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UN 'f"" rt' Marconi em S.
1180 a ara na bamara Paulo

ANNOXU

sentido Aggrava"se a situação
no Extremo Oriente

de
o maior exercito' mobilizado na Africa

Londres, 1 - Uma ageneia de informações interna
cíonaes communica que voltou a aggravar-se a situação
no Extremo Oriente. sete canhoneiras nípponlcas segui
ram para Ang Kau.

O Governo de 'I'okío protéstou perante o governo
chínez, contra a distribuição de pampletos antl-japonezes
nas casernas chínezas,

ASMARA - "Avanttl"
-- esta. palavra simples,
pronunciada por um unico

homem, Benito Xl ussolini,
é o necessario hoje para
pu!' em movimento o maior
e mais bem equipado eXHl''''

cito que uma nação. já col
Iocou no campo de batalha,
desde os dias da granClf'
guerra.
Com efieitn, (, maior exer.

cito ja' mobí lizado na Afri
f'a, na longa e a ccidenta da
hietoría do cnntinente nf'k

gro, tãll terti} em Bpisíldi{;s
de, Pi{ rt.flh<:l,J;L. !Wl ,t��c; n tlQÕeR
européas, esta' eui

.. pttsiÇàtJ
Je sentido, e apenas agmu
da a pa la vra d", comma n-

do, que ha de ser pronun
dada em Roma pelo chefe
do governo italiano, para
avançar em massa, atra VéR
da fronteira da Erythréa, a

despeito da grande cadeia
i'
------------------------------.--------------

n.·egistam as estatic;ticª,s
S que o mundo ..

uae aos

poucos se reerçuendo. da ter
rivel crise 8,,'0 que se debate
desde 1929_ O grande doente
começa a convalescer.

.

A noucia dada pelas cifras
é mais que auspiciosa. Um
âcs maiores factores da 'd,,:
taüdade dos neçocios é a.

confiança. O restaõelecimen
to da confiança pode decoro
rer tombem de Uma sadia
campanha de boa norüade.
E natural que nos momen

tos aprehensiuas o dinheiro

D..e�·'.I'O'Lp�.'.'0'.. desapparece dos' mercados e

�'i\.P .II _1..1 rica 'preso a sete chaves no
" deposites bauearios. E as-.

um comnloí !iJellltc ,gnusSr1litAi sisie-se entao a um para�
.flB - laxo: de um lado as arcas

<
.. '.

• de rnentan ha s, a.gumns dell' cheias de u.m OUTO inutil eContra o Ministro da A-
qu�eIi medindo de 2500 alimmooifizado

e de outro uma
gricultura do México 3 000 metros de altura, dus abs?luta carestia de

. n_ume·
Mexico. 1 - O Cnete de l'ill8 e dos tlespp.nlHldHil'oR �a1tzo. E_stancdam-s� �n_tat? as

Polleía d.t'sc:;;, capital cornmu a d' J' ,1011 es vwas as �n1,C1,a tuas,
- {iI" centenas e pes o e pl'U- O l1'ubalho perece. E o pro..

nicou ter' sido descoberto um t l·d.Jruua; aup. prio quadro traçico dessacornplot que visava o assas
sInlo do Mínistco Ja Agr[mÜ- .'

paralusia; crêa novos puni»

tU��.Ie.igd.u�av.pa;,:��il.�i:P�faard.a'\)8.:."-.·.•. 30.·...8.•....'.•000 n.essnas re ���d�;:efJ t:rg:��t1�in����t SR. A��HUR DE S. COSTA
." li' Felizmente o mundo vae. <los Deputados para I�lar �,?'

COu:jc.ttimento de�td acto fqí, - ..GebtU'al�1 ii beupãu .Ó. . "

••

bre 0& assumptos orçamen-
,;"",,�, �r.,lsllJnado, .ieclal'litü.f1J de, '. '. '.' ..\i .' .... � recuperando um pouco de 'farios e economicüs.

pois que recebera lOmilpe- do Pana calma. Não são palm'Tas es- S. Excia. vae dedit;ar tOd0
f>1.05 pam a8�assinàr () minis" '. .

.

1', , tas: fi, estatistiea, uniea sGien- o seu tempo á questii.e do re·
troo Cleveland Càhmla-5e cia p0sltiva pant o estudo ajustamento.

que li cerimonia de encer- da economia, fala pela elo

rl1mfnto do Congresso Eu- quencia dos seus nmneros.

curlsticu, roi assistida por Os negocios estão melhoran
;.100 mil pessoas cOilgrega-

do nos mercados universaes.
J8S no eSL ..l'lio, ém frente ao Já el'a tempo .•.
lauo Miclügafi. .A crlnvfllescença, após as Rio. 1 - P - O sr. Getu-
Foi ret!liza1a então irupo- grandes crises, é mais Tapi, lio Várgas recebeu um tele'

Dente procissão, tendo á da do que parece, uma v&>z grama de Fort6.leza annUlJ

trente o cardeal Eayes," 1'e, que (!)s sw·tos de 1'eerguime17- ciando a promulgação da
p1'8Sentante de sua

.

santida:- to financeiro são cutleclivos Constituição do Ceará.
.As reservas afe1'rolhadas nos O telegrama estúva a�Rig'
cofres, w!ndo que o (jmn.po é nado pelo sr. Menezes P m;�n

propicio para se lançarem tel, Governador do LSÍf: d J e

nos mercados de tTf.lbalho e pelo sr_ Cesar Caio, presi·
de consumo, movimentam dente da Assemblea Consti·
se, São ellas como chu.vas tuinte.
fec'undantes. EsUmulam, o de
sabroch'lr de no!!as iniciati
vas. Assim como em certos
momentos a acUvidado geral,
coma se encolhe e se amarra,
assim ella se desata, se de
senvolve.

Rio, 1 - Oontraríamente
ao que foi annuneiado, o sr.

