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'1 EDIÇÕES As QUARTAS E AOS !SABBADOS
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ellções supplementares Não
de Santa Catharina --p-üd"""e-m-o-s"""a"""fir""'m"""'a""'r,""'.--:.d:::..iZ....-.A,......,""""A-p"""at·-ri-a'-',-d-e-.F-I-o-ri-an-o-po-

liso orgão oífícíal da Col1igação Bepubltna Por Santa Ca- A situação eeonomíea e

tharina - com absoluta segurança, não, existir o menor financeira do Estado, por
rundamen,to na noticia divulgada. pelos nossos collegas de sua extrema gravidade, me

A GAZETA, de sabbado ulümo, sabre o que lhes constou, rece ser mantida em plena
de um entendimento preliminar, entre o Partido Liberal e luz merediana, para que, sem
a Colligação Republica, para Ut;U accordo politico.

.

pre vista, seja sempre Iem
A Collígação, convicta da sua victoria,

-

aguarua, se- brada.

renamente, o pronunciamento. da justiça eleitoral para reu Como para o doente des

nir, nesta Capital, 0& S0US dlrectoríos políticos e os seus cuidoso impõe-se a franqueza
deputados eleitos a' Assemblea Cosnstituínte, para deetdí- do medico dizendo da zravi-
rem, aíínal sobre a· escollla. dos seus canditos ao dade do mal que o inferma,
Governo do Estado e ao Senado. assim para a administração

)[ ,.': As eleições supplemeuta I comparecimento' dos eleme�-
• ��"""'�""",",._":"n publica impõe-se a Iernbraça

( .it:es de Santa Catharina, con- tos' do Exercito apenas no da situação precaría dos co-
. tíuua a caminhar a sua via- municípios de Capívary, para 6 furto ires publícos.
sacra, caindo a cada passo onde tôra concedido o "ha- . ·reve.S E' pretender ensinar o Pa-
sob o pesado fardo das íntri- bens-cm-pus". "

" , Na noite de domingo por dre Nosso ao vigario - dirão
gas � dos. "quí-pro-quos", in- Nti- secretaria do Superior. ,

. . occaslão de um baile realiza- alguns - o querei' lembrar a

tencíonaes OU não. Tribunal' RIO - 22 Os marítímos do do na Velha, o sr. Hypolíto administração a situação dos
- Recon�ecendo o ambiente A' vista do que acima foi R!o de ,J�neiro, �m.. vista. d.e Dias teve roubada a Ianter- corres pubtícos.
de coaçao em. qu� iria se de' descripto, Ga�ela de

NoticiaSj �ao. ter. SIdo resol;\d� defini-
nu ..de sua bicycleta.. Assim parecerá áquelles

;.,e�,:ol:?r ;jS�� plelto,.�o qual _.Pl'o.t::.urou OUVIr. ll,�
tarde de tlvament.e.cra. q.�estd.O, 1��P:"�.:.;' .... !.!:n.trando em envestlgação que olham sem 'lei' o que se

� .1�L?rV.eno�r1u deposttava as hontem o 81'. Víveíros d� Cas te /1-0 a�bme.uóto de ",ala,;.! ,�e��cllbriu que ella tinha sido vae passando nas altas es-

'fi,; s��o �ltl!lla� .esperança� de I iro, c?ere d.a. Secret�rla do deLlbera,ram manterem �e. ':il:: tUNa.da por Wi1Jy Bendix, pheras admínístratlvas. Mas,;;,; VlCÜll'l!i' o I'ríbunal !ieglOnat SUperl�l' Tribunal Elel�oraL. gre �eg�ndo pessoal para
..

"

,,!le, ja' a tinha adaptada. em de maneira contraria pensa

c3:�armen�e, come e?o do- -'- Naa �OS80 acrl<dl�a!, dis P � I t 1 cl a.� de Val.ll;", :U) bidcleta: rão todos qU2.nt08, sem myo

m:L.l� puhlico, resolveu, por se >n08 S
•. s., que a deClsa� da su�t;:;s no .porro.

iti, ".
Levado o lacto ao couhe- pia ou presbitismo, olham a

���n:rr:�dade� c07J.ced�r"" aos I �ossa �m� alta corte de JUs- ��.�gem os ma�,;.';��?S ,! � i; trnento dá policia, esta pro- olhos nús, a realidade do
ca ...,dldatos a� opposiçao o tíça �lt:ltúra�, ordenando por o a.ugmento rjp-, �,il�.Jí) t , ': ' .• '; "pdeu a apreensão restituiu' momento que é!travessamos,
I'ecur�o de 'habeas.corpus" unUllllludade a presença da rr:_glstrado no Hh .da tr11Ji.)· ,':0':1 a seu leGitimo dono. e a vêm nítlda e clara es-

para livremente, fazerem a tropa federal nas secções on- çao pelos respectivos iH'lI(· i.·..", tampada nos mais autenticos
propaganda dos Seus nomes de develia ser realizadas as dor.es. : .";

·""'··__ '_<N.•__�_�._

documentos oHiciais.
e d.es seus credos pólitic�')s. eleições eupplementares de : Pa:;<[�·�ta da Esquadra Não pl'etend:.nos hoje estu-
Indignados com essa deeÍ- Santa Catharina, tenha orl- Santos, 22 - Os�motoI'i�!'" .

da::.-, confrontar, analyzar, um
8.ã.o da ?Ôl'tB regional de jus- ginado todo esse cortejo de da marinha fiefc:ultê doei' [tio 22 -- Partirão amanhã por UIll. o sem numero de do-

· 1iça e�et�i?ral, os amigos do "qui-pro-quó�" que se vêm ravam-se em gI'eV:� prov,' ?HU'11 o porto de Santos vu- cumentos em quP se retrata
· sr, ArlstIliano Ramos desen- annun'cbndo. 'b:m seu omcio cando a paI'alizt�çãQ de t�i'l- doá ll::!.vios da esquadr.... e a angustiosa situação finan

.

volveram uma forte e violen- urgi:lrtte u· 596, de 14 cte de- lego entre B?caw�t P. Bertw j '·.i;iJüadrlihas de aviaçito que ceira do Estado; ]jão, que pa
. l,:ta campaolla, c_:mtl'a os direi� zembl'o ul�imo, o sr. mini�tro I cu. �B autOI'�:�adeS}0.nmm �. v?i�l'ão, sobre Sã� PuuJo

..

em ra tant? necessario s� to!,ns
�os da oppüs,çao, . desl'espei� Her.I?-encglldo d.e !3arro.· s com' I nerglC�s provld??�Ia8 se te,.l� 'lJl/;IWt u\ cordeal,Hlade, tif.:"pú· obra l_nmellGUravel, rntelra

tanGO ostensivamente o cita- mumcou ao sr. mistro da Jus- do verlCado nluvnnento a6 sttalldo 110res S\h,re o monu mente rara dos moldes de
do "habeas-corpus."., tiça. ' d.entro_ d�

�
uma .língua-: l\'o1'ça..8 da brigada policial. m€r.to a Santos Dumonte. g.e.ir? artigo ele iniprênsa�pe-

.

