. de .Joólquim P R�sa Sorrindo, S. M. p�rgt.mtou:
cacia aos trabalhos. >..... .. .,' Bernardlllha J:;opes; 4-,5 Hermann Krutsch, f. Luiz e Lmza '

- Pare.ce que aqUI sãa muito faros os ovos, . "

.....•..... Com isso, a POUCO}�PQueo,vae-se eliminando a po- Krutsch; 41 OabrielRuz!wwski, t derjoseIa Volandro; - Oh! ��ão. "sire" - respo[!deu Q hospedeiro. - OIS
licia tradiccional e roceIra. •.. \.

.!

.

rContinúa). [ovos sobram, mas os reis é que são rayos por aqUi!
____"'_.._*M=__""""""__......=--��·-���tIM;.��,---.�_.�__""""" _

Vã ao HofelSão José e peça um �a ATLANTICA •
�

com

R

o� novos processos
investigação

Editalde
Roberto Grossenbacher, presidente da Junta elA Alis- i

tamento MilHa.l' do Munícípío de Blumenau, faz saber aos I
oídadãos constautes, da relação abaixo transcrita, que foram 1
alistados para o serviço do Exer-cito, e aquelles que se

julgarem com direitos a reclamações deverão apreseutul
as, competentemeute documentadas á Junta de Alístamen
to, a qual íuncíona no edifício da Prefeitura de Biumenau
das 8 a's 12 horas e das 13 ás 17 horas. todos os días u- (

teis. E, para que chegue ao conhecímento de todos, man-'
dou lavrar o presente edital, que será afixado no lugar de
costume e publicado pela imprensa.
Séde da 613.. Zona eIL Bíumenau, 2 de novembro de 1934

tiA. �squadra d&. Lei". - O terror da "Uamara Nepra".
Sabias que são deleetiue«. - Com medo dos ,(Gs'

(SE:RViÇO,ESPECIAL DA U. J. B. PARA A "CIDADE DE BLUMENAU")

PAULO CLE.MENTINO LOPES

20. 'I'en. da Ras. Conv. Delegado da fia. zons.

I!I -

tacao
,

e

Annexa

alharia de Artefa.ctos fi
nos S. A.

JERSEV DE SEDA E DE
'"
"

PHANTASIA

Combinações I'Calças
CoHetes DE SEDA E ALGODÃO
Blusas
Gravatas
Cuécas e camisetas finíssimas

A' venda na LOJA STEINBACH

Rua 15 de Novembro

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



CIdade de Blumenau
, __ -.e- ?

.

Prefeitu ra B & Protocolado 80h. n. 886 - Antonio Krauss, pedíadc Ai U"" licença para construir uma casa de madeira. para morada
..

I
conforme plantas anexas no requerimento. Despacho: co-

mo requer, em vista da jnformaçã,o.
Protocolado sob n. 874, - Augusto Bechlíng, Conce... .; .•

dando abatimentu de 140$000 d� lliateriaisfol'necidos a es- Um grande guerreiro simplorio - De ven';CUC'i

ta prefeitura, para. conse�v�ções de estradas, Despaehn.] agua a rei do Aíghanistão - O seu terror e

como requer ern VIsta da miormação,. .... .. (sua aversão aes leitos modernos - Um grande ini..
Protocolado sob n. 815 _;. Fr�<terlco Kreitlow, pedmdo! mig d

.

';J)baixa dos impostos de testada, Domioiliar e Cal'ró�a. Des- .

.

1 o o enme \.

.. . . I paeho: como requer,
.

.

...
(Servjço especial da U. J. B. pari! i! "CIDADE DE BLUMENAU"}

Protocolado sob n. 715 - Henrique Ztnnke pedindo I Protocolado sob n. 887 - Gustavo Bansen Jr. pedindo bati
.

!
baixa. do imposto de testada de nove geírss de terrá. DegJxa dos. unpcstos de índustrta e Profissão. Comorequer.

.