Arthur de Soaza Costa, Mi
nistro da Fazenda. não occu
pará a tribuna da Camara

Ut?, o papa.
O cerjmonial em curso foi

interrompido· ás 16,45 hs.,

FOI PROCLAMADA A DIeTA
. DURA MILITAR NO EQUADOR
GUAYAQUIL - Os :Jorres-

,pondentes dos jornaes inror
mam que fvi prochmada em
Quito a dietadura militar
sob. ti chefia suprema do en

genheiro Fredel-ico' P a e z"
ministro das Obras Publj;:a�
dI) .gabinete chefiado pelo
S� Pon� .

Os mesmos corresponden
tes observam que, a d�c1são
do exercito col1ocaodo 1]0 I
poder aquéHe politico libe
ral, foi dictada p�lo receio
de que t1"iumpnassp nas rJro�

.

xima:'i "h;,çj.",.; tJ P�;:rLido
Conservador, pois que as
hostes liberaes estavam divi
flidas .E' �.poiavam varias can
didatos á presidencia da Re
publica.
O eugenheiro Frederico

Paez, .libtn·al doutrinari0, a

lém . dá �ythpathja dos milita
Tes, conta cnffi um conside
ravei apujú dos civis.

Promulgada a cons

tituição de Ooyaz

.--._.....�--------

Reieiíaào pEta
CommissãD oe fi

nanças

. .\
�(

Os dados .em que baseam
estas ponde1'ações parecem
nos os. mais segw'os, porqtt�
têm um. caracter global. Per·

1, tentem ao Departamento E
Rio, -- A ConJmissão de(;-olwmico da. Liga das Na-

I
ções, organização que conta Finanças da Camara reaIíZf'U

com a (ollaboraçao de quasi hoje mais urna de suas reu

torhs os paizes. Suas esta nlões, te Ido deliberado solll:'e

listicas, pois, não têm um alguns assumptos de impor
'

..

B. S. 0. papa. Pio XI

!.CflTQcte.r.un7.,.·.latera. l, p.orquan- ta��j:$.sim que a Comm.issãc
. . lo l'epresf'nJam o quadro ge-

ailm de ser ouvJda a .ben- ral rIo mundo resolveu assignal' o pqprcer
ção_ de �io XI, ü·�adiada. dai Ahi estéió 'boas ,;,oticias do sr. Car.�oR� de lI!t'�lo };;�t',Sa'1tos � Chegaram a esta l'esldenCla de vE}ra() do Santo! que transrnittim,D.'! com o to, cOD.tr1l110 ao proJ��to �!le

CHi(.l.d� 90 cotonos catharinen Pfldre, em Castel CandolIo J maior' prazer aos nossos deso.brlga os IUnCCIOlltU!OS
ses, que vieram empreg�l' no Lado_ /leiWTes. Uma tibia, mas ro pubhcos do pagamento do l�-SUTI.Si actividades neste Esta-

I seu lfI(ltil'uqwla, (;omecu (J pOfltc sobrE':' renrla. aRSlm,
do,

. ,

• • 1'OT!?lJc1' do.; quatro lJOntos I COJnü o par"c",I' do I:\J'. Car-
G Departamento de Immi- Faclhd�des aos í can/wçs dr,) unit'el'SO_ ES]Je 11.\11::7 "bl1;, {-:l�l ��JH��da favo

gr'açâo pNvjdenciou immedi- commercã3ntes de I '/'e't({lS, Jlois qll�, nascr:ud? I J�HI, a a�Clt.llla d,� �;!l creata.lllente para a condução I.i"J!'Jo"'ffII"""�OS..l� I sob tau s;tjinpa(lncos au,<pi-j
U.to 1J1lr� a cun�tr,��yao de

. üo.s>lllesmos para fi' interior P "J'M.". ..... l; \Av
cio$, o dia dI' anwnh'] seja. UIll monumento a Santos Du-

:?� Estado. '. .

.'. .'. .. caça. alegre e {!nsoüH'ado. Este po-
monto

�;:.tiffereG.idou.m... b.'a.n..

�uet
..

�elAg�ii�·u�ura.O�Í�ri; �.!n.���i�lf�,rj;�;l:i,����l;�rf;;?�:;;iii,i E '] d d
" ......•........•....•.............................

,

'. '.. .

'I : .. ___:_ '1
ao

s. co.mm€:1' e!.2.�te.:s..?ê. pr.tJ ide {a.ct.o, l' (J_ Z !) e S }Jura stação C an estina e
I

...•
'.

...• .

•.

'

'.

T ,duetos de. �lllmáes ">llvestres, cO'idia'l'. radioAf) sr, BenedIcto Val1a- j. que adqUIrIram
..

f'stoque ,an-

dares· Ites da vigencia do CQdigo de
............•... . ...... ..... .... .... ....•..•.. ." '.,

.' '. JCaça e Pesca, resolveu con- MADRID, .1 � Foi desco
;cRIO. 1: ep.l'--.' A hancada I c�der permissãO aos eOill- da conente auDo. Finoo es- be:ota boje uma estac;:ão elan-
lIb

..

�ral m
.. lPe.l.r.a,

·

.....•..,hO.m.en......•. a.ge.o..
u

.. ·l.m. e.r.dantes.' ·.de.. ·. pene�.s. '.' p e.n.n.a.·..8 se pmso os :';IH"�-ip
.

<. ,� .. '
:::l-; dlé'f:1ürm de radio, numa 0888

.t;0Je o sr. Be�edicto. Vl'fllu· e chifres ou ontros 'produc- �a E' pe<::('� �Ó fP"Wllj I iI;' o i particular pe1'tenceme � um
mues, Gov:rnado,r de MIDas jt08 �e .a.nimaes silvestres pa- COlllIl.lt.'reiv nas.' ;.�SI)t'Cje.:;. Pl'.()'.j c.idad.ã.o.'. aHem.ào. As

6.uCtOI"i-
.

