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SER CANONISADOI José Boiteux I PERlO ALLEMAO
iitis1ro da Guerra q�u;u1tjl russ··o· I..·

R I
tUUtill 11'" Cómmunícam de _orna: -

O demí . Foi celebrada com varíos
Prosseguem com grande ati- s aea emicos qu.e �ursam'.' CllIDmuIlicaID do

..

Rlo·· de \Alberto e .Felinte .. 1.Iüller e - �__ vidade os preparativos para
a Faculdad,e .

de Vlr�lto de festejos a 18 do corrente em

J.étüeíro que cóntorme esta- (outrag a�.lt�:r:idades _ militares. Em 1937 a Russia con� a cànonísação de D. Bosco. ��n!a .Cath(:Lfma, to.maram a Berlim a fundação do Impe-
va '. annunclado assumlU se- I Teve l!11CIO então a Ce-

Nos dias 2 3 e 4 de abril se_ll�llClatiVa de angariar dona- rio Allemão. '-

gunda feira o�arg() deMinis-
-

remo,;ia da pos�e. do .

Gene- tará 36 milhões de rão (::eleb�adas ceremonías tívos para, dentro em breve, Pela primeira vez. desde
tro da Guerra O' General iral Goes. q'!-e fOi rec�b�do �a estuda".'te' s solemnes em acção de graças

ser levantada,
.

em un;ta das 1918 os collegiaes tiveram
.

Góes Monteiro; f porta prínclpal do Mínísterío 11

n B '1'
.

d S
.

d C praças de Fíortanopolís, uma feriado nessa data. As ruas
, O a de o pelo General Pedro Caval- .

.

.

a aSl lCa o agra a ora-
t t -

.. .

amanheceram bandeiradasA s 1 horas er.�. �r 11. .' • A imprensa publicou o pro- _ ção em 'que tomarão parta esta ua e� memorra ao gran- em 1 q.

movímeuto no edmclo do MI- cantí Albuquerque ex:c_hefe gramma do segundo plano de! tres cardeaes Durante os
de catharínense, ha pouco Associações politicas e 'fede-

nístérlo da Guerra, notando- de Gabinete
.

dt) e_x mlOlstro.l cin. c.o a
..

n.nos�· já app;ov.adO II t.res dias "0 Papa dará faileci.do .. desembargador Jo- rações de ex-combatentes
se ali 'os representantes do da Guerra, encaminhando-se I IOf'

.. ··

P 1· ti
.

Ií
.

blí t d sé Boíteux enviaram delegações ao mo-
-

G � d -. M' I n alão de honra I
pe o r-ema o lC ica e ,que aur rencia pu uca a o. os os

E ,�l"d" t t t· id h'Oheíe do ovei no, Os i.

-I pura.
o s

.�. ',. foi aTJresenta.do ao Congl'8SS0 I perezrínos aos salesianos de
1 ssa meei a e, mcon es a- nnmen o erigt o em oura

ni�tI'DS e altas
_ autoridades Alh o Gen�l'al Espiríto

I Ooruuaísta em 19 do corren-] Rom� e �o Oolle»!o do Sa- velm�nte, .merece�ora da boa de Bismark afim de depositar
(� grande !luffiefo de dlPlo-1 S,a,nto em raP.lda�\. palavras te. "" I grado Coração de "".fesus. ac?lhlda aos barriga-verdes, coroas.

matas
..
e muda aguard1íivam p I �e1:l1ç_�U a perlSorralldadef• �o I Esse plano fixa o volume I Em Turim, nos dias 5, 6 e POt�, o saudoso conterran�o, Um destacamento policial

n.ovo titular o Ceneraí �Spl- Iseu 8Ucc�ssor "c�r::? o_lciall da produeção, para. fins d<:o.1 haverá sermões pregados mUho_ trab-.alh�U pelo. pIO desfilou através' da da
rrto Santo Cardoso, o MiOlS-; do Exe�cI�O B.I.aSILllo, l?on- i 1.937. em 103.000.000.000 . de! por cardeaes na Basilica de gresso ;Ie Santa Catharina e Porta de Bradenburgo, por
tro Oswaldo Aranha, o �ene-: do em e�ldeuc!9: as qualI�a- I rublos em uanto ue o üxa- I Nossa Senhora Auxílíadora e be� eSta�: de sua gente. entre �cclamaçõe�. TInia
ral Flores da Cunha, o �nter7 : des dfl, ?llefe mlHta� do

.

Ue-I do oata 19��b 1ui :te .. .,.

I
no dia 8 o caixão ne con-

Ja estão sendo tom�das, _

companhta da Reichswehr

ventór; Lima Cavalcant�, ,os I peral G03�, .em seguíua falou :43.0'00.000.000.
.

tem os restos do no�o santo na Captta! do. Estado, dlY.er r3xecutava a «Deutschland
gcneraes Andrade _Neves.! o novo ill!lllstro agradeceu-: Pronõe a industrializa.ção da será transportado através as

sas provldencIas no se?-tldo ueber.alles» e a «Horts .W...

e

Desehamps Cavaicar_ttl,. Pa�-I do a prese�ça d? to:lo� QU8' RU3sia, pelo menos atá ao pdncipaes ruas da cidade. de �er levado a eUelto a "se] Lled»: que a multldao

g'as. 'RVdf':.g?e.8, RU.ClO Es�e-I compare,ce.ram ao. a�t{l .• �e mesmú nivei dos seus mais I. No dia 12 será. lançada a ereçao da estatu.3.. E
...

m U1�a acompanhava cantando.

v.e;:;, 'Alme�!ü u� �4I��ta, Ey- �su � �08SI�' ;0 :cu-rgo de MUllS-
poderosos vizinhos.. primeira pedra das futuras �as caeas. de

�

dlversoes vao

l'lCO Dmra, capwLs Joao ,1'0 da G. e ril. I Preconiza o augmento da f�br!1s de ampliação da Basi. �er .o:gamzado;:;ne�pec�culos,
producção e consumo, úe ac- hca de Nossa �pnhora Au- iest,n aes,. etc., �l!JQ p�oducto 01,.

..

j cOI'do com a aetual tendeti- xiliadora e no dia 23, tambem
sera �es!mado a caixa da lClaeS postosO ESTATUTO D1\ feridos em tla- � cia ;:;'0 velar pelas necessül8- de abril, haverá uma pere- co�mlssao enc13rregnda de

.•r.�.R.QA N·.OVA II des. immedintas da po_;wlação'l grinação á casa onde nasceu l�va.ntar � est�tlIa e� memo
em' liberd'ade

.. L t\. vana o tormo medio do a:Jgll1en· Do Bosco.' rIa ao grande catharmeilse.

Londres (U . .T. B.) -

De., I
to annu�l é caiculayo em'2?·/.; . I Havana, 22 - O sr. Haptis-

poís de um iDqu�l'ito ..

sobre �. Communjcam de Havanaiem��i:l(ntO" qu� nao passo� I
. ta coHocou-se á disposição

!;ituação econoffilco-:l'lDêiD.ceI-i que onz'1 homens e tresi I?oj
<lO prrlmel�O plan.o _

dos
36.7 AN'I�'OS ,I A viaqem do Principe do prisidente Mendielta de-

ra da Terra Nova, o gabme-; senhorltas sahil'am �1'ave-; ?1�,?Op'anDus.... proP?Jçao�o, I 'l I Jlol"t,Je da Gran clarando-se prompto a rcnun-

tç., de Londre.s resolvf'u SU-Imente feridos em virtude das! adUb,?1gJl?tO}�b�e a P!Otd�C.ç�
..

� I. A c.idadé do. Rio de" Janet I' aretanha ciar o seu cargo. O sr. Car-
pl'l·'''·r '0' g 'U'1l10 rpprescnta I I d'b b "t· I

e t. <l� Sel,a a Sf'O'nm e piO-. .' .