I Bchaí-Sakao, o vendedor' Pulou e chamou a sua

paeho: como requer.. .. t Protocolado sob n. 888 - Adhur Doron, pedíndo baí- 1
de agua, chete rebelde e guarda, para procura; tEU

· ProtQ.colado sob ll. 716 _ Germano. Badunz, pedíndo I xa do imposto de híelcleta. Despacho: Con;to. requer" . I agora rei. _auio-proolamado assassino que e8�I::lYi;: !'.1_f: E';�U
bmxd, do imposto de bicicleta: Despacho: corno requer. ,

Protocolado sob n. 892 - V�Ta. E. Sehlmldt, pedindo .�o .A!ghallls_tao, deve se� um quarto. As pesqmzas mtO "e-

•

tep.roto.c:.oladO 80.b n. 717 - Prederteo Goede,
.

pedindo 11Icenç.a prra �uroe.l1ta:_ sua casa,

..
Despaeh»: Como requer ImdlVldu? sl�nples> a JUlg.ar raro resultado,

,

.
baixa dos Impostos munícípaea Despacho: como requer. I em Vista da mfurrnaçao. • ,.. .. I pelas . hlstor�a8 que a seu H b'b UH h t .

.

i"'�>.

�'.. P_ro�oco�ad{) so� n. 718 :- E�u�rd.o Aohterberg, pedin-I .. Protocolad? sob �. 893 � E!se �}ropp, p.edmdO baíxs lrespeítn estao sendo conta- são ap�ssúalamu��g��:d:Vp�.do elímínação .dOS lmpo.stoS ..Ill.UlllClPfilS..
Despaeno: como I, do lillPO.sto de lnd.ustrl.3 epro.ilssao» Despacho .. como requer/das.. .

110 cr.ime e conta-se p .... '. '1
....requer.

.

. . Protocol�do sob n, 89� - Leopoldo ,Relter, pedindo Habíb Ullah, como elle pas-] lustral' a historia �a' m���Ú".t
. . Pr�t.ocolad�·· sob n. 719. Alberto Carlos _Vol�man, pe-! bm,xa do Imposto de ínuustría, e profissão. Despacho i

sou a ohamar-se, ê descrípto j
por qUE' elíe tratou um Indi

díndo baixa do Imposto de testada sobre 2iJ geiras. Des- � Como requer. . i como sendo homen pequeno, I víduo levado á sua presençapscho: como requer, .. .• ..
.

..

i Protecolado sob n. 896 - Vva, Manoela Ramos, pedín-j de typo grosseiro. ! ceusado de haver roubado
· PI'oto_colado sob n. 754 Henriq.ue. Volkmann, pedindoth�ixa do imposto de carro')a. Despacho: Como requer. "usa barba grande e,. em-!�m tapete.bruxa do ímposto de testada, 31.000 m, 2. de terra. Des- . _

bora tenha a apparencra fus-I
raChO.:

A

.Vist.R.da iD.for..
m

....
aç.ã.o .procedas.'.e

8.

tranSfere.nC.,.ia..
--...

'0'"':"-1'
ÀS Cornmunicações ttim�, usa roupas mu!to acima! O castigo dado ao larlrà�

�rütoeol�do sob n. 755 :- Guilherme Erdmann, pedín- A maior Da(\f!ohontr.
I

Aéreas Internácionaesl da sua f�lta �e r�flnamento. i f�i o da ficar em uma pOH
do baixa do Imposto de. testada. 11.550 m. 2. de terra;

.. I U\W �JlH t1
. ! . Um� ,hIstorIa typtca da sua

j çao que não pudesse J_lt':ll
�!10: A vista das informações proceda-se as alterações PARA ii MHLHER

na Europa durante I slmplieidade é a que e0!lta· sentar-se nem ii,caI' d.e pe, ü-

utentes. li fi mu •
. do seu contacto com o Ieíto.: cando ao lado do crnnrnoso

,

Protocolado sob n. 756 - Ana Volkmann, pedindo Do Dr.Sylvíno Araujo
O lnVernO Ao occup�r o palacío de 1 um::!. se�tinella com a .missfw

baIxa do impf.\sto da testada. 8.500 m.2. de terra, Despa-I C0m os processos Íncessarr Kabul, depol� de ha,ver pe.: de explIcar o seu crime a

cho: A vista da informação proceda.BG as alterações con- Ir ! U V fi -8 n d S}"'[" i na' tes da aviação, adquirem ca- netrado na mdade a frente todos quantos pas3assem.
vementes.