Geraes, oflerbcf"ndo-lhe um j ra l,quldarero os artigas em provenientes do par.Ju� de dades militares intervieran,
ba,aquete. . I que&tão .ar-é 3,1 de dezembrD creaç.ão. . na questão.

o proiecto que is�nta os

funccionarios do jmpos
to sobre a renda

. Colonos catharinen
S. Pauloses para

I
I
"Standard"

o accumnllador de confiança.
Fabricado especialmente para nossa casa.

I I
CASA HERTWIG, Rua 15 de

-. Novembro 127 -.

BLUMENAU

Instituido na Argentina Vil
I

toso premio para o me

lhor livro sebre o

Brasil
S. Paulo. t - P - O in

ventor italiano Marconi e
sua comitiva continuam a ser
alvos de carinhosa homena
gem pela população paulis
ta.
Hoje fi}i feita uma visita á

Faculdade de Medicina, onde
o illustre scíenttsta roi sau
dado pelo prof. Aguiar Cu ..

pro.
Na resídencia do sr. Preleí.

to da capital foi oHer€cido
a Marconi um almoço e á
nnite S. Exeia. compareceu
ao banquete em sua honra
na resícencía do conde Mat
tarazzo.

Retiram-se de
flôôls flbebc

B. Aires, - A Camara dos
Deputados approvou o proje
cto que estabelece o premío
de lo mil pesos, para o me

lhor livro, de cidadão argen
tino, escripto em hespanhol
tratando de aotívídade econo

mica, social, política, artística
ou militar do Brasil.

Paris, 1 - Telegrammas
de Addis Abeba Informam

RI
que os .aubditos extrangeíros

MO i.w�elpram as preparativos
iU para a evacuação .da cidade,

O Governador de Goyaz: pois acredital� que está por

I �0.ras o romptsrento das hos-

Rio, 1 - P - Chegou, a tílídades.
esta capital o sr, Pedro Ludo
víco. Governador do Estado
de Goyaz. U dAlISua viagem prende-se a

.

ma proposta a e-

assumptos de interesse para manha á Italia?
a unidade que governa e a

mudança da capital de Goyaz.

Encontra-se no

COMBUSTIVEL

Vienna, 1 COfre nos

meios govE:rnamentaes a no

ta de que o sr. AdolI Hítle r
teria feito uma proposta ao

governo itaHano, Ct1ID rele
l'lHlça á politica colonial eu
ropéa.

Amanhã - 5a. feira

O sensacic,nal Iilm da

aviação

J DOU'R'�JDO11 �. 1 H�

Roma, 1 - O governo ita
lill"'o firmou um cOCltracta

FS!Z.I<IQ}al!?os dO Ar' u:iIn os I!lt':os pl'ollJctoi'es
ti t).I\. U j';'ancezes para o IOl"necilllen-

to de 120 mH tonelada� ue
com a explenuida dupla carvão. Prevendo gUeJ'I·a ma-

rifima, ficou estabelecido
Deste> contracto que, no caso

de não poder ser feit<l, a cn
E PAT O'BRIEN ; trega p(Jr ;:uar o CHnilo será

---...._--------J C!loduzido ftG seu d,!stiúo por
estrada de ferro.

A repatríação de pri
sioneiros

comica

JAMES CAGNEY

05 ataques
aere05 italIanos

Buenos Ayres, 1 - A con

fereuçia da í:-'àz em suas ses-·

sões dt<sta semana voltará a

tratar da queseo da repatria com,-Visarão 3S vias de
mUll1cação

Roma, 1 -' E' voz geral
que inícivdas as actividades
miUtares contra a Abyssinia,
a �viação italia:::a visará as

vias de eOll1IDunicação da

quelle paiz, ?J'incipalmeotB
as estradas de ferro.

o Reajustamento do

funccionalismo
U:n augmento de des}Je
za de 150 mil contos

Rio, 1 - Reuniu·se esta
tarde t\. comissão de Revis5ó
do Reajustamento do lUU0cíL
onalismo, afim de 8nressar a

l"eso1ução desta importante
Sr. Saavedra Lamas, presiden qu�stão.
te da confererwia da Paz Sabe-se que todos os func-

úÍonal'ios terão twgmentados
çãO dos prisioneiros do Cha- os seus ord�nados, occasio·
co. sobre a qual o· Governo nando �ste augrnento uma

paraguayo estabeleceu reR-. dt.'speza de 150 mil co ,t&.;

tricções. 1 para a paiz_

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

OE, "!5I��UME�;lI,fJ).U
... �.,..��.""" ....�_:..m:.��;""

�.�k'.A..." .

-r-
,

perigo dos filtres
entupidos

Biss�mftnurto de auso.uta
índepcnúencía
-""

Edções ;$.8 quartas- feira:>
t:. aos .subbados

Gereute
RODOLFO IUOTKE.··

..........
'.�

Pcdacção e oHiciuas.
Travessa 4 de Fevereíio n

Caixa Postal - 57
;3 UMENAU
Santa Catharína
�

'S�TGN'T ·\'l'TTr) i' ç""'"\.�::' .... 'r L t \_) \...(\ .. �I

AL10 •• __ .. ,

Se 'Je�tl'e .. ' ..

Nr n. ilVUlEO ••

Nr; n. strazado .

���U' 1)
-1�. ����' li}
$4��\I

deseja umo bôo
I .1 .'

'''' c.r -III •

pcsro oenrrrnoic e Uil'l

bom sabonete, ambos
·t ':1'

.

ele prB90 oo&ran-te mo-

dico, não tenha mais'
duvidas � peço 9s. da
marca PU R I SAN O.

DÊ TODOS OS
.

.

'I.,
.'

TAMANHOS!
DAS MELHORES MAR- I

a-c� CAS ALLEMÃS, PE- i/'. '\W';..

' 0., LOS .MEL.fiORES PRE" ../ '1\ »»: O,OS: desde 380$000 a-
�. II ".

. te 60C'$000; .