I M d' lt d l'
. ..u� OvC' u

.

- sa vas . e 0Il! a�, Biee ua- duct s manur t
-

": d
.

3 R. 1'0, CDnllnemorou no dia 20 os -en Ie a or enou a 1-
tlVO lOcal e nomeou um go-, das pelos partIctat'JOs ctn sr.' l'

o

t·
.. suc,,!ura tOS, ,�", do corrente c se'u 967· annl· I Em fins.da semana passa- bertação de antigos ofiiciais.

".
d'

.

t'.lo p se' '.' !" d· t· 1" �t' - . a,Hnen leIOS, ,Ou· au omovelS, .'.
'-'. -

-

.

1 'dverna. Dr. �S�lS lu or .lS dlen 19 a para et; eJar o sen '8 �T to r'<- .!': :3 2'" .

'0.'- versúrÍo de IUlidação. da partI0 (lO porto de Sou: presos, que vo tarão a bor o

COm,filSSUnOS, sendo tres. ln� tríumpho... f ,- './!; :LO{,e�, .... ,.J�"".mac".l. .

thampton, a bordo do pague- de um navio Cubano.
g!eies. Ficaram invesild.os I. Outras pessoas" tambem I, nu:, ,�,-_Z'. �,�rvag, �:JÜ' pet�o� te Carnarvon CasUe, a:l'im de
do poder €XeC'.ltlvo e legls-. foram feridas em virtude de IIe b .-,1�'3t"'trO, _,9d�'. �,?O, 3,��, realizar uma viagem pela
lativo, rese1.'vando-s� o.goverc tiroteios produzidos entre 'to [:\,.\ � e n�a e��a! 1,{0. TROCA DE ·PR.onu·. flTOS Arrica do Sul, f) principe Jor-
no de Londres.? direIto de partidarios do A. B. C. e' � �íLldl�S. ��gme�ta.ruo no: U U

ge da Grau Bretanha S. M. PRESOS nUE SE
. v
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�to
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.. p.O!S.
e .d.l�..SO.
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UJS' POR roi Ct.,nduz...idO. a.t.·.é. esse porto
.' �.

..

t:1'ra, assurrll� a respODs�tlIh- dente Mendieta.
.

".
. t 'd' _ '':>

..

'
. r populllc.a

. .' .' I pelo principe de Galleg em ["ADEMlIda.de rla�'dlvidas da Terra O
.

dilh' ,,:-.: eCG °t . '.
en .) 8v e� cOB"a. a baIxa T·R GO· RU· 8·80" .... _.'-. .

t- I I
"

.' ·-Y.... '

.. ,::.
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.. ; _'.'
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.. , -;' " .. 1', -_ G8U ,,,,0 ",r:, ,m eras, '!tos pi'eços dó" p'roductos ati� .•. �. '. I,seu aVIa0 par leu ar.
'Nova, tendo-lhe alnda'. }eltQ I clua detan<;ao fOI ordenada . t- ,;,

�
.

.

_

.' '. .

. .

I
.

..

Jarf5os, adeantamentos. mone- t pelO CeI. Baptista, desapal'e;.. me�ltl�t?S e ',do:_ �rt�g?,s ma: Iffii'ormam doMexico que esta Na ma:!ru6ad� de d0D?-lUgO
tilrlOá�

.

.
..' ..... ,ceu do seu domicHfo. As' it,� :lu!a_�rd.d�s. au,,,,ffi,ul,tal,a de �G I em &ndamentoas negociações Promovido a GaDeial I para segun?a-felra, .evadlram.,.

'.

A divida publica' ele. Terra I vestigaçÕes levadas a efieito
a '%0.'. Re�ymend� a' itt,�rtu-I �aI'a a vendi; de grande quan- se .da c 'dela publIca. local,

Nova chegou a ser· {ie 4ool·para descubrir seu pàtadeiro
ra de ,1 (8 n():v�s _n:an�s \ tIdade' de productos' mexicl:i.

.

I a�rrombando-a, o�. deteJ),tos
doHares

..
por h.abitante, q que não deram r.eSUlt.ad9S... .'

de

�ar.
Va.O

.• ,.!4� re,fl.:.\.lço.e.s '.. (te. j.n�s, notadamente. café, algo-' O chefe do f_{úverno a.SSI-!.Curt Stoe.Pke, I.alslfI.cador, �e
era um recordo . ,petJ.�!;o,:_lQ faOI'I.cilS;.. de" flOs I d�o. e cllumbo á Umão 80-1 nou segunda-feIra um decre- moedas e Mano�l .. OlegarlO
.__;,-��----�--� I... .' .' �.! de .a'6�rJ�?,<12 de, la,. 11 ?e,j v1et1c3, em troca de trigo ito promovendo a general de I dos Santo�, assaSSlDO de ,!,he-
Experimente Gazohna a 400 reIS te�cld�� (:l .. 1 de, calçado_s .. Nts-; russo. As condições do ac I brigada, o coronel Pedro de i reza M?relra, mo:rt� a tiros,

o .

_. se !neBm�, r:e rr<;>do serao c0ti-l t?rdo q ue se procura obter Alcantara Cavalcanti, que nesta CIdade na nOite de 31
e não quererá outra

O lItro cl�lda,s 11 Iabnc�s de, e::ll�-l sao desconhecidas. A noticia I exercia o cargo de chefe de de Dezembro.. .

SUPER TINTA INDELEVEL S�l vas. de c�rne, � aera lUl- deu motivos a boatos de que: gabinete do ministro Espirito Todas a.s del!genClas para

l' ') '.
clado ,a constr�C9a? de OU-to governo. do lHexico pre. Sauto Cardoso e, durante a capturaI-os, ate. agora foram

Distrfhuido1':
.

p, A�c:.g.r.. e... �O.- Reahzaram-'I\t�a8 .2�:r
....

AS, vlas-fe.r.r....ea.8.. se.-.lten�ia. reatar relaç6e..
s diplo- ausencia desse titUl�.r, re5- sem resultados.

Roberto. Gl'ossenbacher soe .no gazometro com, �a J;lar- r�o aUrment�dl.�s de H.oo? rmatlCas. (fodavia não foi pondeu pelo expedIente do

tICIP.açao dE'. altas aUI.01'lda-., kl!Ome'I'OS.: IJ.'�J.ecta-.se. duph-Ipossivel obter connrma 'ão Ministerio da Guerra .

. ;'" '< ..... '. •
.

' des surprehendentes demons- car a proaucçao agrrcola me- oificiál .

ç

.Consequencia de trações a cerca da e:x:t�acção I diante atripJfçação do num�.
.

. Foi pedida a fallencia
.

uma greve '�: ��:����o e seus denvadosl�� �� �:!�rgj�:s;p.It��eo d{:��i= ". .'

". Lloyd Brasileiro
:ColIlm

..
uniéam de Ba.re�.

.l.�-I· Poelos caie.ulos feitos a �a-'bu.i�ãoO maeh
..i-nas·a,g.ricolas .. e.!.A INDEPENDENGlA DASllnstltuto ,lO II�tte �na, - Um grupo .de operar}- zobmt poderá ser. ·fornecIda fertI!lzantps, creandocse novasf'

.'.
'.

. ". U .11 II
os armadoti de' fevol,,:eres fi-Iao. publ�co por menos de 400 fabl'lcas de adubog cqimicos; . PHllIPPINAS .. _

Telegrammas procedentes
z-cram pl:irar um ommbus en- I·elS ° litro. Deve tambem conclUlr�se a I '.

.

Da secretana do Instituto do Rio de Janeiro communi- .

tre e�ta cídad� e
.