.

..
. ! r I A U ii a I da. dia maior importannia o,

dos se�8 .r:ebeldes, �I.le achou ( . ..
. ,

Protocolad<J snh n.. 757
- AUredo Volkmann, ,pedindo; O Regulador Vieira vôos nocturnos e ás carrf'Íl'as 9,ue ficaria magmfICamente Hablb Ullah é um va,ente

redução do imposto de testada. Despacho: A vista da in:rol'" i� A mulher não soffrerá aéreas no inverno. A grande lDstal!ado o .seu quarto dt>, e durante a campanha :c;e,n-

nl�ção .íttéfida-se o requereutc lançltn.do-se o llOVO pro-I dores ternp:orada. das eomunicações dormlr na ar:_tlg,a sala de ha-, pre se e�poz, despreo�u�1.l,-
prletarlO.
..

CUáA caueAS umllm EM 2 DORAS aél"eas continua sendo o ve-. nho !ie Amau. UHah,
.

..

do pelo facto de 9ue tü?�: a
Protocolado sl)b n. 758 -'- Gnstavo Ka:iser, pedindo l 1'ão, Mas cada anno vae ad.. ) Fm preparado par� e;lú acçao do adversarLO o v!�a-

4.:p.al"a._€líminal.o dos impostos municipais. De.spaCl:1O: COD.lOl Corta as �rJlnà�efu���!���d��_ quirIndo maiO.!'. extensão e jn-.' uma cama de enx

..
el'gao

.

(le ,Vã. pes.'s_oalme:ste: Mas, b.gm:.<.��'ilquer. gIas. Combate as Flo1'8SBran- tensidade a rede das anhas! ar:�me, mas apenas o reI se: o seu .11m a�tl.Og!;jo, elle TI,to

,

. P�ot()colado sob n. 761 ._ Oito ZielsdorU, pedindo Dai· I eas. Evita o RlIeumatismo e aérefls que são exploradas I deItou, mi)s�ro�.se alar:nado 1 se arnSC!1 lD.U1tlU�nte, co1m-
:xa do Imposto de

.. testad.a sobre 2.,18.879, m2. de t.e1'1'a.• D.es-I
os tumorres na idade critica, ta

..

rn

.. b.em
durante 0.8.' meses de 100m os movLmentoB das mO-I prehendo

a �atullçao a q.te,

paeho: Dê-se a baixapeAida e lance-se () novo proprietal'io.
E' poderoso ealmante e Hegu- .inverno. O n'lallo de COrr'JU1U. !

las. tem de fazer faoe.
\1 lado!'. Nos Partos, evita dores I" ..

Protocolado sob n. 762 - Fl'ida Piske, pedindo baixa,' Hemorrhagias e quasi nulli- nicações aéreas para o inver.-- "0 .

< • • ;•.
do� ·impo.stos. de testiJ.da e domieil.ier. DeSpa()lto:. De se a fica os il.ccidentes de morte, 0

..0.
de 1934 e 35, que.

acaba! ill.anUdas em serviço durantelte?l:mwa,.
fEH o

Pfl.melfO p,ll.�
oan;:a requerIda. lançando se o novo proprietario. que são de 1 por cento. Me- de publicar a "LuIt Hansa" o inverno apenas oito linhas a. lfistallal' en�r� a costa.ol;

. PrGto�olado sob n. 87;} - Germano Volkulann; pediu.! ��;��d�s;�! Fl�u��s�L�l%i� aHemã, apresenta sensiveis com um percurso total de c;dental da ,�rrlCa e a Orwn-

b:uxa dos Impostos municipais. Despacho: como requer em NA, que se vende em todo melhoras em relação ao do 8.000 kilometro sem conjuncto. ;�! ,do 8.:.ra;;;;;8;;.;;1.;.;;,. _

vista da informação.
.