A essa época, . Gazeta de gem que naG da margem. a ��_'=4'=__�_'_
, rwdwa.

Notieias, ao narrar aos seus !G.I?hi�Illas �üe, o. �uperior Triste occorreu�d.a l'f;'sidencia d.o sr. Walter Li;:ni�.a,�o-n(l�. a ligeiros. co-
'w.,.�..

� leitol'es, () que .�stavase pas� lllbunal hav18. �e�l(hdo O!� , .' .

.

Sehoeurúlder, Collector El;Ül.- men.aw:iS em. tur�o de alguJ?-s
� sand.o ·na t�l'ta:'- de: lítfanhiío der::'l._'r.', '0 compa,T,etJ.H.nent? _ �a Na tarde de 12 do', cÓl'ren!e ctÜ.ill., çau�.iw.do ser,'ios .n.rejüi-, �e!.l.e� �e. �.iiIO� 1.mpo,rÜl.nGla_Dias, critieáü" esMo nianeira trOiju_, federal, nas. el�lçoeS pelas' 16 horas 1.101'39, em zos m�ltei'laeS e fulmmando, �..1:tIdez. uS leIs orçamenta

re�rogradà <ia St' fazeí� poliU· sup�ler;:;entare8 de �anh Ca- Tayo, por ot�casiãf} de forte sua mhinha de nome Mausi. uas.
_

_
..

ca e cujas conseauencias de' thorma. Logo, 'a ::lOISa é c12- tempestade, uma faisca. ele-lo. desastre. consternou to. A d�t�ç�C? ?rçalHentarm pa-
sastrosas á'nossa�civmiação, ra C?ffiO agua.: A rorça do E

. trica cahiu Gobre [) çasa de, da a população local. ra 1934 �Ol llllCmlmente a per
são evidentes. .

.....
.

xerClto deverIa comparecer: to de lr .000 contos. Duran·
Recorrendo para o' Supefi,- não sÓ á l':ecção. df� Gaprva.-

-_._-

'7�;-=��=; te esse anllÚ, quasi que sema-

01'. TribunaL ,Eleitoral,.u op- ry," como á todas aqudÍ<:!s pa A p
....eZ 9 rrire �.. Nn ���O n·:::l � nalmente, foram abertos cre-

posição catharinentie viu coo. 1'a opde se dirig-issem 08 C=2.n·
'.

.

Cl� "'" � � lo ��.� a t4lv �
..

ti Vi � ditos especiaes e creditos snp
firmarerr;,-se plenamen.ie, as didatos ap0nta.dos no "hll,- ��=�c",·",·.=.,'W<=�"=""",��;.,••" ....=,,,.,,,.. plementares, Mi.o só pela de-
suas esperanças na lei,. ob- beas corpus". ' por CARLOS ALBERTO LACO�,1BE

�_�__�__

tendl) dessa alta· côrte eléi- Se, por acaso. frmdamentos
. E.

.

l ."0' { d
"

Bl' : '"

toraI, a orqem" expressa do existem para justinearem a 1< specw ;,r:.,ar� J,�a e ar;"1 r��f1lenau,a ,

comparecimento da tropa Ie-I validade do nã'} compareci- e im.prensa, de Tlova (w

deral nas secções aondE' de- mento da tropa fed\:'l'al ás MuWplos são os motivos - ecol1omicos, - os qm�es
veriam SBr e.\'rectuadas as e- secções onde se l'�aliZiHam de ordem social, politica e conio se vê, pela pl'opria Um bosque de lindezas! 60
léições. Ar�nal, chegou (j dia as eloições eathéirinen'sed, es- economica que nas horas natureza. são intl'iacados e typos athleticos depla!>tica
do pleito 6, CQrnú é domínio tes Jl?-o se hpoiarã.o por cnr· aIllargas qué �traV'3ssamo,::;, mIo ,é IROU encontrat' a I01'- pel'Iúita num desfile deslum-
,'publico, a tropa nã{_) .00mpa- to na decísãt) accol'dada p:.- tt'8.zem a pe.rsuas�o trist.issi- mula equaciol1f).l que condi- bl'ante de divertidO romance

--4i�eceu senão a uma das se�- lo Superior Trlbuunl, nem no ma dp. uma cruerra muudiaI ga ou convenha ao resulta- dE' arte e belleza.

r �.Õ�S, abrindo fu�do no p�es- o�ficio dirigido �>BiO sr. mi-.o nessõ. perspectiva de san- do previsto pelos iatere:.>sa- A Paramount para "Con- Encerra-se-a' sabbado pro-
i:JglO do rrosso mll.1S illto trrbu- mstro Hel'menegüilo de Bar, O'ue de lucta de um desre- dos c,.;.. os homeas. quista da BcUeza" que o Ci- ximo, dia 26 do corrente, a

)I/tf." nal e.ieitoral lima brécha, que ros ao sr .. ministro da . Jm,ti- �ho' brutal, vivem as" lli.1çÕeS Qú!indo .o m'1tivo da dis- nema Busch exhibirá apuração do concurso do IlO-
a Gazeta de Noticias repro- ça, communiçaujü�lhe a reie- presentement('. codia ou da desintelligmcia -:- domingo - ás 5 e ás B,30 me da estaçã.o do R. C; B.
vou se.ver�meute, pelo prece rida decisão. Enquanto que estadistas é de or';!ém poEtica., como .o horas, efí'ectuou um concu"- Para esse fim. a directoria
dente n.orrlve� qlle }�sse rac- prestigiosus, miaistl'i)s i3x.tran ass,�.ssinio d? rCi_ Alenandre, 8.0 que reuniu os mais baIlos se reunira' a's 16 horas da-
to lame:ltavel velt� l.naug.ura.r gelros. represent:il1tes dlpl.o- da Yuguslavia, nao se Ob3�)r- typos de beHeza phy:!iica en- quelle dia.
entre nos, em preJUíZO mam- maticos, enfim uma sede de Vt1 o mesmo. Os remedJos contra1os em todo o mundo. Na proxima terça-feira se-
festo da nossa magnifica,' lei I�epercurssão da vie- homeno.; pUblicos not:veis de para (} mal podem ser mais Além de um. magnifico cast ra' irradiado um programma
eleitoral. toda aUémão no clararn a imprensa londtÍl.la, braildoS' porque o doente é em que sobresaem Ida Lupi. especial em homenagem ao

.