: ::. <

•

�... ".'- �

Conforto Segurança ',- Durabilidade t �
�n(on!tram.se ã· venda' na

ROYAL
Novembro, 2(l BLUMENAU

.. ,

ENfRAQlH;CEu·se 1

Ain(hÍ tem toas., dOr ft..

eostse • no pftito?
U.. o poÓ.ro$O· tOltlcO,

VIMlm CRE050TAO-O

DANNE...

no Larga..me.... �

Delxa ..me gritar!
parte do phar_-ddm.

.116 Di lUiU ªRlU

S.' 1\.

-

Eroprevade com Il1O-
GO'" nu Irt!:IlfU I

DOl'!ItI.luC'ànçu
tomco S08ERAIIO
ees PULMOES

IlVIPOETA f�TF

.'\ direcção da "Cid.Hte (1(�
BI'llmanau:> não };�,,'F:jH' rn'"

ponsablltdade pel-« "lH'(�d:l'
çõcs emvttldas ':·.m IH':;j:-:\ ';:1

artlgos ussínudos

!.---------���'%"-

Realisou-se honterr .em
presença do liscai do
Governo, o sorteio de a

mortizações de titules
d-sta Companhia, tendo

tsido sorteadas as seguiu
es oíto combínações:

ADZXVS

Os portadores de titu-
, los em vigor contempla

dos são convidados a re

ceber o reembolso garan
tido, na sede da Com
pannía, A'

ou com os Inspectores:

LIVONIUS & Cia.

:
.
...._.',�

.. \

1f.IW�!ES�m�}���im:0"���rrl��{ Em todos os casos de Fraqueza Geral e ��

�

Evite .as doenças'
infecciosas 1

,COtn; fossas O .II s
'TYPHO ,<�:;FEBRES- .•.

'" OInL�Q:.Ã.().,.'··
O tratamento de um

.caso de; typho é.AinHs·.
dispendioso '.do

.
quê o'

custo de uma installa
'. ção «OMS» -; DEFEN-'

. DA POSI A SAUDE' DE
; ,sUA FAMILIA.

�

� � que regenera o organismo ;

�:.:.;.:J .Provam os milhares de attestados de clientes �.:f.�::��--J curados ?r,)
f���. A' venda nas BÔ(LS i?:�
���l Pharmacias e Dr.s.arias �; .. jt··l " \: )

m�fi2;E��ffi����Ç{.ôB�g.j

���t�í3[1]]II���(.
'.

' Torrado dos ..

.

,) melhores café do
Bsasil

E� A V· ....AUSACÃC)' CIENTIFJC'
MODERI't. DAS CELULAS CAPILA
aES, F'JRÇANOD A SUA RAOIDATI
CIOADr: NUMAJUVENTUDEPERMA- .

'c'

NENTE: REMt:.DID; LOÇÃO, ALlMEN- .'
VO" 1 ONICO BIOLOGICO. ANTICETf"
TO; M!CR,9B1CIDA. CONTRA CASPA
E AFECÇOES DO COURO·, CABEL-
LUDO. PARA TODAS AS IDADES.
VE:NDE�SE NAS BOAS DROG�. FARM .•

DESTA CIDADE A 10$000. A FARM
MINANCORA; JOINVILLE REM:::TE ."�
FRASCOS rOR 50$000..··

..

e' o melho! para �
tosse e doenças do peito.
Combate as consltpaçóea.
resfriados. coquei"
broechíte c astluna.
Ó Xarope São Joio

protege e fortUlCa a g&J'"
santa. os bronchioa e 01
puImõea� Milharea"
curas &3!Ombrosaa' e

I �

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Protocqlâdo sob nr. 440 +-: Yva.Emma Deeke,: pedín- dade cita á rua Paraíba, -Despacne: Como requer.

',/�l:':re'ieI Ufa .:; ulllclpa, ,.'ue do cancelamento da baixa dó imposto de seu automovel,
, .... 'Proto�olado sob nr, 432. -_ Otto Jensen, pedindo pa-

r
'

.. '. '.'
'

. 131umenan · '. " /.' po��r���:��e�::q:��agan;:t: 1:::1:0!0:::8:: b����1�rJ��r�:i�E�:�I�n:�:;:;ali�eP ::dOca:
••.• ,'

.

RBqUerime�l��aChaâo8E:��;:\!�iii:;§'�;1�p([fl:.��!fi�j1 g����:��e��nBnrur uma casa de madeira. Despacho;

:protocolado sob nr, 321 -:'-,- Carfos Homos; pedindo re-
construir uma;' casa: Despacho: Como requer, SUL'

,

AMEDICA CAPITALII'A�IOlevaçfi,o de multa por infração. Despucho: Como ,requer.' Protocolado sob .nr. 433 - Albrecht Guenther, pedín-
..... ,

. ....
.

>PrótQcolado sob nr, 354 � José de Sousa.,
-.

pedindo do licença pará construir uma casa eontorme plantas ane

jscHÇão 10 imposto sobre' tinturaria em vírtüde' ,<i� possuir X(lS� Despacho; Como requer, desde que proceda as alte-

urna pequena dependenoía para passar roupa. 'Despacho: raçoes exígídas- nos artigos 101 e ,110 da lei D. 251.
.

Cqrno,'tcquer, a vista da lnformação» .

.

.'"
.'

Protocolàdo sob nr. 434 - Carlos Raduenz, pedindo
.

Protocolado sob nr. 417 ;;.__ Wilhelmina Behting, pe· traustereucta do. imposto de Iudustrlas e profissões. Des-
díndo transrerencía dos impostos de testada e domiciliar paeho: Como requer. '. .

á Abrecht Guenther. Despacho: Comi} requer. .,.' Protocolado sob nr. 443 - Raul Deeke, pedindo li-
Protocolado sob nr. 418 -'Fréderíco TlmQ1. pedindo cença pata edificar uma casa. Despacho: Como requer.

. tr�n8ierencia de suas proprieda'de$ a seu filho Alw.im Protocolado sob nr. 444-AdoUo Werner,pedindo baixa do
TlIIlm; Despacho: Como requer.