.

.

o B�asil. Re;eitada p.?r l�,��o armo anter-iúr. O, conjuuoto Todas �s principais capitaes 1 L O t::' A O
Protocolado sob n. 876 - GuIlherme Klemann, pedm- medlGJS. FLUXO·SEOA"'J,,,A da I'ede aeroa de mv�rno, da europeIas, quasl sem eX0ep-

do b8:ixa. do �rnposto de veiculo. DE::spacho como requer!
llcontra·se em túrIa a p tr.�, grande em presa aUemã, terá I cão, vão estar em communi- �<em VIsta da lnformaçâo,. �:;;:m;,,_� un c'2mprimento total de i cação aérea com Berlim inin-

o pr&t�e.OladQ sob n

..
878

-.
Fl'ederi10

..f;scher,.pedind.O! .,. ·.24.000 kHometros e Gompre-Iterl'.uptamenie dUl'an.te todo o
! �A'·hI1X

..

1:1. do Imp�sto d� vei�UI.o. J?e.�paCho:. rm�elerid.Ot. visto I ..
hendél'á n�da menOs de 44 a.nuo. T�mpouco. soHI'erá iu� I V .

�ransferenCIa �e�iàa nao exmm: o requerente do Impos- I grandes Cl.dadps. .

\terrupvao
alguma:, natural- \.to aque �stá SUJeIto. .

. ..' Estas Cifra!:! representam mente, a carreira aeropostal,
.. Pr()t�coladosob 11. 879 - Gustavo Zastrow.. pedindo I uma multiplicação por tres, para a America do Snl, <1S- j

ha.·lxa do Imposto. de seu terreno por haver ven.d..
ldO. Dos-! do trafego aél'p.o de. inverno segurada pelas "Ilhas

..
Iluo-I

]J8.chtl: como requer em vista da informação do sr. Inten-l no decurso dos uWmos tl'es tuanteg" que fi AHemal1ha,!

.ifdente. 'anuús. Em 1931 e ;32. foram· graças ao p'·j..{nHiw da. sJ.a

Municipal de historia do conquistador
Sakao bem contada

O" •

ncnar-

• .

.. _menau
Requenmentes

chados
Despa-

'.

u

Te·c·.�·do·S., Brins bra�{:os e � phantasi,a, zepf11res, riscados, xat!re ..

·1 "zes. et81mmes, tecwos para enrimas, para colchoest
atoalhados, oxford� algodões, cretones, toils, kakis, felpudos para

ronp{}es? gangas" mes�:;las. tecidos para mostiuiteiros,lon?s para tol

dos� pana'11ásp (para camisas t'sporte) e (}utros tecidos.

A·•·... ·r·te·fac·.os de tec," dos"" Roupões de banhos, cami-
f.. sas para homens, guarni-

'ções de mezas (toalhas e guardanapos), lençcs, macacões, pànnos
de copa, toalhas de rosto, toalhas de banhos, toalhas de mezas, ca..

n:úsas para operarios etc.

Artefactos de ferro e de metaes:
Machinas de Cortar forragem, moinhos. de fub&f, arados, chapas
de fogão, grelhas e arg'ilas para fogão, (todos os modelos), moen

das de cana, moendas pára garapa, .businas de ('arras, jogos de pe-
sos para halanças, hancos de .

jardim, carneiros
hydraulico.s, turblri�s. etc. etc. ---------------------------

'Pecam
.. . ,

o
ê�talogos

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



lOS .:::::�:�:o�u�;�cedi·IA emfri:�:çã�o aus- i���sPE!�jl:�-I::�:::::SDE B L U M ENAU . I CDffimumcam_ de Moscow B 'I
I. tOLMIC1NDA DOS SANTOS

• 'e • --- -- ..'" ",; qu� as execuçoes. levadas a raSI I ri

'I
Anníversaríou-se hontem a Exma.""""''''''"5r' J e�el!o pelas autorIdades 80- I LONDRnS, 2� - As ;.spo sra
t,
dona Olmícínda dos Santos,

Existem no Brasil 7 800 OOOlvletlC5sl como uma ame.aça Informações officiaes pUblilsas.doB t�e� pIloto� perdidos, ���lSa�to:.sposa do sr, Qumtino

.