.Badalona, a?ertUl'a dos can:,-�s do VoI- 'Telegr�mmas procedentes do Matte, de �binvil1e r�ce- cam que deu entrada em fins
depols daoorlgar os paRSu,c ga e do Dou;. aSSIm como o I de Wasbmgton dizem: O no- bemos a gentIl commUlllca- da semana passada no juizo
geiro� a d<>sembarcar puze-· DI·vl'das. de' Du.or:r.a de.M�seow, q�e. na.sce no Iyo p�ano de iDdependencia çãó de ter sido eleita, e em- da 2. a Vara daquela capital,
raro Iogo no ,carro... ...."

li prImeIro. �os l'1.os \ éitados.
.

E ! d? j\rchipt:'lag? dás Philip- possada! eD! Asserrl.?lea Ge- um requerimento .. da firma
Este a(�to e consequenCIa para �ermlllar, o plano "pro- pmas; do preSIdente do Sená- raI Ordllarla, realIzada no Johnes Manvile Corporation

da demissão de val'Íos ope�' Londres U. J. B. � As ne- gnosi.Ica que haverá, em .. ·1 do philippíno, sr, Quezon foi dia 15 do corrente, a Dire- or Brasil, com séde e escrip
!';&rios' que t�maram parte sa� 'gociayões angIo'-americanas 1.937, na Russia, 36 milhões

I entregue
ao secretario' do itori� que deve�á .gerir os torilJs á rua Theophilo .Otto

bente na Ultima greve dos relativas ao regulamento da de estudanteS, o que repre-lDeparta�ento da Guerra,
.

que I destInOS desse. I!lStItuto du- ni, pedindo a abertura da ful

transpo!tes commm�s.. ,questão das divÍ!ias de guer� senta um �ugmen�o de 50'/., o enc3.wmhará ao presidente� rante o, ex�rclclO d.e _ 19?4, lencia do Lloyd BrasiJeiro,

DeP.o_ls des�e movlmen. to l.a Ta.,
..

t

..

iver
..
a.m repe.rc.uSSãO apoz sob:e a .cl:l'ra eXIstente em

I
ROO

..

S

..

eveU.
� Sabe-s.e, que o I que. es�� aSSIm conStItu.lda.

. do qual é credora da quantia
foram mcendHl.dos dez omm- um mez eUectuadas. O pri- 1.932. plano preve li indenendencía! PresIOente - Bernardo de 153:563$100, constantes das
bns. ! meiro delegado britanieo sr-' U. J. B. das Pllilippinas para o anno' Stamm; Vice-Presiderite.- duas notas proIllissorias e 20

lei' . Frederic Leitg Ross, voltou de, 1940, assignando-se trata- Raus ..Jordan; l' SecretarIo, duplicatas annexas, todasven-

P t d
" para Londres. O governo de N

. -

R
dos .de reciprocidade corn- Arn:'Ildo .M. D0'l:lat, 2' Se9re- cidas e algumas devidamente

.

ara es u ar as pOSSl� L-lIndres declarou, que fez, egoclaçO�S' USSO merClal,
.

entre o Archipelago tario - Au!omO ProcGplak; protestatlas por faJta de pa-

biJidades de umà' em... 15 de dezemb.r.o, um pa� Americana e os Estados Unidos. 11' Thezourelro
- .Erasmo Mae- gamento.

gamento de 7.500.000 doIlars, der; 2' Thesourelro - Cezar Instruindo a sua :pétiÇãO,.linha aerea a titulo provisorio. Nova York U. J B _

De-j
Use uma vez e I Amim. . _

com os (iocumentos' e�igidos
: !

. ... :. Commlssao de contas: por leI' declara a r'e 't
'. tiRio, 20

.

- ChegoU.. o, sr. . pOlS de.•eI negOCIado o re- usará sempre Brazilio Celestino de Olivei-
.. ,... .

. queren e
1

Giovauni ScavareIla) delegà�
..' I CpOeDIOhseCElsmtaednotos duanl.udo·sR,�·MSo L�� I SUPER TINTA I�DELEVEL ra, �mi1iano Ab.rão Seleme, ê�:s�:�i�� é ��i�01!pd�rt�.�J�do rI�.s priucipaes firmas comi� C f

-

'I
J

o

F F t
truct?IaS de aviões, na Italis;. .' on erenc.·laram ti?ow,. permaneceu

.

ainda Distribuidor: °R�pr�se':t:.�te do G.overno
de 8S:27dl.$t200• sendo todo o

que, �vem estudar as possibi- M.. t·. d lono dIas em Washiugton, Rob t G b·lo d E t d
.

t T tit t
seu cre 10 proveniente de

li<.iades da nova linha aereà 'DO lnls erIo a . afim de conseguir os credi- ' .

er o rossen aC/�er o·
..
s a o� Jun o ao

.

.I'ns L u
_

q, fornecimento de materiaes, e
internacional entre a America tos necessarios pal"a a.cqui-I •

fazendo pa�te da. DIrectOrIa, accrescenta, juntando ores ..

do Sul e a Europà.
'.

Marinha sição de mercad?rias 'amen- YAE PLE... ITAR NOVAMENTE o sr. JoaqUImWoUf. pecti'lO reeorte, que a entre-
, .

canas, necessarIas ao seu BALB'O· AG'R1CI DO COM A
vista concedida a 4 "do' cor·

paiz. O' ;SEU. LIVRAME.NTO
.

'. .... fi fi 1I1. rente, pelo ex·director da-
Poi' preso por 25 dias No Ministerió da Marinha . .

- '. quellaempresa de na\:'cgaç-ão
conferenciaram segunda feira, [Vimes de ad·m·1 ssa""O I�;

CO.ND..
IC

.. IONAL... GRAN CRUZ DA ORDEM DO commandante Firmino Santes
'.

Rio, 22 - Quando regres- os srs. AntunesMaciel, Jurà- A , CRUZEIRO ao SUL
mostra O estado de completa

sava de S. Paulo em vôo de cy Magalhães, LirnaCavalcalÍ� Annuncia-se no Rio que insolvabilidade em que se en-

cOlijuncto, o ca.pitão Francis- ti e Medeiros Néto. �ada O '!,}rofessor MAX KREI-IFrancisc� Manso de Paiva contra, actualmente, 'a sup-
co Corrêa de Mello, tendo se transpirou muito embora 08 BIGH prepara alumnos pa.ra Coimbra" o assassino do ge- Por decreto assigsado a 18 plicada.

.

desvia:!o de sua formação e- ,vespertinos annunciem que a o exame de admissão aoeur- neral· Pi:r;llleiro Machado, vae docorrente na pasta das Re- O juiz Victor Freitas, des- .

xecutando n{} Centrd da ci- reunião foi provocada para so gypmasíal. ..

..' pleitear':- novarnent� o seu lações 'Exteriores Íui confe- pachou o _requcrirnén,to, man-

d.ad.e
uma s.e.r

..

ie de acto.b..
a.c.ia.

s

.

assa�.Pto de

..POlitiC.
a

cons.ti.t.u.-.1 ..

AS

..
aUlas. l.·a.'

..

" tive.ramo iniCiO.. livramento condicional.. I rida a gran cruz da Ordem do dando citaI.' a �eve�ora, Ila
foU o mesmo. ollicial cional. . '. TI'atar com o rele}l-ido pro- . Manso .de Paiva condema:..!Cruzeiro do Sul ao marechal ra no prazo de 24 horas,

.

al-
preso p.or 25' dias com perda A' sahida negaram se a Ia- fessor, em sua resi(fencia, á nado a. 2r allllos d� prisão já I Halo Balbo, atuaJ governador egar em cartG.rio <) qu.e �Il'
daS' diarias. Bar aos jornaes.

.