Não se conformando
..
com

. . parisiense, newyorkina ou menos manhoso.. : no e Buster Grabbe, deu ao' vencedor,
essa anormalidade, que tão

.' Sarre·. . bel'linease que confiam em Quando o caso e de qu�s- mm uma mcntagem sumtuosa, Mande o leitor o coupon
.

de perto veio empanar a va- ., .

.... soluçÕeS pucilistas puta as

I
tão 'econõmica tom!!. asp�cto em harmonia com o certame abaixo, devidamente pl'een-

lidade de"sas eleições sup- \..'. I
.

.

II ã �t
. varias questões intel'uacto- dHrefente: mais comphc.a- de mocidade e formusura a chido, diretamente ao estudio

p\emenres, à opposição' ca� lo�aliâ?do�ua ali�m . °an���s� n::-es que Oi'a� �e ve!itilarr� e i �o: ,. To�>na-se de solução di! que eHe serve de quadro. do R. C' B.

tharÜlense. reco.rre\l. ao Tri- .

"..
U'. e,. 801' t.��lS e a- dIS?ut.:).m �.::!. ·L1i::!::.da6 Naçoes, I ftCll e., Isto po.rque, Em .S� No mesmo pl'ogramma nin-

bunal Regwu':l.l, pleIteàndo a f�m o� .seus pa"nc\�s .

d
_'" illUi prulcl.palmente casos eu 1 tratando de rtqueza somaI, da tere;n03 os complementos

nuLlida.de do pleito citàd.o. .d�1��r :�i� �f��e�aç�r;� r�)peus. enquanto isso 80 dá, I qualquer resultado que
.

se "Variações musicaes e os I CONCUSO DO NOME DA i�..
Até aqui � historia é :co- 1.;" .1 o �. .

... {,� fi

1 s-
não ob.8t�nte taes tlonjectu- obtenha, .bom ou mau,

.

ane- D',3senhos Animados Paiz das I E T ç-O
'

nhecida e a sua. epoca a Ga.Jb�·�llo.�tte .. co?-,msdtl\da nso p 81 ras oUlClaes, as grandes pO-l da na riqueza do paIS e, Maravilhas," S A .A
lIT •• ...., - lCl o verlllca o no arre, e-. b t t ". 1

.� zela de J.vot'l.ClaS de.alhou ml-
vou a efpjto' domingo ultimo tellClaS e,

_

tam em, as pe-I conse�1!en"emeu e, na J.l�ue- �-�"-=...._�-�-"".��-�-�-

.v....o_.t..
o

.....

n

...

o

.....

n

...

o

...m.
e �;f_.r>::·'nuciosamenteoassp�pto•.A�. �

.... :�.: 't···t·· .. d .t',quena�, nao descuram dOlz�partlCul!ir d� cada cldn-

Wnc,...�.. 1]..$.... �O'gOJ:a a nova. {?hase desse ja' �id:!:f.��!r�Oeé�·all.ee �u�1 aperft;lçOamento . dOer;: se�s dao e, dalI!, os embaraços
..

8 I :"'1 �i
famoso pleItrJ supple�e!ltar,',,'f �\ r .

.. :..
ate

.

�r- exercltos.e materJ..aeb.. belh- os. obstaeuws qtle se rnulu- �
th 'l'nense" '.

. s1gU1 t(ja lVa. �erIInoma re I
CO" e se armam a va.len phcam No Rio do Sul um violento I O votante I�.'�'o ca aJ:. .

. ""flga em acçao' de grnças'�
. .. �.. .'

Levado a julgamento. o 1'<3- í b�la' , inte Ta 7'
a

elle Não duvidamos que; tudo Não somos pessimishs
_

a incendi o, na madrugada de'

cu�so da (ipposição. o\Tríbu- ferrito:i� á ·gBu��ovedJi:telra dBn�ro em pouco, étti:e]a c:on j PO[�to �e d.escrer em soluçoes 21 d? corrente,
..

destruiu oI· Inal Reg�onal emp,3.tou e o ca� patria�'
.
r. vementemente escl�re�l\io 'I sa.ttslactorla� para os proble- predlO de proprIedade. do sr.

I'
_.........

,., �

80 subiu ao juiz Nloura Fer- .. .

para descanço da h�mamda-Imas embaraçados que �e nos Jordin.o Coelho, onde estava .

.- ._
.

.......,.-.. 1

ro, para deSB.illpate. ". .... ..... , '. .

• de� e que, outro tan�o,. os! aPr.e�el1taIJ? fiO sc.ellarlO da estabelecida a "Casa Osmar", B'.oesempatandG a fa�o:r do ��CGUendD ao >Suil�rmr Ip. paIze? eUI'ope�s, aSlatlC{)�,: polIi<C3: mternaclOnal, ill!:l.S de armarinho, de proprieda- anquete .

· governo, esse
.

magIstrodo, Ui
.

. ... J r'u •

I a�erlC�nos, enrlIl1, tO,da a?l-! teiI!0s mcerte�a. .... _

de do senhor Cezar Assump" '.

conforme co?ra.m os.:te��gr�!:ll b�nal· Eleltor�l; ... .. YllIsaçao moderna· ;�n�ollLre I UID: dos. m::us_ graves, .smao ção. Na noite de hontem os a-

mas d.e Florlanol·ohs; JUStIXl" ... '. 1.1. .. o balsamo. da paz, �,:rorD;l.a o maiS compl�xo e d� lI1�ga Os p'rejuizos foram totaes. migos. ex.,.prom{,tor PubHco

cou o seu voto d.izendo. qU3 digna. ;) hOl'lfOZa p8:ra con-I vellmpori.an�la mundlal,. na O nredio sinistrado estava desta COrmarca, sr. Dr.
(} sr. m.inistro Rer!lléU{Ólf$Hdo A Colligação �epublicaaa emar os pov,?s e resol.'ler da act�u.�idade,_ e o que IWou segurado em 10 contos. na Wanderley da Nob1'9ga, pOi.'
de Baros, preSidmlt� do .Su� P()f Sa.nta Sa.tha�ma., !ecor' melhor' ,maneIra, �s/ln.ume�1 d0?ldldo hOJ�. na.�uropa� 1'8- Companhia Internacional de m'otivo. d�, sua recen�e nome"

pel'ior Tribunal Eleitoral, n}i0 reu. par'a o 8:.rperwr rrt'!b�nal ros proolem�s... P\jlibc,�8,-eco-llatnrame:nte a regH�ü d.o 8::1'- Seguros, e a exlstencia com- ação para Juiz de .Di.reito da

poàeria pr.etao.d.er qu.ea C.o.I'-..,lE....
leltor�l_nG RIO .de, J.a[l... el�.'o,.'�.',", ll_OilllCO,s·r,;OC13.vS

que ..u.nt, es· l'�'. aC,u.J;:t',reSOluçao np.nLO� merdal em 50 contos, sendo Comarca de Caçador, offere�

1e regíonal levasse em .C?lJ- da deClsa.1) do TrIbun.aL El�l; taJ no quadro, p;tra solu- Z:.t· e paCIfICa, �.elo que no� 30 contos na Assicurazz}oni ceram'lhe um lauto banque

sideração o seu commumca

1
to�al Regw_u,a\ q ue. negou ;�,:�, .çao:, . � ' .. ":, , . (lev.eI?-0s regowar,. por um Generale de Trieste Venezia te no salãn do CIub Nautico

..ii), do sobre a presença da
'.

troo a!lllulação 'i,do pteIto sU'[l�l!:l Nao dUVIU�mOS: :nas e que espl1'lto de sohdanedlVl:3 hl!-- ti 20 contos na Albil1gia. America,
'70'/ pa federal llas quatro se��tm.al1tar de 16 .qe De�embrp. pBl'il se� alc,wçadv pst.e. ll?- ma�a,. pr.endem�'3'�' ex�ll!s�. A. policia. tomou. c?ab.eci-· Esse ba.nquete corre0 na

ções, yisto essa suprem.r:: Wa,:-cL;Bs5e nUqIeto Ja. segum, Vt� b!6, �eslder.a.tum, .e� ..ra:n q1I:-, va�\mte l!lt.e!"es�e:; eCOZloml-. meflt� d� r,acto, .

abrIndo
.

o maior animação e cordeaU'

sembléà de Justiça na0wnalt�êreaJ para. o RIO. de ]a;:tel r)! s�mpr� OU;,;.�ll:?a, ,�e����: I CO�'·.
..

...
. r,:,

.

.• neceiSsa::_o ldqu�rl.to, Ignora- dadt), satendo trooado varias

'-ifF haver delibe:l'a/l.o, som.e::.te o.� 1'.0.
. em Jogo wte ... v",sD", �,t.eHa�,::; I Cont�nua na. u"t,,/tW pagma se a cau,:,a do Sllllstro. brindes.

'ANNO XI BLumEHAU ..:Quarta�feira 23 -deJé.1l1eiro de 1935 - 5. fSTHARINR I,
se

Sophisma de um juiz reogíonal so
bre uma. decisão unanime

do Superior Tribunal

nciencia das verbas previstas
para a despesa normal do Es
tado, como tambem para ateu
der a. novas despesas crea

das c imnovas comarcas, novas
escolas, novas repartições,no
vos cargos, augmeutos d.e.''len
cimentos, alem doutras � mut
tas e elevadas, para desapro
priações, contruções, vehíeu
los, materíaes, etc., .etc.; z

E aS5Ím foi a despeza do
Estado elevada e alguns mi
lhares de coutos de reis, in
do para alern de 20.000 con

tos, no exercícto de 1934.
Agora, p-u-a I) exercido de

1935, o orçamento fixa em

pouco mais de 19.500 contos
de reis a despesa total do
Estado.
Estará certo? Será que to

das as despesas de caráter
permanente para o custeio das
novas comarcas. das novas

escolas, dos novos grupos
das novas repartições, dos
novos batalhões da Força Pu
blica, dos augmentos de veil

cinwntos, e doutras. COUStlS
mais, que por muitas nos es

capam no' momento, e mais
o serviço de amortização e

juros do (;mpregtimo de.20.ooo
corrtos contraído na Caixa
Economica do Rio de Janbi
rú, que anda orçando quasi
3.t'loo (tres mil �.contos) annu
ais, não attingem, todas jun
tas, a 2,000 (dois mil) e pou
cos contos a tanto quanto
monta a diferença entre os

orçd.mentos de 1934 e 1935?
Suá que não vae muito alem?
E' esse um caso serio e

complicedo, q.ue só a aríthme
fica oficial, nos SbUS quadros
pelo metodo confuso, pode
�xplicaI', sem. que quem quer
o compreenda, senão como

um tosco jugo de nu

meros para ocultar a angus
tiosa situação dos cofres pu
blicos, já appellando para o

augmento de impGstos� na re
visão dos lançamentos, e pa.
ra a partlização de serviços
na Diretoria da Estradas de
Rodagem.

.

fala á "6ozeta dE HotIcio5" aobre o cssurnpto o
.er. Viueiro5 de rastro, chefe 00 secretaria ao n05-.

.

5Q rorte õe JU5tiço Eleitoral
.

Encerramento do c()n�
curso do nome da
estação do R C B

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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lumenauense F. C.Coletoria de RendasEs- "

��-:�::':�::�:;::'-;:::'�:�ont;-::- taduais de Elumenau
nião geral

.

de todos os socíos na sêde deste cluo.

Protocolado sob n: 6 - Frederico Holetz, pedínde pa
ra colocar reclame. Despacho: como l'equlJr.

Protocolado sob n 942 - João Heuer, pedindo baixa
do imposto de carroça. Despacho: como requer.

Protocolado sob n' 945 � Adam W'irtll, pedindo trans
ierencia dos impostos de testada e domiciliar. Despacho:
transfira. se os impostos elf questão.

. .

Protocolado sob n. 946 -:- Gustavo Stollberg, pedindo
baixa do imposto de veículos. Despacho: como requer.

Protocolado sob rr 947 - Fredertco Reíuxe, pedindo
trausrerencta do imposto de destada da area de 2L�2:500
metros quadros. Despacho: atenda-se, fazendo as devldas
alterações.

. .

---_,--�---_......--=--=.....__..�-

Protocolmlo sob D. 948 - Ricardo Olau, pedindo baí
xa do imposto de area de lu5.u56 metros quadrados e 00-
míeílíer. Despacho: como requer.

.,

Protocolado sob n: 949 - Otto Engel, pedindo baixa
do imposto de testada da area de 90.695 metros quadra
dos ... Despacho: Faça-se a transíerencla pedida.

.

.

Protocolado sob D" 951 - Francisco Holzsinger, pe
díndobatxa do imposto de hleíoleta. Despacho: como re-

��.
'" .

. Protocolado sob ll. 7 - Haus Leutz, pedindo baixa do
imposto de- índustrias e profissões. Despacho: como re-

quc�
. .