.fIIIII.'....• •
do terror vermelho, preten cadas quinta-feira em vienn8lUIm, �chilhng e Llt�le John, ELSA MELRO tW'

.

dem abalar quaesquer vele- dizem que cerca de 12.000 acr�dllam e�tarem.:rlvos seus
I Festeja boje seu anníversano na.

·

I h b tasl
dades de r�vl?lta eOD.tra o· austríacos fixaram Tesiden.lmaridos. cujo aVI.ao desceu! falido a exma. SDI'a, Da

..
EIsa Mel-

crlancas ana p a e as! poder constituído, contlllu�n {cia no Brasil desde a termí- ha duas semanas Justa�ente,,: 1'0, e�posa do snr, Dr.Lmzcle �'rei-
, do a augmentar e sendo

1m-I" 7' , ri' no decurso de um V'OO dB ( tas :Melro e elemento de destaque

I· t t naçao da gue: I a mundíal. As - � c-' r O
•

,
no nosso mero soetal,

. . . .
.

possível �on.s a ar
.

'O total estatistícas demonstram que
São .H r�nclsco il contínente i ARNOLDO PUETTER

E' de facto ínaereditavel o titulo desta nota, mais ex: exato de víctímas lillOladas.I 7(, ovo cidadãos austríacos australiano, sobre o Oceano I Amanhã deüue a data natslicia

Prime íníelízmente, a triste realidade brasileira quanto a I Os comunícados olüctaes
I ou' 1 POl" cento da pop'u'aç'a-o' Pacifico. 11

do Snr. Arnold� Puetter, do com-
,

-

D "h- d'
.

te em dí d' 1
-

� ,. 1 mareio desta CIdade
lnstrucça.o. ;:>5 nove mu oes e crranças q�e_ eXIS, � izem que no la !:l. �J.<!ra� do puiz, ernmígraram para

--- DR. ANTONIO' KAISER
nosso paiz, �omente 2.'2?o.?OO irequentam, ao eS�O]tlS..St:te ex�cutadas 28 l?e.ssoa", sus-] diversas nações Ióra da Eu· JESUS NASCEU

A data de segunda-feira marca a

milhões e oitocentas mü Jazem em completa 19nora:fcla. peitas de cumplícídade com,
ropa no decorrer dos ultí- passagem do liatando do snr, Dr.

afastadas da mais rudimentar instrucção! 1

10 "complot" terrorista bran-',mos' 15 anno�'� dírlzindo-se a
I ,�ntomco �alser, alto íuneíonarío da.

E tas cü t I t t ê descurado co de ob rto por o .:;- I
U, to

.} lurma arlos Hoepcke S.A destaS as curas mos ram c aramen e quan o
_

' sc. e. .

ceasiao 'maioria para o hemíspherío .' praça.
'"

o Ensino no Brasil. Sem escolas estas. cnancas vao cresceu d? a�?assmato do líder Ser-1occidental. C?rreu um tremüo de : NILZA LUZ
do n.a nefastas in.dmerença .d

..

O que seja.
saber- ler e escre-I gio Kirow e contra outras I O Brasil e os EstadD� U •

'O., !C.leS.'l'lUnb-ram.ento por 10-

.

T

..
erça-feíra transcorre o anniv-t'r-

ver. E quantas dellas, si tivessem recebido um pouquinho I nove, entre ellas ��a mu- sorveram cercã"de 13�OO;) �a. da a terra impaciente; ! ÊU::lO dt�e%na.NHza Luz, filha da

de Lus, yiriam a ser mais tarde orgulho de nossas letras
i l�er, está sen.J.� Iel�o em I da um e o Canadá e a Ar I As aruores verga1'Or;t i E��� OLS'ENa,yÊiJ':z,

e sciencras.
.' . _ ,...