.' -. rua 15 de novembro. cumprm 18 anos de sua pena. da Lybia:' ltender, a bem do seu direlto�

;.:_-,

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



iExpediente da E�ital de citacão i! r'c�
,

'�:",":"""
·

"�\-"��"'",*p"""'"'.:"":&' ;
M

- - li! Prefeitura de herdeiros· 11 !��!�� "':!la� Q�� s:,,,��o�!:H .�UDIClpal. Protocolado sob Nr: 330 - 1] Filial em Florianopolla: I�
I Nelson Luz - Em vista das O Doutor Amadeu Felippe da <§ Rua Vi "conde de Ouro Preto N. 13

"

informações do sr.Intendente Luz, Juiz de Direito da Cornar- "ii ::
I ca de Blumenau, Estado de <fj':l,'

Resultado do 20' sorteio .realizado no dia 18 de Janeiro de 19:::4 :9-
fica o presente requerimento
indeferido "Santa Catarina, na forma da Lei, n rl t 8.934 e

8 I t' d R ltaeü
.. �

.

Protocolado sob N-:-. 352 -
et-x., '. -t x.auerne a D. l?

,

a aneo tJ, a 6C6I a e espg]jsa r�l�t'! .. Otto Persuhn.- Ao sr. I?ten-. faz saber aos que o presen'li e
. ,�li."

de Dezembro de' 1933"
l

,�:�!�ri��ae lnJ��ia� ��i��� !fv:r�i�lq�i��7e;dod�reO��d���i�rj pr;::l:m�::: ::i°U::r::r:��:��S���i:��O �conforme alega o petíeío- arrecadacão dos bens do GEORO:J valor de cinco contos cento e vinte mílreís (5:120$000), a ca-

nario. GEIS, falêcido nesta cidade aos.g dei neta n. S,il3.! pertencente ao prestamista Aylton Dias \�
.

Protocolado sob Nr. 368 _
vinte de Dezembro de 1933,1-E residente á rua José Veiga nr. 88 8"

Moradores São Pedro Novo sem deixar h�rdeiros notoria-l1l
P&'e!l!n�;!ts no vedo .. de Rs. 30$000' ",>

- Ao sr. Eng. para estudar mente conhecidos, �OI�voca a � 844j _ Maria Estela, Caieira do Norte ;;;�
e solucionar o assunto. todos que ttv�rern direI!,? a es- _fI 8737 . P;:l!l na Cezaría Conceição, Ratones .i;"Protocolndo sob Nr. 376 _I

ses bens a vtrem hab!l! tar-se, 11 7 i 28 - Gurner indo Medeiros, Floríanopolís
Maria Candida Hoescheí _

no prazo de n?venl'l dias, sob � 1221;8 - DUma Souza Santiago, Tijucas ��
erras d 1. le 'para que .i OS7t - Gentil A, Pereira, Porto da Itinga '

Mantenha-se O lançamento � aspi. "I. D"

1
;J 7:iS! - Bertolíuu Maria Conceição, Flortanopolts ;:;'''

identico ao exercício de 1932,! chegll� a l1?tlcla de todos, man- � 89B7 • Maria Jose Costa, Florianopotís J>
devendo a requerente efetuar I d?q �xpedlr o presente, que se- .g 2666 - Eduardo V, Sant'Alia, Itajaí
o pagamento sem qualquer

I ra afixado no legar '

.

do I Ji
. HIS'íl - ruma Rosa de Jesus, Floríanopolís ,,"

descente. I costume e I�tlbl!cado pela im I]
�4DU - Assis Loureneo Rios, Alto Bíguassü

Protocolado sob Nr, 377 _ prensa, na rorma �3 IpI. Dado: "1í P�emics no valoll" de I"S. 10$000 �i,.
Mario Gonçalves - Cerno I e passado nesta Cidade d.e Blu- i f ,',!<,.

d J d
'!l 43G6 - Pedro Manoel Gonçalves, Barreiros .

requer, apos assinatura do IIl1€n�u, aos Ires e anelro. e � IOíci _ Elfriede Bolghoff, Rio do Sul

24:232.800 contrato. mil ��v';cel1t�s e, tr��ta 1 7e73 - Henedína Oliveira, Florianopolis
Protocola-to sob Nr, 381 __ �. quut,o: .�<,; Eu, Fledellc,? _;] !:;7�37 ' Paullna Cezaría Conceição, Ratones

I Bruno Rocl.-el - At-nda se. Kiliau, escTíva.o que o escrevi � 4126 - Arnoldo Pedro Fauth, Ftoríanopolís
• - , '''' "-

E J 3 li 7-159 - Ednui Klays, Biguassü
I Protoeolado sob NI' '}Ql)

_

e sui.screvo. .iumenau, em:\ 10Hl - Seralím lC�LO Cobra, Laguna'. "'" • "Uo}
d J

." • 034 ( Assi d i J)
498000 Soe: Escolar úe Jhj:lÍ - Co-, "e adllen� (IH� ], ": 'Lss:gn:1j '?' �:) 7:21S . Adolío Coelho Santos, Florianopolis

.

mo requer." .

Arna ,_.:�,� I e ;·�.i�".f; de, UZ'. DIZ ":,:) 1;�;'l[j4 - Jacob Resch, Varzea do Cedro

I de O reito \.L7", "V" n colocadns :l 90.1-1 - Neuza Emília Quadros, Costeira Píraíubaé
p�(,tocolado sob Nr. 384 - ,I�" � ••�ú" .....

,,1
L

": 1
J

EurICO Prie s - Como reouer.llln�a �:t,IIl�IJ ilha estadual de
,J)

Comunique-sa á Insuctori». d?IS mil l'�íS e outra de =duca r
I Protocolado sob Nr. 385 __ çao e %1.�(L' 110 valor de ,du- <E
H. Peto rmann - Como re-

zentos .�;lS� :��e f.(Jram . �:ev�da-I..g
quer, Comunique-bê á lns- ment� I�UI,I,.I,�'�',�,?as). Esta con- <1\21:079.300 petoria. forl?c o OJ.5Ll.:J,

. Jl
Protocolado sob Nr. 385 _ Bltl�lenaU, em 3 de Janeiro .g

João Kersanach - Como re-
de 19-)4.

, . _ . �
4:425.100 quer, E'stando quite ('Oli a

O Escflvao : �
Tesomaria. �

1'619000 P
fRE:DERIGO KILlAN ,t).' rotocoll1do sob Nr. 387 --I I"'"Viuva Qlga KeI'sanach - A- I

_••..."",.......---�.,.,._.. lJ
800.000 tenda'se. I ·,·C .D· T rr J\ L �.':,Protocolado SOl, 1'.Tl'. 3'C'S -I ,L,. .

A i
!l

��a,o P. CJ. C€lPv@ilho ,C�'n' d-VeS & Ci::'l ;.;�
v n � ..

« FIBC':'L DO GCVer':<NO FEDERAL !r�.
'�

21:2.94.o0D qomunidade Escolar R. Fide- 'Por ordem do sr. Pl'l>I0!to, ]j ,

lIs - Como requei'.
J levo ao conhecimento dos 1 Agente em Liu:uenall ':"

7J:908.iõõ
1: p.�?torcolado E'o,b Nr. 3�g -

interessados que dUfnute (1 '<li �h�rciUo Fewreia"G >
44:700.587 .1l1�LlO rOill - Com') I'e4uer, mez éorrente está se eobran- � <

- P • ('"
- 1 ,�

11S·.608"".7°-7 nana devendo á TeSOU1'arl'a d t rr
.

1 1"
Rua 18 d8 l'iovembl'o Nr. ,�9 ::salao l'vIodellJ) .,

-:>
J T

� •

o nes a esourana, o m- <1\
"

."