Protocolado sob n. 8 - Hugo Sncher, psdtndo baixa
tio imposto de velculos e placas. Despacho: como re'1neI':

Protccolado sob n: 9 - Henrlque KUhrH�, pedindo bai
xa no imposto de bicicleta. Despacho: como requer.

Protocolado sob Il. 10 - Frederico .Ienseu, pedindo
baixa do imposto de bicicleta. Despacho: como requer.

Protocolado sob n' 11 - Frederico Brueh, pedindo
baixa do ínrposto de veículos e placas. Despacho: como

requer.
.

Protocolado sob n. 12 - Walte,I Schmidt, pedindo pa
ra colocar reclumes, Despacho: como requer, podendo. ti.

Prereitura ordenar a retirada do reclame da ponte Salto
quam]o se fjzel' neee3saJio.

PI'otocolado sob TI. 922 - SociedaJe Escolar Velha
Nova, petlimlo para colocar uma rossa bíologica. DesJla·
ello: Indeferido, em vista da inlol'ill8cao do Sl·. dr. Dele
gl:.do de Higiene.

Protocolado sob li. 923 - Heinrich Strobel, ptJdindo
para construir uma casa. Despacho: 00illO re'iuer.

De ordem do H. Coletor de Rfnuas Estb.du81g nesta
cidade, torno publico, para o c01lbe1�jrofmü '.' de hJdos os
tnteressados que, durante o C01'reJJte mês, em todos os

dias utels, deverão ser aprvaentadas nesta � em iodas as
Ocletorías de Rendas E'fiet:llts;s do MunJclpjoJ as doclàra-
ções para o Jançamento 0(: nnpesto Eü�}.re �()vj?Jlento Co-
mercíal e Iaduatrial, O Iançsmento sera feito tomando-se \
por base o montante das vendas rearísadas 110 ano pas-:
sa do, medíante a declaração eseríta do proprío contríbuín-
te.

O imposto sobre Movírmmto Oomereíal e lnrlustrial.
recaírá sobre o montante das vendas á vista e á praso,
Ieitas dentro do Estado, para este, para o psts e para o

extraugeíro.
.

I'
VELA.S DE STEARIlü\ VELlHHAS PARA NATAL Fícam sujeitos li este imposto 10d08 os contríbuíntes .: ..

.

'.,
do imposto porpocíonal sobre as vendas mercanus, decre- , .' .

SAEAO "VIRGEilI ESPECIALIDADE" to It'd;:ri!l, In' .. ?2.0Ül �ie_ 9 de novembro de 1932. B m�j8 08 �lnégucrantes e tndustríais exportudoree para o ínterinr e .....'
.....�------- exterior.

Estão isentos deste Imposto cs lavradores e (IS p-e-
� ARTIGOS DE iA. QUAIlDADE ' quenos lt'iDricêlllies de farmha, assucar e outros g.encros

I· I
não tributados pvlo ímposto de lnti,uRldas e Proüsaõe s.

.
.

�..._. n,,'�__ O ímpcsto SCbl'f' Movimento CÚIDHchll, sera ce 2, e 4 uect-

� 1JlOS �01' mil,. a cuja 1.axa integraBicmn Sl1��H�S 88 transações

I
Representantes em Btumenau: .. de va.or rcaior de Ctncoenta contos 11€ Te]S (O(.:cüu$ooo), pa-.

gando as vendes até a mesma quantia, pela. seguinte ror-
II � 'l'1>$ R... N P I "'ir' FPf r L ma: Até 10:000$000 24$000

J C O L � i'1 � . L AI � L lt,· de mais de 10:000$\100 até 2()�OOO$0(lO 48$000

I·
do mais de 20:060$000 até 30:0(0$OGO .

72$oOQ

_."
__

,, �7�'�.;_I��,����n..���.!.-���.l�,�!�,.�_ ___!����!� �',_ \

�� :::::� g: ,�g����;6�� (�t�é ���������� l��i���
-.

��<�._ ...>�--=.;..O._....-".:;..._." -�--, -'.="-- Os contribUIntes que S�) recusarem ou deixarem de apra-
=__

a�ntur a declaração 8cLwu rdeI'id<l, :HC8r.Üú sujeitos á
multa de dois a cinco cüntos de l'óh" alem do pagurnent{?

II do imposto qtie será lançado a r�weIia pelo Coletor e osn (::\C·�·'J � I E_';\ irl'll! /'� tt: li'" r·!7! N "III n; C � S eonaibuintes que lizerem cÍt::clarBç,ões de impol"tancias in-
�..;;!"< �:y ,��v5 C: B � '�.J itI\�,� �! � i' .� �� tl �..�

"

feriares às realrut-'nte vtndidul5, alem da dlIerença do im-.
___ . __ .... __ ..

li
. ._._._.

v ....:..�_________ posto, ficarão sujpitos á, multa de irupoI·tnncia igual ao du
pIo do tot31 (lo ímp[)sto do ano. .-

r;.;nl·'.IJ�••,::'''''' ·,l,�·..;t.<I �ccç50: i\, I"JdA1C:::l.·.ões, <:)08 s;;;bb;;:dos, at é:3 O" l' 1 -- ..

t 'b'Q.�Gt,?",:Jç�C?a�c·:.:;iGi�� ... ;,;:·;;·i.�!.0ff;:;R:'Ç<t;:,i....,u.,/.70,y:r�·:\:}\.�.ft�Jg5F�E3 ", " ........ - -
- B lOTU1U �mos paru as tlec ...un.çOeS, 08 srs� COD rI U-(•.�:,.·.....'D-...k.>'�""'-'...:;-.:s,,__. :..;.....u ...,,�-.-.:.. ��,.)J::.,u_,,_�- '-.. ...,...�-�.'�.. ,

-._ ., cms. 3$000, de :t1E11s ue 3 a ó ; cntimetros 5$00 o intl'S poderuo obte-lo$ nf:..ta Co!etoi'ia, em tüUC:B (lS diasÇi4 :'1-'f�.!.J
.\..q; (;:N � ut€lS.

. ..

�.� R·,'.' .'.'. (!.tJ� �.j:�l' c.�(� f.:·";'·:�·;x:-:;·�;·'·;"
... :::-::..

:;;-::";";'�-::·:-;��·";';-·:� f�··x;-:-���€a·-:·l;·�1f".�l'.·O·.��"-'.·....!l··;n·'Q'h
....

a·�·····�.1 COletoria de Hend::Ls E8t�lduais de Biurnenaut 2 de
_ .........:�.'__"'�,J ��1{ ( J·�.t..��I�..,..Qri(r �·-,r.\'tf1}-' !,';"!')..;'; • �.� � ';'i ti. ,-i < j�llCl!.ol�'. d� lfJ3f).i��·�·· ..

flt..
.