. I �ley.o respec�lV v processo I gentína 1 LODO e 10.000, res- ao peso dos frutos mais ! Na próxima quarta completamais
O problema dO.' EnSInO

.. dt:vera. ser.. o mais lmport��te I JUdICI.al, que ainda nao rOl
peC.1ivam.ente . be. llo.s e tleresceram as � um.

anno de jecund� exíetencía a

a resolver pelos governantes brasileiros. Nelle os admwls-I terminado. N�mprpso�' austríacos em- flores mais lindas; I,' exmda'd�nrad' Dona ErlC8 Olsen Vej�
d f· t d

.'

ua atte (>o-es paro de· C ". ecuço-es te'I .

- J {:}
• A 1 b a do r.r"n,r_ ga. e!Ca a esposa do Snr. ,Josetrad(')res evem lxar O as 8S

.'

S S
. ny., . "'-'. I om t::SSaS ex 1 a mlg1'êlram pêJra o Brasll, e8-1

S011 _r. .' � "a I � I Veiga. residente em Rio ·Negrinho.
pOUCO em poU{�o, desapparecer esta verdadeIra calamlda- agora ascende a 103 o nume· tabelecendo-sé nos Estado8 nhos abngon u pe'regn- , ESTEPHANJA MARIA DOS SANTOS
de brasileira. A abertura. continua de escolas em todos os (ro de pessoas fuziladas de' I do Sul dessa Republica on-I no exhausto; I Aind.u qU3,rta-i:eil'a proxima anni

recantos de paiz, pOi' menores qll,e sejam, deve ser, o 1e· Vido. ao assinato de Sergio I de as condições c1imat�ricas I
AS (onü:s CfL"1taTam ! rfr��l"1a.se.a a brta. Estephania

ma dos qut' a.lmeja� para o BrasIl um ruturo grandIOSO. I Kir?w, �i1ras, certamente I são mais I�voraveis. Nessa aleg1'c,'; e _os passa1'os I �LW�s SSêH�oADER .'

As escolaB J?artlculares, que em Blumen�l� al�íl.n?am I Inl:ItO ab�lxo do tot�l vel'da- regl�1) os &U triacos encon-I
canitlram Juntos� . I .l"'esteil!- tambe� .I.IIDllnhã seu an-"

um

..
'

numero consld:::r.avel,.r.eP.resentam um Rnxl.llo. erIlc.len-. deITO, SI se

....
conSIderar a tram

..menos. diInculdades a As eslrellas b'r'lllza_rorry, ! DIVerSal'lO mnalIclO o sr, Alwifll
.

ti8simo para a alpbabetisação. O Governo com todas as: censura exerCIda sobre estas respeito dp idiuIlY rlevido a com um fulgor 171ms V'l- 1 Schra,9tr, que goza de .gnDcl� re·
. ..'

lt· 1 -.' 't .

.

. de I �", i:t, - <

I' t' t d � putaçao em no:;so melO SOCIal e
suas mu IP as preoccupaço.es, esquece-se mm as ve.zes ,'. ,nOdCJas.. ,exis'Írem importantes coloni' I/?J e a empes a e sen- I politico.
dothf esta ou aqu�lla localidade �o� uma escola primarmo ! � as aHemãs,' que conservam I

t�u que !!ra h!.�1·; 1 Aos mmiversariantes, "Cidade de
São então GS pa.rt! cuJares, na maIOria das vezes! que. re�- 'S·

. � �1 a HIlgua e os costumes da j As 1!WeS be�Jara11� en-
: Blu.meD�u�· .cumprimenta e almeja

nindo-se e� sociedades ou arrecadando entr� SI o dmhel-1 ervu;o espec�ail ue patl'üi de origem. Os austria-l ternecldos os seus f�lho.s I
mUltas Iellcldades. .