F rotocolado 80b Nr. 390 -

to de automovei" e pl'icas � :

..:: E Aço Altona _ Ao ",.
pos.... :

' � ,

"S>'lP�"'lPç:","'t·'>"o",r-tP9F"-I);'.r.��"lP ·'il--''''�·1f>''lf·''W'''lf'·C:.:)''''lí'-'·�·'''tf;;;''''f<''-_,,-,�'''• •

,ii' 01'1 a que se re�ere a Tabe Ia IV I , � " ',' ,. a ,

� ,

I Eng. para atenucr. da ,Lei orçi(mentaria em vi-I EtUia; de' prlrrleira fjráCaProtocol�do so� Nr. 391 -

'

'or. .' _ _ . . "

S: J:'
Gl1st. Klemsch:nlflt - Como g

BlumsDau. 15 Janeiro 1934. 9. cldadao. J8200 l'i�e��lros JUlllor, primeira suplente, ern.

requer. Comumque.se á 1n8- exerCICíO, do JU1Z de Dlrt3lTO da com2rcn. de Blumenau, estado
petoria. A 1 f r e d o K n. e � fi e r de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

c' PfrotoBcOllado sob Nr. 392 -

Tesoureiro
Faz saber aos q:.:e o pre�eute edital, com o prazo de d!:z

.ar os J a8se SeDior -- Co
.

dias virem, illteressar possa ou dele noticia tiverem, que, no

mo requer, sem vencimentos,!
���"".�==n=�,===""" dia (5) do proxirno vidouro mes de fevereiro, ás onze horas,

I Protocoltído snb Nr. 393 - Pl'otocoladd sol., Nr. 397 - no edificio da Prefeitura Municipal, onde fuacionam as audien-
jJrredo Blaese - 0omo J'e- I ':}lanoel Rab�'ll() - /\081'. Eng. cias deste Juizo, o podeiro dos auditorios, ou quem suas ve

quer, sem veneimentos. ! Dura r,lülnI'í1lar, I zes fizer, trará a publico pregão dê veuda e arremafaç2o, a

8:352.540 Protocolado sob Nr. �394 -II.
�

FrótocoJilCio �ob N 5', 3ç8 � quem mais der e maior lanço oferecer, além da avaliaç2o, os

R(,'inhold Oste - Como re, OSCllI' Hauer -- Cnmo ['cquer, seguintes bens: - "Urna mobilia de madéira, para saia, cons

quer, estando quite com a; Comunique-st; Ú lospet::nla. tante dE': uma mesa. doze cadeirae, duas estantes para flores,
Tesouraria. ! Protocoíado �ob :Nr. )";99 _. um armario e uma jardineira, avaliada por quatrocentos mil

22:389.000 ProtocolarIa sob Nr. SDS -I Henrique Beck(;i' - Ao SI'. réis (4otl$ooo); uma mobma de vime, para sala, constante CE':

Rob.-Ti.dnnalHl., Como requer., eng. pi�ra <'ttefld:�r·. ",

uma mesa, um safa, duas. po�tro,nas, �ua� .cadeiras, dua�, ,es·
Comumque-se a 1nsp\:t(lT'la, , PI'otocn]adu sei) N t'. 4vO -- tantes para flores e ",ma ]ardmelra, melusJve sete almaia(ja�,
Protocolado sob Nr. 3gB - i s. c. Han:;a - Uelt;l'itlo, de avaliada por trezentos e :.::incoenta mil reis' (350$000); Em

I
Pedro AlcantuI'ã Pereira -j acordo cum, 0. CÜI1f;'21ho Con guarda' roupa, granc0 co;� duas portas € duas ga,:"etas, nv.aht

("925'" .

Ao 61'. Eng. para InIormar. I st!llivo Mum':::lpal. do ,por duz.entos roll reiS (200�ooo), um l,avat5:rIo, com ps-
v. .100

I
,,�. .=, .r:""é�',""_ peIno, avaliado por Cf�nta e Clilcoenta nl1J reIS (1_5:;$ooz);fii ...\"2j;;.�- ,��� '1., ,.

; um guarda roupa, grande, com duas portas, avah2do ['tH'!� J
, cento e cincoenta m'l réís (150$000); um gI12rda-roup�" CuEl

duas portas, avaliudo por oitenta mil réis (80$000); m!: lt!
vatorw guarda roupa, nequeno, avaliado por qual'ent::t 11: ii
réis (4o;;;;·.tOO): mIl guurda louça, de madeü'a, avaliad'J p;,t'
trezentos mil réis \8(Jtl�:üoo); um armado grande, parti E.U
pa, com duas portm'i e duas gavet:u:, avaliado por Cf\üti) n

oitenta mil réis (180$000); um arrr:ariú pequeno, para livI'l's
avaliado por cíncoenta aüt réis (50$0(io); uma mesa E'Llt'itt
co, grande, de madeü'a, avaliada. por quarenta mil réi::;; ...
(40$000); uma mEsa simples. de madeira, com g"1veta, av:",
liada por vinte mil réis �20$00o}; três eadeiras simple:::, ,j.!
madeira, avaliadas junbs por vinte e quatro mil réis ....
(24$000); três cadt·iI'as. nltas, de palha, para creanças, UVr.
l.iaàas juntas per sds mil réis (ü$ooo), um relogio Ut, r:,
rede, avaliado por cento e cincoenta mil réis (150$c{:{; ,;
um guarda comida, simples, avaliado por quarenta mii ]'{;,,J
(40$000); uma ot mana. de móla, avaliada por .ceuto e vin
te mil réIS (120$000); DtmS esses que se acham. em PUdd'
do depositario p<uticular, cidndão Germano Scluoedc r, (.l;

de poderão ser examinados, e que Iou;,m penhorados i.\ i·. "

tur Bmm e sua mul1wI', na ação ex�cutlva que, pu!' t';:,í,.�

Juizo, lhes nlOçe Tr,HHluilino füm&s. E, Pilra que ,clJegTe
ao conhecimento de tnd()s, m1incl.ou patisar este editt;j '�l;::',
na fôrma da lei, será aIixado no lagar do costume D, PU

� b� I blicado. pela imln:en�u,_vsL' três Vf�es, de .al?ôr�o co�, Q f>,
i i�" í tabelecldo no artigo ! .fá;::, �do COdlgo JUdlCWI'lO do. [l,;SUH;iJ.
Hl;l! Dado e pas::;ado ll'c'sta cidade de Biumenau, aos victe

n\f�ll e quat,ro dias. do !�êG (Ie
_

janeiro de Jr�il_ ilov�ce�t�s. c tfln
f;áfín' ta quatro. E:u, ';lu'euo Campos, e�CI'lvao (lO CivIl e co
,,, ... ,,

mereio, o datilugrafei. (�ssinado) João Medeiros Junio::.'.
sobre urna p.stampilha estadual do valôr de dois mil n'is e

uma outra federal de «educação e saúde}) do valor dç du
zentos reis.
Está conforme II original, do que dou fé.

O Escrivao: ALFREDO C1:\MPOS
________l:lI'M"!' 1" r��.'J:IL�WIl�......,.. ...... Tn"""��..�.... _?S .��==____=

i��m6�W'r.�;R�U.���ij �iU
Blumenau

Blumenau

Orçamentaria.
1 - Renda Tributaria
índustría e profis-

1:410.000
1:460.000
305.000
773.500

15:055.000
1:865.000
983.500

1:510.000
834.800

Orçamentaria

�iS:14 - Adolfo Ramos, José Mendes
451 t - Guilherme Fauth, Florlanopolls
6�S7 - Joã.o Mailoel Fagundes, llibanceiTas
1352 - l::ceHa Reis Silva, Tjjucas
1$:2 - lvete Cal tiosa, Flol'lanopolis
131:!3 - l;'rontild(� Bruno de Souza, Itaguassú
41 ;j�, - Alexand.ra K Si!va, It2jahy
lS!8 - Anna Te!les,Florianonolis
·t:�4H - Neve!cio Vidra, Florfanopolis
10182 - Padre Jaullario TRsta, São João Bati�ta

,

VISTO Os Prcprietarios

Florlanopolis, 'lS de janeiro de 1934.

anterior

DespeZCl Orçamentaria

'1.-c- Administração e Fiscalisa�.ão
Subsidio d.ó Pre-feito 1 :000.000
Vencimentos dos funcionarios 1:83R.7oo

. idem " Intendentes e Ar-
cadad. 3:900.000

Diana e transporte do Prefeito e

funcionarios 145.000
Material de expediente 619.800
Publicações e telegramas 769.040
Alugueis .das repartições mun�cipais 85.0(;2

2 - Divida Passiva
a) Juros de apolicas municipais 6:364.000

Am6rt1saçÕes das mesmas 14:800.000
flutuante

'

1:225,000

Assistencfã"?u'blicã
Hospi-

.