'

lançamento do imposto de veículos (bicicleta). Despacho:
,

Protoeoladogsob ;pr. 419" - Alb,reQht Guenther, pedin- Como requer, '.'dn tranferencia dos 1mpostos, de féstada com a area de

lit262,440 m. 2, e domlelllar-: para o ano, de 1936. Despacho: Protocolado <sob nr. 445 - Carlos Heser, pedindo para

,�Como requer. ..

.

.. .....
construir uma cerca no prolongamento de seu terreno e

• 'Protocolado sob nr, 420:'� Valentin Prust, pedindu respetívo alinhamento. Despacho: Como requer.

.

tranterencta do imposto de testada a Willy Prust. Despa- Protocolado sob nr, 446 - Guilherme Mayer, pedindo
eho: Como requer. '

.

.:
'. . licença para construir uma casa. Despacha: Como requer. é

'. Protocolado sob nr..

·

421·.,,'�,' Feruando Pranze, pedindo Protocolado sob. nr. 448 - Vva. Catarina, Berudt, pe- assegurar a cons�ituição dto um capital mediante pequenas mensalí-
v 5 . dades, tendo probattdade de recebei-o ímmeâtatamente, em virtude tios

seja .transterído os Impostes de. testada e domiciliar a Rei- dlndo licença para :c o n s t r u i r uma c asa. Des- sorteios mensalmente realizados.

noído Prange. Despacho: DO,mo req�er. pacho: Como requer. o t' � r
- ---r�

...Pretocolado 60b nr. 422.·.. '--,OHermann Rahn Junior, pe-

..

Protocolado 80 b nr. 450 - Gottlieb Bronnemann pe-] d te
so� eio e amobr lZIaçao re� ízado em �O DE SET�lIrnRO DE 1935

di d t
. d d' D 'h e erminou o reem o so anteeipado dos títulos em Vigor oorresponden-

dmdoJransferencia do imp(Í�to de
..

testada com a area de m o para cons ruir U!Da casa e ma �Ira. espae o: tes ás seguintes combinacões:

14,' 520 'ID.2' á Valentin Ptust: Despacho: Faça-se a trans- Como requer. '.

ferencia: requerida. " .

Protocolado sob nr. 451 -- Vva. Amantla Werner, pe-

.

,�'fotocoIado sob, .. nr�.A23 2 Augusto schlueter, pedindo dindo para construir uma casa para instalar uma oücíua.

transf�r��c[a dos impostos de' suas propriedades (testada Despacho: Corno requer. .

e domíeílíar) á Alberto Klebberr. .

Protola.do scb no. 452 - Carlos Hoepecke S·A., _ pe-

:.' Despaeho: Como reqüer..
.

díndo para' certitoar quanto s predios são cccupadospelo
,

. Prctccoladó sob nr. ,429 ,:.__ João de Souza, pedindo seu negocio e quais os impostos que pagam.
, para .construir umn. casa ,de madeii'a; DesP1'.cho: Como re. Despacho: Ao Snr. Contador para providenciar,
quer, obedecendo .as ,'correçoes da Sc:ção de Obras Pl'otocolatlo sob nr. 458. - Edmundo de ,Tesas Pa-

Pu'QUcas;
.

.
,

.' checo, pedindo para reconstruir ·uma casa de sua proprie.

- .......--""""""----.......,:;,;.................-----........---__._�- r .

..

.

· . {) proxlmo sorteio de amortização será reaUza-

red·a··'15 A PoptaPla 75 do em 30 de Outubro de 1935

.

I· .' .' 1:1'. o cidadão Germano Bedus O titulo, depois de pagas e vencidas as mensaliufldes correspondentes
chi, Prefeito' Municipal de a .15 an.nos. e na hypo::hese de não ter sido amortizado antecipadamente,
Blumenau no nso das suas da dlreIto ,a. !Im val?f �e l'esg::l.te igual á totaHd:lde das mensalidades

atribuições,' pagas e d ahl em dlante, a valores de resgate superiores ás importan-

Resolve:
cias pagas, sempre com augmento progressivo .

NomearLuiz Amancio da NO 15' ANNO DE VIGEr'oJCIA, ÓS "TiTüLõS PARTICIPAM DOS LUCROS

,
Costa, para exercer 88 fUD- DA COMP:'.NHJA

.

ções de Auviliar da Inspeto·
peb Snr. Fiscal Federal ria de Veiculos, pm'cebendo

.

a gratificaçãa mensal de Cin-
úoenta mM reis (50$000) que
correra .pela verba VI Deg·
pezas Policia és (\ JudiciAis
-. titulo - InspetorIa de Vêi
culos. Solicitae hoje mesmo informações e prospectos ai) inspector do Estn-

Prefeitura Municipal de do de Santa Catharina:
.

Blumenau, 24 de Setembro de J I<"·senh ue (Caixa postal N' 88. BLU\lENAU

1935� .

•
LI a r CJ.ixa postal 1\1' 38, FLORfANOPOLI3

ao productor: Carlo� Domníog, Blumenau.

OU ao AGENTE GEr�AL: Eduard� Ne�1tzel
[i]ham��.,au

f\ "'-lenda dA mu d�lS lTIm-ca3 GRITZNER
r\ �'. v

-

PFAFF E SINGER
.

,

. I heres ' As Molhores
Na aldeia sorvia de Apal-I Pelas pr8ços de 350$000

vni, aii:ida hej0 as mulheres até 950$�oo.
são vendidas .pOi· rtinbe�I'? i�AcmNAS A MAO DESDE
'Ha pouco, (JS Jorrlues notICi-
aram que JU8uf ,lliritch . que 140$000 até 280$000
se ca.sáta com uma j[J vem do ,,: São encontradas na

10ca1;' venderu-a poucos .dias.
· depois por... 30 s .mings. . CASA.
I Os preços das mulheres va.'
riam, pOf'err:. Algumas alcan- Rua 15 de Novembro, 26

çam a fabulosa quantia de BLUMENAU
100 libras! lperdôe·nos as fe-
ministas o nosso �spa.nto) ... :::........:.\���.:;.:;.!;.:;.�.:.=:...,!;."!�:�:_;.:.;.:.:

Mais nãO rof a Senia, nu

· entretanto, qu e inve!ltúu o

·'I'F.ndoso negocio. Ha casos ...... ��� . ""''' •

d,e vendas semélhantes na �

p,ropl'iâ Grau Bretanha. ,Com [ A t V'
- fi) tL

•

I t
f �

et�eito D3S chl'onicaB do AI"
.