110. necessarlO, fundam escolas e matE'em professores para l ph onoO'ramm�iS cos portanto, preferem as 11)-1 doentes, .e, e�les sent"t- l Viajantes
educarem s�us filhos. De.st�� exemplos t�mos _ce�teIl�r:� b -�.

calidades onde predomina o \ Tan� queJa
.. n�o estavam j

em nosso prospero mummplO, onde, a Instrucçao e quad 1 A Agencia desta. cidade ,'la! elemento germanico como' Tiza�S do.entes, _

'ERICO FER�EIRA DA. SILVA
que representada pelas escolas paltlCulares graças [tos es-l Cia Telephonicl:!. Catharinen-! Blurrl').'·'au C:anta Isabel Hum-' As zmprecaçoes se í ProcedenLe de Cl}fltyba onde está
,

. -d' '.. h b'ttI' "'1
-'-',.;1 ., !

t 'ansfior""'ara,....� em p7'e
. cursando o Gymnano Novo Atheneu .•

.Jt..iorços . 08_ seus a I an .88: .

• '. " .

• I
se péde�nos a publi,:ação do boldt e Hammonhi e as fa-1 1 11<

•

11 -

I encontra-se .n�sta cidade, em gOZl: 'No or�ament� braSlle1ro,. Ieliz�ente esta conSIgnado ;8egu�nte :
.

.

zendas ao _longo da estrada' ces: e o odw se .trans- I de f�rias. ,-{) jovem Erico Ferreira

p_ara O E1!smo 40 I· da Re.c,elta. Vc-se que o p::úblema I "A C. Telephomca Catha- de ferro So.o Paulo Rio Gr.m 1 fo�mou em a.mo:, "..
1 da S�v�. .'

.tao. d.etatído. actualmente, Ja est.á preocupando seriamente! rineuse comuni.ca que esta· lide e do vale do Alto Uru- i ,us pequen�rlO!; sen"z- I pfUL�laMt:�Êl�e boas vmdas.

os detentores do Gov,arno. .

. _ 'be-leceu serviço de fonogra guay� I 1 am a a!_egna de uma

I Vindo de Pelotas, ondese achava
"

.....
Q

..u.a..
n

...d.o.e.onseg.ul.r.mo.s. a co.mp.
leta alPha. b�t.lS.·açao dos! mas f'special parft feliCita.-I Entre os emmigrantes aus-I redem,Pt;aoJ e o� grt1:nde� á t�_sta �e u�a das .fiJiaes da Ciu.

nOl-lsos hab.lÍl1ntes, Leremos dadD sem duvl�a alguma,. ções de nata; e anno novo a) triacos a porcentagem de in- se t0111aram h.unylldes, ,Umao �abril Var�Jo Rheingantz,
u

..... m.... Pd.S.S.. O. gl.gano
tesel) para a pJ'(lgresso. dO. Br.asilo l partir do di<\. 20 do corrent.e l.teneetua.es é particula.rmente I 0.s maus hes�taram

I' eucont,rêl-se Dest� cldade ? sr
..
Pau

.

.

"

I
' . .'.,.. - ante ti, b(mdade que lhes lo Me;yer, que vew ássumIr a ge-

..
"".

.. . ... ate 5 de Janmro co� a se- alta, Isso mdICa as provaçoesi.. . .. i rencia da filial dessa importante
.. <'.

'.
.

..
'

.. '.. .. !
.. gu.

inte tabella, até. 10 p.a1a- 'que soUre a classe média na 1
uwadza o espu 1.to e �

'I firma.
nesta cidade, em SUbstitUição

.

. ,

.

.

.,. C _

f vras 1 $000 de 1 t atê 201$50;;, Europa Central. 1 gesto que ameaça fm "o sr, Hug?, Regoly, (J,ue breve-

P.ATRI·A·..VISANDO DE.�ENVOL i urbanos até "O palavras 1$000. SeO'undo revelam as cifras I mudado em. gesto que ;men�e BegUlr� para o .RIO Grande
, :. .

. V ·h. � '"
J

.
. perdoa' f do Sul onde Ira assumIr a gerencia

i VER O INTERCAlt1.· I. oHiciu2S 200 medicos, 4oú:
.