2:209.6po
134.500
52000

exame

elementar e Curso gil1asial ófic;alizado

Abertura das aulns do carso elemenhtr:
1õ de l' evereiro

especial de. preparação para. o

ad�ujss§o: 1. d J feveieiro
de

A1atricula. está aberta
,

'

,

Inscrição par3.. exame de admjssfio:
'1' até 15 de feverei, o

Exame de admiss.ão: 27 e 28 de Feverdro
: D�no�!t'o""s',·\. "

. Y-. ,�.l _ _.

Hospital Municipal
.

'.
. .'

...
'

.

. Movimento ,de fundos:
Banco N,. do .comerci.o cl disptisicão

, .

Receita Orçamentaria:
Restituiç,ões: ,

Imposto de testada
Oobranca da divida ativa

�.
.

Inscrição p�'ra, exames de 2j. época:
1. até 8 de /I..'arço

Exames de 2cl, époc:.l: 9 de Man,;o

Matricula para curso ginasial atê 14 de Iv1arço

Saldo em caixa . Inforrnações pelo

"

Ab�rfura do cursó secundarlc:: 15 de Março
{'_'

Jacob A. Schmitt
I'refeifo ProVisorio

Pedimos aos nossos clientes o favor de apresentarem ii

i este banco as suas cadernetas de contas correrdes devedcri\s,
l credoras e de deposltos populares, para serem lánçadôs <Ji:i

.�,,_j. juros do semestre findo, na forma do costume.

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



Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

para qualquer
ponto do ESTADO

Representantes:

RADIO

Biochim�cos.;
.

LIVRA.RIA
PAPELARIAi

. CARL lUiUlE TYPOGRAPHIA
"RD· . Artigos r�ligiosos para ondas curtas

Claudio Edn11l�do, Um engenheirobrasileiro na Bussía
Mauricio de Medeiros, l\ussía. 6a. edição
Antenor Nascente, Num Paíz Fabuloso
Ivana Rowena, A Oonfederação dos Mortos
Kcseíusko B. Leã.o, A Vísão da l.fiseria através da Polícia

.

(Socialismo, Coopel'atismo)
Augusto Machado, Caminho dá Revolução Operaria

e Camponeza
Laíayette Soares de Paula, São Paulo um ano

após a Guerra
.

J. Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro . .(Oanudos/.
Chamísso, O homem sem sombra.
Custodio de ViveirQs, As a Luas de MeL
Mario Oapper Alves. Tratamento Sanatorial da

Tuberculose. Pulmonar 6.000
Waldemar Coutts. O Desejo de :Matar e o Inatínoto Sexual 5.000
Menezes, Psícolegta . ... .

.

10.000
Carlos Maximiliano, Hermeneutíca e Aplicação do Direito 14.000
Artur Oastellaní, Televisão 10.000
Darcy Azambuja Racionalização da Democracia 8.000
Jorge Satis Gouiart, A Formação do Rio Grande do Sul . 10.000
Masshno Bontempelít, Vida e Morte de Adria e de seus filhos 6.000
Mal'tím Gomes, AS Loucuras do Doutor 1ilingote 5000
Gaivão d? Queiroz, Oaíva, Contos 5.000
P. Werner S. J" A Respeito á Vida Naseítura 1.500

5$000 I5.000
5.000
6.000

-

50

O apparelho
ERICSSON

Rua 1;:; de Novembro, 90 - 'I'elephone, 11 • BLUMENAU

OUe;rece .as seguintes NOVIDADES:

6.000

Combinado pa. ondas curtas e longas
Alto falante dynamíco Ligação pa, Pick-t

Medicamentos
e

5.000

Sortimento completo

6.000
5.00<:1
5.000
5.000

Vendas em prestações

CARLOS HOEPCKE S. A. BLUMENAl

B·
B

de a'ttefactos !le borracha,
Perfumarias, Sabonetes, arti

gos de hyg-iene etc,

Vendas a varejo e atacade

Secção de machlnas

Coletoria de Rendas Estaduais de Blume
Imposto de bebidas e fumo

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta I

de, torno publieo.: para .0 conhecimento de todos os tntere
dos, que durante o corrente mês de janeiro, em todos os

uteis, se arrecada nesta Coletoria e em todas as Agencias
cais de Rendas Esta-íueis do Municipio, o primeiro semestre

imposto de Bebidas e fumo, relativo ao corrente exercício.
Os srs. contribuintes que deixarem -íe satisfazer o ps

mente de suas contribuições dentro do praso acima dete rm

do, poderão fasel-o nos mêses de fevereiro e março, acresci
com as multas de 10 e 20'1. respetívamente,

Excedido este praso, serso extraídas as certidões
Divida-Ativa e remetidas á Promotoria Publica, afim de ser i
ciada a cobranca executiva de acordo com as leis cm vigor.

'Blumenau, 10 de janeiro de 1934.
.

O Escrivão: ELPIDIO LIMA

Imposto sobre movimento comercial

i'l1i.'1::l_l!!fl§iiiikiiti9A
':mr;:mWRA _l:��,.,.,.,,_

� MATERIAL PARA INSTAllAÇUES ElEGTRICA8· .,

GRANDE SORTIMENTO EM tAMPAOAS E lUSTRES
iODAS PECAS PARA CUNSTRUCQÃO DE
APPAREUfOS PARA RADIO

PEDRO EULALIO ANDfUANI

Tl]UCAS -:- S. CATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLUENCIA DE

AG U A S A L G ADA.

Atendem-se pedidos
De ordem do sr. Coletor de Rendas Esbduais nesta cid

de, torno publico, para o conhecimento de todos os interess
dos, que durante o corrente mês de jant'iro� e� to�os os díi
uteis, nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscais de ECI
das Estaduais do Município, recebe-se as declarações para
lançamento do Imposto Sobre Movimento Comercial.

ficam sujeitos a' apresentação de que trata o presente ed
tal, iodos os contríbu'ntes do imposto proporcional sobre a

vendas mercantis, (Decreto Federal n. 22,061 de 9-11-1933),
mais ainda os negociantes e industriais exportadores para o ex

tno- do paíz.
O art. I do Decrt, 01'. 35 de 27 '12-1933, reduziu de treis pa

ra dois por mil, o referido imposto e a cuja taxa integral flcarr
suieltas as transações de valor rnaiar de cincoenta contos de
réis (50=000$000), pagando as vendas até a mesma quantia, pe
Ia seguinte forma;

Até . 10:000$000
mais de 10:000$000 até 20:0flO$OOO

20$000
40$000

Elorianopolis " Dlonísío Damiani.

Bjtl"�ito - André Maicote.

negociantes e zxportcõores àe maôeiras

e Cereces

5ecção fluvia!

do mOInHO IH6LEZ

�.--------------------------------�---------------
. .

" A Pharmacia Central
J .Bstá 'sob a direcção do pharmacenttco .João Me-

.1·.·· deir 0$, que conta mais de 40 annos de pratica
profissional

I'.·
1\hmipulação esmerada e escrupulosa.

Não se substitue medicamentos
Productos de alta qualidade.

t Dé$ccnfiae do r�::��:de��;:::as.
I que, muitas vezes, é ímítação.