LmnreSa tlU n laça0 b3' u8fiDinsa ,.I� os. :
Iretou encoatrll se o caso de .' ii. _ . t
jum c�valheiro que vendeu .

l
· em lH82, sua '<cara" m�tudel Cargas, passageios ê Encommendas �
por uma pipa de cerveJa...

�

Em J887 um :h{1mem . ven-
' Servico diario entre i

?:�, e;�r SC(I���i�i3!li�u:s oIr�Uol' Laguna � Tubarã� KO fiorianojJü-: I
�oe���tl�ü��U:�dl��lghan, o

u;11 Hs " Itajahy - Biumenau .. ]UCrik.,J
Dizem que os brasilf'irüs I I"!··U L'n .,J.. b .�

têm uma iLclinação especial i gua,; q, �OtnVhle. -, \.Jurlty .a ... �
[HUa imitar os cosl'umes �os I' I

r�

C h r" r, ;
T" - 'Y J!>. .... � ",tf

outros. (lU eeemo� vu 10" c.s, a empresa que aéSpoP oe (;Oltf[,rlan{'!'! a:,r!n.'l

qnm-l'í'{. 00$0 I
� 1 :(100$000 l'G3 I cavalheiros, que, se tal cns" bus, e ]Jade of'fe1'ccel' avs �rs, ]J(1.::_'sa[ieiro,-; pIeI! t, • '

.
.

A,'). j,.,.tI ,. ,

I tUiile 6e estiibele,�e5se DO Bra conforto e segur!Jnça. '.'
.... '.

.

, .. "t .:....",� �_ lRl1, não i1;"enderiHill a sua es-

a:t13:00Q$OO�)21:04 ptl:;;:H.2:it.S.c1S�p03a. Oa·la-iam de boa von- AGENCIA EM TODOS OS LUGARES ME�\C'DN4DOS
,'..

.

I'
de e ms.is ainda. uma·. "lam- *

· ••·

.•,l.4..,·.l�.�8.(�,�ii�1D, §,�.. �,.��, (>,'.. , �lhIg(r;demas" dea�\llggul:an·'s·vcaorni��.s'��� Bh.Hl1enaU ...

'

'in f'i.qrh����'il<JI i
;JI1'!I, \Ui U <l ...

.

v (,1.. vG.I4J r;�".,. j,6�{'t 'i
·0o·rr.esPQnde�1tes

. l�éi8-... -.-n;u..---'_"__"����-'_ .........__,.",.....Iool���..."P�;�.....�...

'. �

'. '.� ..

PLANO «Â»
.... :.

11a .. Distribuicão em Santa
, ", '," ,.',

Catharina
r� "

..
' R,résidida pela Commissão Flscalisadora e aprova�a

Dr., Ayrton Ivhtrtins de Lemos.
,

.'
1'" ,.8..ntig"v.;idaete

,

.

CdÚt.N-
.: ..... :

1-1:000$000 parte

Pontos

:14 .;._ Lui:& 'Schwarz' .'.. ,. Blumen&u,

,': ".' . '.

' 2'" �.'err.1. ji_1.XCS
:845 ,;_ Erwino SteHen, " .1, i:lVílle, 5:o(jo�ooo
470 -, Francisco Wuerg.e, 3enr, Blumenau, 5:000$000'
910 - Walter. Vosa,. Blumenau, lo:ooo$OoÓ

.. 947,- Gailherme pawlpi.!lsky, Blumenau. 7:500$ 000
.' 346 - Max Mayl' Sobro." Hiú do Sul, Õ;OO{)$OOl)
'l�,o '.-'- Nelson Seára l.�eusli' Hajahy. 35:000$000
673 -:-Ul'bano Gem, �re:sto} Joiuville,

'

31 :000$000
•

t.· -....:r..-

3') Disponível com júr08:
4.) idelll d.u!,; tl·3.nsj'o�;illado:

98:500$00G

3.741
, iJ.49t
3.460,5
84-18
3.416
3.401,6
3392,8

24:000$000
63:500$000

á disposição Gns gr.estámistas em seguida descriminadas:

:617 - Dr. Rica rdo Gottl'HXlünri, Florhtnopolis,
'63ô ;- Alcides Cal:),;'i;,l T�u'lois, Flúríanllpolis,
138 - Clil'lOS SChHeju.er &: Cia., Zoinyille,
)14 - Edc:� l\iu(;e;ldla(}k�, ,JoiDville,
L176 - .roa;,�him \r. Pritz!::iu e i'; Blumenau,
'1�ü89..--:- Erúesüue Kosse, ..

'

Blumeww,

15:000$000
5:000$000
25:ooo�ooo

,0'):;:>(' o�ooo
7:<)<)0$ ;(10

5,11(10$ono

Testo
3.392

,,.

3.:;80
3:378
B.353,9
3.04587:500$00.0

.; '
..

421. (�m'
.

v· Catharina

Blumenau, 8:ono$ooo .' parte

Soxt�iç:;

.' ..

Arfo:Jsn Ribeiro Soh!".,
.

tages,
f2n3 ':":_J.Lof.l�s(en: tl'ân�fere:lcifl) Bl!lme,n�u,

.. 4-(>gt :� Frederico Bí�kll}ly', (Hi.;te JoinvíHB,
'. -. . '.-

l�:ol)(lS;OOO
3:;��lOSOUO
4::), tOf':;:H)I!-.;

,'.;

15:úOt)$nüD
.