'

! de outra filial.
. I .. �... _ .. � __�M_" engenheiros, 200 professores, I 9 pobTe enconirou a-

I
Ao sr. M.yer apre�eDtarnos os

...... _. \ RIO COl\\MER.., I 100 artistas. 600 ex-officiaesl bngo, e os que se ar- nossos _cu!llprimentos fazendo Vo., I

p
·

....•
ar

a., q.....•....•.
u".:.e.".m g.o

..•

sta �e.r.o�.ano.. ('. C11l1! do �xercito;. 700 ex-rUIlCCIO- i repende:am_. encontra· 1::iO�.e f.e.li.z
..

J.lermanenciu em",noss9�
ces.f.ortes, q�e� vaI _ao Cme

.

. .ilH.L \ l· G· nlirlOS publIco!:> e 3.000 an-i Tam. sal'Jaçao,
- F. G. BUSCH

ma ,para,. �entIr ernoçoes em ... ..

'

nJ�S ilf, flaa tio'os empreO'ados de firmas; Os b o n s choraram Para Porto-Alegre vIa te t
quep �s��. coração ve?h� a

I'
BERLIl\�, 20 - '? .

Comlte U U U tBU é�mmerciaesb rocu�aram Do-l cheios de. felicidade, e seguiu hoje o sr.�F.'G. Bus���s�:
p

.•..

alPIt

..

a,

•. ·.r..•........'.
: ll

.............•
lD

•..........•........
"

....•.•..•.POll.co.' .maI.
s lor- .�a..

pruSdSlad, cton
.. StIt.m.d'O .po. r. VOE: lares nos Ppaizes de ul-l foram.

ma'(.s

bondOso.s; DcomH�anha�'llo sua exma

..
eSJ10sa

te :reêC(Jmmendamos o filme uguras e es E.que no mun
G 1 S t" t t' A natuTeza paz uma .' .

Ilda LIsboa Busch e sua gentil
"Hel'oêk';S'em patria". Ha nel· do econornico da Allemanha, .

ram e Oi" lmen o !amar. I benção em cada ramo filtlDb� LedTiI f" .".",_
le tu4i:r, q�.nto prenda: o es- J

com 'O, objectivo. de de&envo!- I I uma prece em todasa� eselamO�RtpHICgzSVIagem .

.... pírito d:Ó·Y�·�pectt!dor �'. Um ver o mtercam�JO commerCl· di! boccas, I: juntou as ,Segue� segund�·reira 'para Join-

r.om.aH�...e.:.i-Y1...• ·.".. l?rf1llte .-.. em um aI entre a RU�l;na e a Alle-, f! iFalla�o!1 n J"ornClI;s [ mãos que se elevaram vil�e OSJO'�rens, \Vald�mlro Ro.ch:;t,
ca

.....
IIl

....•..p.O.....
;.'.'

..•....
d

...•....•�.;.'....�a.i.O..res.
V

...

ib

..

r3

.•.ç.õ.
e

..

s m�_l1ha, orhgamzodu uma rece·:

:dI'
tiblH U

.
ua 1 DI paTa o alto; ��aEU�����I�O�e��:a�.l�� ��oOl�:��.ainda.·i '., p.,..ao em onra o novo em·: t. t! 'b I Íl\.1j ,Jesus

nasceu - NA- I
sar as festas de Wt l'

Um tiíldo romance .que se ������rs���z�oviets em Ber
I LENÇOS a liUI e moraes TAL!

Marcelino

I Casamentoa
a.

de!senvolve não em. meio de , i Lisboa, 22 __ Os jornal:::s I Realiza-.se hl_lie, em Indayalo eu·

1 1 t I I
-� lace matrImOnIal da gentil senho·sa ões e ug�ras. qUle os, mas

.

•

I d
:�� .

.
. dedicam elog�osos artigos em rita Maria Landido, dilecta filha do

em um a:nblente em que t� Prossenue O jU namefto O : .

.

memol'ia do �ornalista Ani- sr. Antonio Candido com o sr. Ino-
doê péI'lg.:OS0, pelaneeesHI-.!· .U.,... $
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