,�� �-

'J "A: .k -

<- ",'J ;�.I li_, �.�:.\ r� "�_S).� � a � �;:�.;t..... ;). ..,
T

�1[
-

'M��.,:
.'. '0' .

.!t:.>.k"."'1'il \: ( - - \;1
• ;'i =, '" .1 "ij:) I:'LI' )10 Lll A

t&r,�.;Q' �,"",,���m:;:""=�';i:;'3�1l .�,,! �.;.·1. SEGUNDO TABFL!.::\O � f.;.: . f'�'�NOga;;�YAINL. ·.�.1 ES0l.'ivào
-

, , } DE NOTAS ... ( )
o.�'" os !!1p .....�,'

.

.fib', .n :f,' ;1l"�Sn?"u�iL.j,21.". �I�,j ��:::.: S ��:=:=��:::-=�:=r.' llll _J 'ii Uo.:." ...... ..... lilh v _" .. "'__ .�, ".. Er,;;'1"I'p(U!',lS de (1
..
lFd.'upr 0'_ T � � � �_ ',_ •• r _ r� •�� (:�:/)

1lJ....... -'1 "j ;}.!!�':;';":'_' •••••• ;J' �
-

...

. -L, [:'" natun..:zn, \�On\!'nc:O(l, r�:·· �

1'" "':lgi�C::;;;.... l:J1 1 i.l.
O Burnno é O des�aJ1sü do c�'r€bro. �:.�_�.�,.� {f':" conhecimentos de ILrnus ��'�" :.: Dr. med. fl. ,Paoe +}>..... �.. Durante o somno reconstitue se todo o ,: '" JI

•f"":; organismo humano. Gente nervosa e neu r"'lrl �� C.\RTÓRIO: Ediücio da ::: .� Clínica geral B :)
; "'

I "1 '''fl a�G dor'Il1e b "P PfH'!l"e o� �'rn;""Ki �:. r.)l·.·j.·.·.�·'·ltl'.,.�l. � :
E

..

l' t J
.:)

��'.;�\
'!lS, 10nh.. "" n - t:1�, - ._�.� '"

'1:/'"
• h "c � = specw lS.a para mo �s- ;;.{ seus neryos são irrHados. i;;' (:. .' • a

<; RESIDENGlA: Rua Mi- :{ (; tIas de garganta, U8flZ,;) De ordem do sr. Coletor de Rendrrs Estaduais nEsta cida.:.�� (' dR' 1 � I" t] r;! /t�!�. G .) }' v'd l' o .{ de .. torno publico, p:lra o conhecimento de todos. os inte.ressa-ffi'.(�... "
...Dili o uso O· enUSClIll aca.ffia se ii .!! �l �fI '.(.:f:( :. �as ·.·erRes. h '�.'. ou J os e.. o !].s . :.:j.' os

..

ne.l'Vf.IS, o somno

v.
oIta para dar de.g- �

·

.. t�
.'

.•t·.lli"...
� • ••• f B'

.. , P h dos que, dm'ante o cOrI'ente mês de janeiro, em t.o.dos 0.8 dias� I It fY" ':;':":'::;':;�':;'::':;":;';"""'.'�.�......:..:.::.._,."W''_;
: HlIllemm - 1'0113. lau y :.: ,. d" t d C 1

.

R d lI'1� canso <".0 cerE'bro e o homem, (lutes de -

� ,I
'. .. };:,� t"Jf.;"I;t.-\2l�.;;vlí>.;'.:::>';;).�.:)j�,;;;��;:;.ti.;j>i1·"�':t:;,;) : :) eê1l1S, se arreea a IWtlta e em o as as �O etQrias de 1. en as I..S-�j aunirnado, cria animo para fiovas activi- � � {�( ('0, t;. l\ ,............ •••••••••••••. tadmüs do municídio, o primeiro s€rneStn= do imposto de B�-� dades. § li ��. �; Erích Karmarp) 1

...-..-.--.".�.....__....

tidas e Fumo relativo ao corrente exercido.
.

.

�41: � Reniil�c�m (!nCijfntt,;}-§e fi' ""Ie�tcii� h1i;(lS :Lr.�f.·i �.:." D{jnii.�tl).
.

aJ ���}ii>_%'t�;.,.\}l't:.í>�})���i Os srs. couuíbuintes que dci:':�lrem dt} sailsf;;tsero paga-
._,

UI
� �'. ® Dr n lf'ród HoesS' � g�n�ent(} do mesmo dentro. do pn:oo ad,roa determi.uado, pode-�,-.;tJ..,-.> pn&i'ina:c��s C V1r{!igiá;r�fiti f'(s � RUll 15 oe j'/ovcmb1'O. \) !

.."1. '" r;;� rã�' bsdo nos mêses de feverf:'iro � marco com as muItas 5 ei.\) ��1 'N. t; i" AlêDico do llollpitDl Sta. lzaóef r 100{0 Tcspetivaml'Jnte.
.

".
'

h-tj-""'�r-.:.-::>:'\':l'�"".· n_,...·," .. - .. ,�

'. �',.:.2,:"(..'·.·.·.•.._'.,.'....,'.;.·".'\.i ••:.-.,',.:�.9..-;. .;.';_.:,',::rY,\).\.j� ..�.....
.-

....:•...,�..�,_:.\(..�..

f
..-:-.••p',.�'U".,..p� r� 7elefune IIr. 20] (J. o p.Ti: R.i". f 0- ",(.

i? Ex�endidos esks praso.s, serãl} extraida.s RS certidões. '.deM:�G>'<·��"'k,h\..;!f:'".:;,....,.r:'"·)·".i· ... ; ... _-� .' �,-i"\)o} ::.,.;.._ .• ..:':5:.1 �:;().;::�(,;�ill,:H:��::::illY\Hil!.l>-� .... .::;,mi;;t,".'<i;.::;. � � y b J ��.:..ll ....;:�'""' ..�:.,' ,,�.'� '.'.
.

� (: Divida Ativa e remetidas á PromotorÍ2 Publica da Com�ica a-......-.,._,....-.....,...-�.,. .,.,=�-"'-��M=-vr--=�.·...,'.��',�"" ....,·=.,�"""=�_� ��l1l><;;:1I;��.;:;'lf.>'�:1� •.:�·�+:i!-;;"hi'-i$·I":1>%';"Jr:;.�. i,;
.