LORGA •••
,

.OBTBM-5E uSAI'mO O

BLXXiBDD:NOCiUmBA
.Empregado com real Tan

tag:em. nos. seguintes casos:

RuumlttSlllf ela leral, ftaebitlsmo, lIatchas
ia "lIs. ESIIillkas. Ulceras, .. 6tDllrrliéas,

Ill'thrlS. flstulas, Sarau.
..

...

{
.o\NTI - SYl"HlUTICO

PODEROSO :
.....ANTI. � RHEUMATlCO

À1!li1'I-ESCROPHI.lLOSO

SANGUE

'.IIA iA;' iN" 'aW"frttt"'8P'#ti' i&*&'de*.#

Exijam ·de. seu

fornecedor

Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

gm5. �=__ai!!!Jll .Il.lIlllii-;lEwllilB.Ei·I1'••ra'.Ii"IIIIIl"M.'MHWMlBiaZf'II'••· __iliba·iI.J

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



A.s proezas do bando!Ministerio da A politica cafeeira ; A, cunhagem das me-
I de "Lampeão'" Agricultura não soffrerá \ dalhas COmmelROra--

DE '" I Aracajú, 22 -Depoisqn�"./. .' alteração lUvas da viagem do
_iL22 lO bandido «�ampeão» dividiu ÊrSa.ção de novos

T .40 os seus «eaíbras» emgrupos,
".

-

., '.'

' Rio 22 - O Departamentoj genef21 Justo ao. erremero.'em -, :lIiais difficil se tornou a eam- e importantes Nacio�al do Café forneceu u. ,

G 1�
"

. panha para a extíncção da . á imprensa o seguinte com- I
, Brasl"1oral\jJUS' maior prâga que vem asso- SerV1çOS munícado :

,
. ,., Trancorreuhontem o annlver- Iando o Nordestes: -Ó,

, . R' 22 EM' «O Departamento Nacional
Muitas vletimas ê sario natalicio da Exma, sn-l' Agora, segundo "'n()ticiàS 10,

,

. :-
.
� arco proxr- do Café, com prévia audíeneía A Casa da Moeda está cu-

'Jrande.>pr.�luizos ra. Maria Gensh, filha adoptí- chegadas de Alagoas, ssne-se IIlo, o MIDIste!lO da AgrlCul- do Exmo. Sr. ministro da Fa- nhando a medalha commemo-
·

maltiJriaes va do Illustre medico Dr, que um grupo de oito bandí- tur� wo:e�ul�do n� seu p�- zenda, deelara ser completa; ratíva da visita do general
· '. Gensch, já fallecido. dos, todos comparsas de «Lam. no e r "1l�l�s amen o e e

mente destituida de funda· Justo, presidente da Republi-
T�Iegr�as � procedentes _ Myriam Greíbleh, a ínte- peão», penetrou na cidade de re�ormas! vae erel!'-r novos mento a noticia divulgada ca Argentina ao Brasil.

de ....'alcutã, .Indla, preclsa� ressante filhinha do Prof. Max Pão de Assucar, onde se tra- e tmportantes �erv1.Ço_s, en- sobre a modilicação na taxa No anverso da medalha.
que o tremor de terra vertlí-] Kreíbieh, acatado lente do vou violento tiroteio entre ire!ls quaes flgur�rao um de 45$000 (quarenta e cinco I vêem-se 'luas' mulheres, figu
eado em cgrra,kpur na :'leII_la- Gymnasio Santo Antonio, íes- os bandoleiros e a policia a-

Instituto .ue Geaetíoa, Tum mil réis). por sacca de caíê rando o Brasil e a Argentina,
na.pass�,d.aicaaSQU consld��a- tejará sexta-feira próxima lagoana, que conseguiu, ape- Laborato:r:_lO de Analyses exportado, reaffirmando que de mãos dadas, sob o Cruzei-
veis p.reJUlzos naquella regiao. t Iícío nas depois de varias. baixas Oomrnerctaes, de Sementas

a sua actual politica caleetra ro do Sul e separando-lhe os
,.; : •. .... t d 1···· seu na a I I . '.' e uma Directoria de EcoloVa.rl!l,S'�pon es as ínhas l

_ Festejou sabbado passa- em seus homens,
. afugentar '. .

.

-

nenhuma alteração soffrerá corpos, esta ínscrípção: «Tra-

fe.rrov18pas de. Bengala e.datdo seu ann;iversario natalícío os ata<:antes,. que sofíreram gra Agricol«, - Rio de Janeiro, 18 de JIi· tado antí-bellíco, commercío,
Nortli·�Western, unham 8110. o Snr. Marío Tavares da Cu- uma umca baixa. neiro de 19:14, (a) Armando extradícção, aeronavegação,
destrwqas. . . nha Mello. segundo tabellíão Vidal, presidente. intercambio intellectual e ar-

SEigundo.a� ultimas íntor desta Comarca.
"

Suspensão das «D e n t e s L in dos tistico, historia, geographía
mações otíícíaes, pereceram B o cc a P e r f uma d a- e turismo - XX - 1933».
81) .:p6ssoàs, �endo que o .nu-: Dr Geysa de Boscoli obras do porto Só Creme dental «LALKA» Ho'rrl'vel desastre ferrOVI'arl'o

No reverso, uma vista da
mero de rerídos se eleva a I . . I bahia de Guanabara, em cujo
407. Nas proximidades de Par- de Alagoas I

Pedidos a C as s i o Fon s e c b. céo dois anjos sustentam os

na foram destruídas mais de n rua 15 de Novembro, 26 na RUSS"13 escudos da República Argen-
4· O'O·O·

.

E Ch t
- Faz annos, hoje, o r .

.

' casas.
6·

m . a apur Geysa de Boseoli, ex-premo- O ministro da Viação. tele- i----,-_______ tina e do Brasil, tendo em

contavam-se mortos. C

1
baixo a seguinte inscripção :

I tOftuPUlbliCOt destaR· °dmaJrca � graphou
.

ao interventor de daq
..

uelle Estado, ate que fi-
.. «Homenagem do Brasil ao ge-

------------ aroc,.eammeCnUJ�O�Oo�rol�x:rc:ne;,; Alagoas, determinando a sns- que ultimado o respectivo Informam de Stalíngrado que neral Agustln P. Justo, pre-

I
pensão das obras do porto contracto. um trem de passagerros cho- sidente da nação Argentina.Iuncções de advogado. cou.s� com um outro de m�l'- _ Rio de Janeiro 7 .:- 10 -- 933».

não quererá outra Cavalheiro dos mais dís- c.adorIas, Houve trezentas�VIC I Serão envíados exemplarestinctos, Geysa de Boscoli é ti tr t i d
SWER TINTA INDELEVEL um espírito fino, educado que, V- S- duvl'dara' dos.. 'S'8US pf.oprl"os olhos. 1

mas, en e mor os f! e!l .os. dessa medalha, em ouro. pa-

em nosso meio social, deixou
. 0. gov.er�o Russo havia 1� ra a República Argentina.

Distribuidor; pedido a Imprensa de pubh,
largas e sinceras amizades. ============�. car informações a respeito.

Roberto Grossenõacher (_�idade» cump�imenta-o
cordíalmente, deseJando-lhe
toda a sorte de venturas.

Estiveram em nossa redac.1 A .serviço. da
..
«�atria)' de

ção �os ,Surs. Armando �ar-I
FlonanopolIs se�Ulu hontem

tins eSamuel Nelso.n, respec" par;_a o norte do Estad\) o sr. As coisas mais phantasticas I Emquanto multidões gritam

tivawente emprezario e se- Adao Mmmda.. .'
que o Cinema já prodllzill! I nos paroxismos do t€'rr(\f.