5:00(1�f)"O
5:-.}t) $000

1.7:15;3
].4%
.1,47ij

"

' ..
"

(resto),,:Blnm�nalJ.,
.

Blumeh"Hl,
Blnmemi.u.
RIO do' Sul,
Blumenau,

:'las
533
5'28
5:!�
512,5

4:·��Of.}$·9s1?. '.

lo.OOO $00.')
.

;,.: 000$000
. fl:Qoo$oOo
3:500$uou 27:500$000

.... , .

. : ....

:. ,'::

Companhia NaCional para Favorecer a
Economia

Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal

CAPITAL (Realizado) - 2.000:000$000
Séde Socíal: RUA BUENOS AIRES, 37 - esq. QUITANDA

CAIXA POSTAL 400 - RIO DE JANEIRO

Subscrever Titulas de Economia

DA

S19I Amarica Capitalização

GTT
NRP
TNT

SZJ
VAK

QLT

Procurae coahecer as vantagens que offerece a

I' SU! America Capitan:acão
P!lfa fazer eC'lnomia segura, nratica e interessante

MAIS DE 130.000 PESSOAS ESTÃO EMPi'\EGANDO SUAS ECONOMlAS
.

EM TITULOS DA SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO

G. Beduschi
Prefeito

l\{êlcllinas
'cle (�ostllra)

'",

ROYAL

.......................

�......,._...,

f""
fi."
f.
�
'.

'\
-'10. •

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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II v�Y�hnHJw�uahil!il ""�ul""l\: """1orv··�D'5 �)
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- H.J:\.. )

O estabelecimen.�o de duns novas linhas, para '. .

. �� ����� ;�
Cuntyba e Laguma E com (l max mo. prazer I'�: !)

que r- gistraaios nesta colum-Ij] Pilinha vida �í
na o nLSS0 maís slr-eero agra·j}; :�
decimento ás noncías beBe-: �}� A inFanc:ía: _ Passei-a

dO�.
r��. �)�valentes que á raspr-ito de 1 : mede ,,-orno .acontec: com to'?':

nosso 110. anníversarlo le- : das, as infancies de \ O d ii, ii
:

mos no «O Estado»,':::lo. «Co -' g 'gen.e •. ,

>t X lC .� g
reio de Tirnhó », FO «C: L� g A mocidade: - Nem reparei '��"!bertador» e no {lO Agl'lCUí-�:

neila... .

:.

tor», ': '" x x :)
{: o presente: _ Como é espero '.:�A todos es�es nú�E!CS bri-

�'.:
o caminho do presente! Nem .$lhantes collegus na imprensa . sai si proseguiría nelle si vc cê , :}

cathst-íncnse "CIDADE DE ; doce companheira, não viesse me l�
�,�;���::i�;U); agradece re-

i� em:a;�turo _xox f�"uro dzpe�.,(" ;�
t'::""

de você. Eu sou um joguete c", .)
suas mdosinhas. S, r-ai feliz se .)

você quizee, Mas, a minha in�<!- :í
liciclade �sfard num capricho seu.

;)

{: Eu seu seu escravo. Hí; Mas, não sei porque, prevejo :)
• a minha Felicidãd:- •.•

!�
-

de A· :;.:;.:;.:;��

. ,

Fala-se insistentemente em

nossa cid�de na vinda pára
cá de. uIlJa Oompanhía de

. süldarlos do t 3 B. C. localí-
: z�à.Q em doÍnvil!e.
'InfQrmações' seguras sobre

.

; esta noticia não consegui
mos obter, embora tivesse
mú.s ·.co�sultado as fontes

-) , f 6Í'� " (B_
Revistas e" _.] r� �i ura N uni puhlicações A Auto VÜH;ã) Catharínen-

"lUCina} de Bln �

se vae inaugurar por estes demonstra em bem servir
iS '

'"

Revista Terapeutica dias mais duas novas linhas, aos nossos habltantes, pro-

mQn�u Recebemos o exemplar de urna para CurHyba e outra porcionando-lhes meles rapí- (Movimento do mês
� !(é.'" .

�;etembro.Outubro desta opti- para Laguna. dos e conlortaveis para via- gosto de 1935) Anniversarios
.Da Secretaria de Estado ma revísta medica, que traz

r.
�om este a_ugmen/fo �P seu [arem de norte a sul de San- � Consultas 27. Internados 62, Festeja hoje seu ann+rcrsur.o o

. dos Negocies do Interior importante collaooração S00 r-no de secao, esta impor- ta Catharlna e até a cacítal ' tiOS quaes l a-saram ce Ju- sr. Fernando Schegel, il':''':.raio ugen
..

J t' bre O ramo da 'I'erapeutica.] tante empreza fie tr_ansr!orte paranaense. L; lho pura A�,;.,o�:ú 14; entraram te:la Estação de Indayul.
e US iça '-'

bl t. .

em 'rfr·,'J. I ''< senuo O() todo
.- A senhorinha Eib,:.:, lL:di�{(', fi·

.;
.

_

umenauense vem Impor se rlÜS seus dirigentes apre-
1!.

'",,<>J>.!�.? "\. '::- < <-

r.:. lha do sr, Hermann Iiucl:'ri.\:', JazPleiteando �. reI-�ara\,ao I � população de Estado, pelo sentamos nOlObOS cumpri. �on:en� oc, Mulheres 28, v1"l- aunosmhoje, .

de uma injustiça" mreresse que cata vez mais mentes. <inças G· _ Transcorre amanhã a d:rla;'�.
Dlariaa de tNiÍamento 600, taliciu do sr. Hudúlpho May!'. -"C'

Nos chegou ás mãos, gen-l
...........�--·�-�-� _. m_

Curativos 318, Injeções :·�83.
tilmente enviado., um ext>m· � � I-l�\ c: t=� �O �

...