Climca. G>2ral ;� fim de ser iniciada a cobrança ex, cutiva de acordo com as leisfõi � :.1V § em vigor.I ! FEDOi'"iDA nA SlI F� .:; �t>�1'�'.®�>����!lli�,,!q.�*"I1f�fI;'*�--l;··
ColetOria dI>' Rendas Estadu:lis dê Bfumcnau, 2 de janeiro"'" u. nntd1. U.n IUR iti � •...,...,...,...� •.......,..�----�

d 193-* Adoogudo � f
.. · .. ····,,····· ...... _ .. ··· .. ····· ......

··H
e v.

ELPIDI0 LI,\<'!A I�SClivgü'

�
1 ""'"'' , ,k F,,,,,,,, "

� f:
Dr !��!��.i>�elro ;:.:� �_�_ _�,=,=-==_� ""' .. _

e �ti�: CêlUllllS civeis, commerciaes )fji\·��1�Rl>���i�'jN0iJ';><2}�$l":} f� e cl'iminnes :1
*'t �;;-;�;;-;:. ....'..���-;-;;-;� t: Rua 1I:l.lnu5 G\J1'3CS =1t.�;t�� �l Doutor Piragibl! Araujo 11 ��:.::.;�.��:.:-:.;.:;.::;��Ji!:J,�J ). •.

���"V'V"'- •••••••• ....,..V"V"",......._._��-

� f�: Doeup.fls do CO�açã(), Pulmões, �::1 �;:.:
_ ..._

·······l.:j� Figudo, Esto mago, Rins. In- 5 � Dr. Eclga r Barreto �
í� testinos e N'.Jrvosas. r

f' A o V o G ,lU} o "it= Partos, mclestimi dQ [-iellho- }; .'1 ;
c: ras c Crianç!18. l: : fWA 15 DE NOVEMBRO, 37 :

�l. RUA 15 DE NOVEMBRO '.�� �f . 2. ANDAR �)i>: n' 114 : :.' :?.. •
• •\,.. ..
.. ..

�������•.���.:.:��.:.!!.;.:;.:;

Reauerimentos despachados• f

DO

Capital: 4,000$000$000
Séde: RIo DE JAI·mIRO

Succufsal em 13iuill!.mau. - Caixa Postal N. 5

Paga ��j'4jJh e�n (O)i'lIta",a:@�:rerll�e,
até 'ii "g" é@ {l7'a�O

Recebe em "DepositQS Populhres" deBde a

quautia de 2o$'}()O alé 10:000$000 pagando
juros de

capitaUzpdüs semestralmente

Fax todGis o�erac6e§ Ban,ar�as

Ordem do dia LANÇAMENTO DO lMPCS10 HIEFE MOVHHNl'O COfdEECaL
T - prestações de contas
2' - eleições da Nova Directoria
3' - diversos

Pede-se o comparecimento de todos os

O Preeiârnie
socíos.

WETZEL

Irn�osto de Bebidas e Fumo

E' o melhd:' para a

tosse e doenças do peito.
Combate a�. r;;oll;tlpaçôes•.
re:>fúaJos, (;oqududle.
broncrute e asthIÍli,l.
O

.

Xarope São João
protege e fortifica a �ar
ganta. QS broncbioG e os

.

pu!mõe:õ. Milbarea de
cUtá& cS6Ombroeu [

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Bôa Saúde... Vilia lOI1QG... �
Obtêm-se usandn o

�.

:: IELIXIR Df NOGUEnt�j
Do Ph .. eh. �

João da Silva Silveira i
Empregado c0l!t real vantagem §

nos seguintes casos:

I..Rachitismo,
Rheumatismo em gerar,
Corrimento dos oU"Hl;;.õi,
Inflammações do uíero,
Affecções do fígado,
nlJ::rncnas da peííe,

Herinç
Santa

Paulo
Blumenau

I

I
CIDADE DE

BlumenauOs charutos e cigarrilhos DANNE...

MANN são os mais preferidos no

mercado

Tinias e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas ern bisnagas para artistas

Btssemanarlo de absoluta.
índependeneía

Director:
ACIiILES BALSThl

Redactores:
DIVERSOS

A-! �
venero em todo parte

s. li ..HOEPCKE GOllorrhéas.
Espinhas,
Sarnas,
illceras.
Escroplndu_
Darthros,
Fístulas,
Cancros,
ifoabas,

�::ubcns. t
I

"-"ore,, no pelo.

ICarbuneulas, etc.
PO:zls:;::,-r;:so:

Ai<lTI-SYfFJ%'fnsncO � �
A fã T i � F�' r�;.! 4J � l.1 i� :.� ! (! O � f

Ll��:;l�;�;�!'����:';;�;�;'"�:::�;:��r' � ;
� �5;��;�:üt r;;�F�;� f[��tDils ���GrBt fl �
� � I
�j:.:o-�,��;C:._--:':':::Uld':;'t;?t.�.M":&"��.k·��...�Ji__;;� ��""""=a=_�=-==,,",,,,''''�__D'

Publica-se ás quartas- íeíras
e aos sabbados

Redacção e ol'í'icinas:
Travessa 4 de Fevereiro U' 7

Caixa Postal- 57
BLUMENAU
Santa Catharína
--

Assignatura.s
Anno ...•.. , 15$000
Semestre . . .. 8$000
Num. avulso . . $:!OO
Num. atrazado . $400

f��
Trinta· imnos de suceeeso I
são o melhor reclame para �
preferir JUVENTUDE IIALEXANDRE Dlim tra- •

tal' e embellezar ClS eabel- .

los. Extingue a easpa, ces- d
sa a quêda dos car�Uos, ieVitando a calvície. Fa3 M
yoltal" á CÔl' naturâl 06 ri

eabeíícs bmri�{}g. i
dando-lhes vIgor �
e mocidade, Ni.io I
contém saes de �
prata e usa-se �

COmO loção. l'

i,I 1\1 P O R'T A N T ]!; a
A direcção da "Cidade de

Blumenau'' não assume 1'88-

ponsabílídade pelas aprecia
cões emcttidas em notas ou
.

artigos assignados

..,_,.",.,..,.