"cretário do C.i1'co Theatro U- Ac.ompan.ham-no os nossos Um efil'eelo d� Edgar WallaÜe I um gorilla·monstruoso eamí-
.

t .1 b' realiza,.do pela tecllnica aR- nha pelas ruas de New York
niversal que a�tuf:llmente se vo os ue oa vIagem.

sombrosa do Cinema FJllado: uestruinclo automoveis, derru ..

epcontra em Ita.J�hy} _

o:Ilde es- ! «KING KONG»�
..

bando pared{'s, abalando a-
tá alcançando rmdoso succe8· I .

.

, ranhacéos.
soe que l?ravemcnte estrea�., O Dr Pira'gibe Araujo I Um eSP3:ntoso esp�ecta,cit]o Um desfile de animaes an-
rá nesta CIdade. -

!',. .

. .' de um gorl11a de I;) metI:os tidiluvianos em pleno �ecu-
.

.

'.

MEDICO I que estraçalhá.' aeropla�os lo XX .. Dinos;auros em lucta

.! c�m. suas IDOfHl�ruosas ma�s, - Passaros fabulosos - Rep-
. .,'.' I D�J alto do �mplre St.;t�.p .BUll- íis gi�antes ...um espantoso

ReSIdente .a. Rua G?yaz n.1 dmg, o maIS alto edlflClO do, Espectaculo t!
24: nesta CIdade, .avIsa su.a IMundo. i;rudoisso e niai" alguma cousa

clIente�a. 9ue seg.u,lU a

ser:!-I Home.ns
..

que
'.

enfrent

..

a

..

m I verás no

.m.aior
mm do se.'cuço profISSIOnal para Nova E .. e-

KING KONG, eram verdadei. t lo que o Cmema Busch ex-
,men e Nov� Breslau, '?,:1e

I TOS pigmeus ante' a Io-rmída.j hibe quinta-feira, dia 25 na

demorar·,se-a. alguns dIaS, I
.

e1 estatura do gorilla! sua téla.
dando SClSnCIa de seu regres-

V
•

80. I x'""""u

I
_.

.

I

""«Dentes LiNdos i A h -I !!I � -. II ti!!!! .•
1Ii

n ;,;!.. C.J ·"es ��i!...." II

Boca Perfumada» ,
_..."""""�......--"""""------

i

Só Creme dental «L A L K A� I

Abdon Navarro Lins Viajante
Seguiu ante-hontem para o JARBAS DA SILVA MES-

Ri() de janeiro a chamado do " QUITA

:M:inister�o da Gue�ra o)ovem I Para Curitiba, onde reside,
Abdon Navarr.o Lms, fIlho do

regressou hoje (}' �nr. JAR-
sr. Naxarro Lm\ que v�e ia, BAS DA SILVA MESQUITA:
zer o curso de pLOto aVIador. segundo annjsta de engenha-!Acompan�aJ?1-no os nossos ria e sobrinho do Snr. J. Fere'
\votos de feliCIdades. l'eira dá Silva, advogado em

nosso fôtü e tal�ntoso jorna-
lista.

.

.

Circo Jheatro Universal ADÃO IVIIRANDA

-Br." Oswaldo Espindula
MEDICO

Clinica medica em geral
-

e de Creanças
Vias. urinarias-uretroscopia

interna .'

Molestias de Seuhoras ......

sem operação
Diatermia-Varizes-

·

Hemorroidas

Residencia: HOTEL HOLETZ

Consultorio :

:Rua Bom Retii"0 N. 8,
I Pedidos a Calisio Fonseca

das ,8 ás IO e das 4 ás 6
rua 15 de Novembro, 26

Alistamento Militarl

.. Classe de 1915

'·i-;�).
J' ':j.>..#

Segundo o correspondente
especial de um veSI,ertino do

. Co� .

o
.

presente nume�o Rio, o telegraphista Celestino
dlstnbUlmos aos nossos 1e1-1 Spinelli} acaba de inventar
tores do municipio, o Sup- um apparelho que impossibi
nlemento Semanal Illustrado Ima que as commullicaç6es
� m)mero n. 394. I directas entres duas estações,

-

\ feitas em ;inguagem clarCl,
------------1 sejam captadas por outras

I' estações.
.

Use uma vez e usará sem· Apresentem-se hontem Spi-
pre nelli, no quartel general cta

«SUPER TINTA INDELEVEL Região Militar d� Recjf(',
I propondo-se .

reallsar·· uma

Distribuidor: .

.

I experiencia, elli presença do

Robe1'to Grossenóacher I general Manoel Rabello e da
oHicialidade.
° commandante da Região

designou, então, o tenente

Narciso, do serviço de radio

�
do Exercito e um jornalista,

; paI a procederem á experíen-

, cia que a 17 mesmo 6e

eIfectuou, revestindo-se de
absoluto exHo.

Spinelli quer que o seu in
velüO seja exclusivamente
para o Exercito e para a Ma
rinha de Guerra do BrasiL
° telegrapbista Spinelli,

que acaba de inveutar o no

vo appare1ho, já f" z a ilIumi

nação á djstancia, a1rd.vés
do radio, conc{;rrendo

.

com

Marconi.

5upplemento 5e
manaI Ilus

trado

nova desco
berta de Celestino

Spinelli

Uma

A(�ceita causas

Crimes,. Civeis e Commerciaes

Escripturio de' Advocacia r

LANÇA- PERfUMES

Experimente

I
nãO quer0rá outra

S�P�R :IN�A INDELEVEL

Dz.,trf,bu�dor. .

) Roberto Grossenbache1'

Industria Brasileira Não atacaas

pennas enão

forma depo�
sito nos tin-

E' a melhor

e não é a

mais cara

Distribuidor:

A.rtur A. Tiz.<>
..

f
.. d.e JOSé.......•.. e, M�ria; Aberto ISchuIz. t de wn-Ihelm e MatiIda; Artur Knierim. f. de Ludwig e Frieda; Al-

bano Trisotto. f. de Vergiliq. e Angela; Artur MengaTda� f. de I
Rodolfo e Maria, ,Agostinho Stplf. ·f. de Celestino e Domeníca;
A;rcide Vakanaia. f. de Nllrcizo e Julia; Aleandro Fforiani. f. de �

,

.. C
Alberto e Rosa; Alessio Me.negheUi. f. de Angelo e Alcidtl; Ar- .

da - acr.ed.üada Companhia himic8

tur Zenke, f· de Oto � Alvma; IAlwan Strelow. f. de Hugo e

1-'
Rhodla BrasileIra.

Ema; Attilio Possamal. f'. de Anselmo e Tereza; Alexandre Zon- Vende a preços baratos
ia f. de Andréa e Melanm; Albert KohIs, f. de Augusto e Au-

g�sta; Alvin Schumann, f. �e Frederico e Doratéa, Angelo R b G b h
Slomp, f., de Maximo e Elvira; A�eandr? Dalmonic_o, .f. de Oio- O erto rossen ac er

J.i·:.. ·

..�.�.n..r.·.;e..:.r.:�.�..·.l.·n..�..�,..f.��d.::�.;.:�r;..�n;:�i���{.r.·.·•.��b
..
h.l.:{

..

·

·

..;.:.em.izA.e.,.••.. I.•�.•.S._.c'.".i�V.e.n.'.:.A.�.!li�:�;�' � PARA r!::::d{)�;S�::�:;O'a:timentos.
�eangel(, Marchi f. de Luigi e Carolmaj AthUo E ..,Uoer, f. de &l
'��leCe SiIYia{.Adam ..

·Weinfutfer, !.' de H.eirll'idl eWerina.
.

..�=��..
IH.. ,.' .

.

'Cóntinúa no proxlmo nUmero' :;,
. ����� _ � �t::S�!e�!!!l r.;;;;;;;;;;;;;;;;'!III!IL.J� """","

'-�. ''':;-
.

Flirl e Vlan

teíros

Roberto Grossenbacher

Oficina
o Radio 'Club de Blumenau, preCIsa ur

gente dum profissional para dirigir a s,ua

oficina de Radio.
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Andreza Campos da Luz
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