,,_,,\) "'I�"'�\' j;' i"" Obitos 3, (Di2detls, .<tsbtü- Associação dus VareLfJ:,is-pIar c.om _0 titulo a.cjma,�_ de I
� '\M . ";.."',, � . �-::'11 �� . w···,<!:. � 'l�i! t.";�.,�,. li:!. Septicemi;l),

., T;" -,
<l.., .. t:b-... ""=� - l'4i ''''' - \'� ..

'" tas e Industnaes de lta-autorIa no sr. 1JlerB 1'1e- :
' , ; ,........

Passaram de JU,lho :vara
ming, Capitão de Mar e Guer-l-�--'.._._.._..�.........,---�.............,··

�'-"- �....,._,- �-�-�,.........._.� '-._�

Agosto . jahy
r.a e lIl:!:strt'. mE'mbro do lus- () L� ... l<::nll,.....-.:::p. ,>. r-. \T" t' Í-.. 1 T Tuberculoso pulrn. 1. U1Clll; R'" .

tItuto HIstOrIeI} e Oeoo'raphi- - L L." "T' .1, •. \é,.IlCc (l lcona por? x -. ��lm�l�� � 1 .' . 'J T 'h, lb" > ,"" 1 t;(.;\:;.",lli0b aillUV�l com-

co "BraSI·lel·ro.
<:> ta\'elS occurrencws em!)anam o bnlho (iU lOl'l11;1C C,I UIl."'�, �_JerCL �,,,t: O.:-;0H." muni cação da ,<A V I» di'

P<lI's]}jplegia I. Tlfo 1, VHW' .ItaJ·ahy d� posse d'a n' �a ,tAgradecemos. 1)r0lTlUYiclu Pélo "ltoUIJ[lVa Centr�ll" la " TTlC"'f'" r'l'c",,�T 1 �;�Qla-' o ,l
1 - ;.J. \; � "'_'�,�'.-• .).<,',:��u.. _.1'6ctoría que ficou constitui-

rl� 1, - 11.,.Uil;O:.,;u 2,1 tlL uncu I da dOR seguintf'S senhores:luse. 1 Total 1-x;, t I P�Tl'juelltr: Placíd ... Mafra'Entraram no mes ae AgDS o, vic L� ("'''idpllte' �;!a oe' Fe
'

Pueurl';;ni, :; ·U"J.iO" :;! e lLc,,-, ,,' . 1\J n J. l'-

.. 'd
....�. ',U ::' v:'. +L.� �., I re1rlt J\� Ma cedo; 1. secreta-GrIpe 0, �lIO J, Dmbeds Z,; 1'1'0' R""l<'dl'C'O Zimmo�l}1a '.

D' t· 2 f'I •• .� ,oe.. JL � _1 lllJ
lsen ena am. ,,_!leus cru· 12' "'eC"et"'-·(· üdro C sa ,.'

ris 2, Blenüra;;ía 2, Tuber'c. J Pe�ç.lI:" �.� ltJh' e<>sul":�ro.ecFcrll�.

2 A -

.. l' 2 '.1 I
. f

.
- ", "",I. a.�

pUlm. ,.'"\818LO I::: ' ly,a ar18 ! cisco de A. Seára Junior;
c!o,n..1, Neural1,pa 1, Ci':lncro 12' the:-:oureiru: Francisco Cam

ID.
o.e 1, Lnxaç�o C(\2"0-f�\m'l pos Sobrinho: Conselho Iísca)'1,' .n.�C�SStO .ferm .. 1

� ��lldr:l� .
João Wenceslau mcardo, Jo�

� .�, .As.rl.e 1, (��el .... p\p .. sé Zipf, Paulo Th. Laux e
.L; Plehte 1, ,COlaoglto 1, \·a Emilin BOBttcherrlCellt 1, AStm a cnrd. 1, Se p-

.

ticemia 1, lnsufíciencia ovar.

1, Fieião no dors(I 1, I UeS s, -llf' '.. . ;fi ,

cund 1, Impetig;) 1, Parto }.1 ,-,ongresso
Totá 149.

Mi_ S FMI'"

B.

mais auct-rrízadas do muni
ci:�io. Entretanto podemos
adiantar que em -Ioínvílle
corre a mesma noticia, teu
do até um jornal local notí
cíado este racto .

-------------------=-------

Viaçãv Catluirinense

.

j

União Commercial
iria! .de

e Indus=
BJumen.qu

Assembléa Geral Ordinaria

De ordem do Sr. Presi.dente, convido a todos os 80-
cios para à Assembléa Ger,:d Ordinal'ia, que terá logar BO
Club Nautico Americ3, nestt. cidade, ás vinte horas do dia
tres (3) do proximo vindúuro mês de Outubro.

Cúnst:;ll'& da Ordem do dia o seg!·jnte:
1).-Leitura d� acta da sessão anterior.
2).- Eleição dá nova Directoria.
3).- Diversos assUJe.ptOl:! de interesse geral dos assoe:

ados.
Blumenau, 25 de Setembro de 1935.

Ricardo Peiter.
20 Secretário.

o sabão
-

Irg
de WE'fZEL & elA... ,.,.

-

I
(Marca

conserva e desinfecta a sua roupa.

PERICLESüS

sobre
Activam·se os preparati

vos nos meios iniegral1stas,
para o grande congresso dos
pal'tidal'ios dessa doutI'ina,
que será realizado nesta ci
d'\ue no próximo Qomingo.
A A. L B. desta cidade tem

redubrado de esforçeis ülim
de conspguir alojamento para
as milhares de pesaDas, que
de dmerentes Estados do
Brêisil comparecerio neste
congresso. Do Espirito San
to, Minw=l Geraes, Goyaz,
Maüo Grosso, RIo de Janei.
r,), Silo Paulo, Districio Fe
deral, Páraná, Rio Grande do
Sul e das difier2ntes locali
dades deste Estada virão re

presentações especiaes, de
modo a dar· lhe g r a n d e
brilho.

AHernanha

tanto que não foi
por falta de �YeI'ba.

motivada

Registrada)

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