Vl�"'•••. _�1tIc-

Ptli wrel'" • • e

. f:)ep."C�Alen.rú1l!1!i"
Ondeia., HS - ru,).

f E' IUl.1:í1r:!! que a. vossa feHd
dade dependa de vossos Eihos
e deles denenue quasi da Sau
de; desta depende, quasi ex-

. c2!1��ivarne.litt.:, ie' lhe dardes de
;3 e.n ·)rn�'::Jl::. �.nn frfi,sco da

LO:'UmrGU lLHV, fAli'Í .ANCOi(,<.
1�Éiq- ��:J. ezual. Uma creançe

de �,j nj�zes u.tac:!oa de desin
(()ri(..� pe�-I.,;,:-:q. �5s.i:� �:·-·rni·;'i· ��t·· :)

q1.1oHJ��dei-, ·Ü::;1't�·fnF�1.�!:,�·j!! l.y�lr
seis j)t:S�02'3 tdH�U:3.S \.)iB lL'..jt_:�:'"
riú, \�ulliclf.lio de S. Francisco
do ::il1í lnha do Sr C:::.dGS .J
Neurerno er'�,," n· ...·�.n.f�;:;.o -','1'1' Cada'

.....
-- ..... ", -"f"1 �_JK.--';!.��liJ.a �� .. � ..

traseo e Uill:1 dose. i oms -s'.: ele

urna vez em caíé com leite.
Dep-;:;is do efeito ,. não prt>CÍss
weta nem purgante.
�.'e;id�-se e� 4 nurp,er�g .

(]�'" 2
.) e 4), conrorme a eoaoe, em

iodü;3 os flr:'güUGS. nas íarma
elas- desta cidade e d�'ogarf
as lê na Farrnacía l\f�mmcorn.
NOTA: Se a uízer nounar vos

da saude e VOS!;,) d1nhoi�o com

doenca desconhecida e remedios
ahabÚuai-vos no cor.reço de q na!
quer doeuçv ao deitar, dar um

bom suador e de maahi\ ceao

um purg[l.nté de Lombriguejra �
Min ..ncüra. E' (} mI"Hidr lj,,' i

)-.��dos quantos ex.tsteln� e -:l� e�1?i ,
to .Lapido e BiL!ave. �
l"luitrS din;-!-ieas ini:idIH!, 5;;0 H.'c lusadüs só pelos Yermes e O"1';,- It'i:!S
•. Depois procurai o vosso f,

medlcn. �
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I Advocacia 0"11, Crfmlnal e Commercial i
I
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r Natura'íz<>ções. I'fegistro de diplomas. Patentes de In- I� vcnção, fifiãfca de fabrica. Revisões Criminaes.
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A mala aerea fecha;
Agencia do Correio- -, ,�>_L ,

ás: sextas-felras
E' A, VITb.USAÇÃO C!EI\lTIr:::iCA

fvl0DERNó" D6.S CELULAS CAPILA
RES, FORCANDO A SU.L\ RADIOf-\TI
VIDADE NÚMA ,J'JVENTUDE PERMLI.
NENTE: ReMEDiO, LOÇÃO. AWAEN
TO, TONICO BIOLOGICO, ANTICETI
CO, MICROBICID�, CONTRA Cp.SPA
E AFECÇÕES DO COURO C/\SEL
LUDO. PARA TODAS AS ID,lIDES.
VENDE-SE NAS soxs DROG" F.ARM.,
DESTA CID,lIDE A 10$000, A FARM,
MINANCORA. JOINVILLE, REMETE 6
FRASCOS POR 50$000,

regtstradas - ás 9, 3'0 horas
simples - ás 10,30 horas
para; P. Alegre, Pelotas,

Rio Grande, Uruguai} Arg-enti
na, Chile, Perú e Bolivía,

{:����:X�����;:-::�:-:�::�����:-:",t:-::-�
g 9
(: C;OrilCc�"r.cHTI ao grande concurso :{

t� cl� e jCHUilA.l para i935 .��
(' Mais di? 31.10 contos em premias :5

I! "O J O R N A L" IIf O matutina cado�a de maior diffusão nos Estados <:
� �
ti �
{: Espelh:=r. a vida nacional e estrl1ngeíra :,'

t:.: Registra o rithmo de todas as novidades rwcionaes �{( Serve as causas do povo e do paiz ,

�-:. ··:l)Age acLna dps interesses e das injucções
: Informa e orienta !

�� e;.,,,,� .
�

�. L��1t.���'� �"'� JJOP�� !l�L�� .{
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{; EHe I.eva ii todos os lares leÍtunt sadia e util .B(: EDUCA e DISl'RAE :�
f� Circula em toJo () Brasil. A proxima o littor�l do �l
li interk,r. :s
�� O JORNAL faz Sp o éco p::ll' exceilenn:ia ��
�. da.s aspirações d0S mais IOIlgiúquos rin- ')
t:. -

'1 ;<;
{ coes tn'aSl eiros. .I'

�: Nos seu.8 J11lmerOS de domingo: Suplemento InJan- �S
H til e LittcraI'io ;l
g §Líp!ernerd:o em Rofogravura �l·� :
j.

•

>O
•

{; Toda 2. eo"1'6spondencia deverá ser dirigida ao !
.

P Gc:!:cnw do "O J O R N ii L" g
(� Raa Rodrigo SHva. 12 - Rio g

H Preços d3S �i.ssigD.t'i,tnras: Annmtl, 55$000, Semes- ��
h trai, 30$000, 'l'I'lmestr2.1, loSaoo e mensal, 5$000 b
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P@�í'al o iMOJr'�e

-�; aos sabbados

.

. ..

registradas - ás 9,30 horas
--ii!..... simples·· ás 10,30 hOras

A dascura
para: Santos, 8, Paulu, Rlo,

Vitoria, Ce.ravelas, Baia,
MaceRó, RecUe, Natai. Alrica,
Europa e Asia.

..... -

�ezoes

Inlallivel elu poucos
dias sàmente com

as afamadasPara m a i s informações
com o Agente:

Venne-ijf:: 112: ,f�nDach Mi
flal1COra em ,fwl1vHle, ('; em

todaM as boas llirmaCÍ&'S J(;sta
cidade.

.

1
Rua 15 de NovembrQ, n.X'-.85

Telephane 83.
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t: Impermea 'fel :l
q.

. 9
$� O l�· � r w·1
{� me \10r cltlapeo L �s
l� Catharinenses:. ��
i� �ó aju�,ae � imlüsírh IÍJ ��
g �OSSG bstaao e c€?mpl'ae i�
ti GIlAPEO Nf�lJSA �l
������

-

í n�;;F��-;;;-ECEU"SE?
� Ainda íÇffl toss�, dôl' nas

� CQ\srns e n:rl peito1

ti Uh,6J C �rl<f):fOSO· t'l)!1ico

I v�Wmo egU:;GSOT1UjD
do plt1':rItt_-clli:n.

,;�Mi DA SIUí� �ll,VEi��

PARA Átnm�mm É SÓ AQUI
{�CmADZ DE BLUMErIAlln

r ' Torrado dosExijam de seu
mefhores cafés

do Ç3rasil
fornecedor

,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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torna a roupa branquissima ]

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


