
•

/

.' �

RIO, 22 - . Assunüu suas

funções, depoís de 2 '

mezes
de susencte devido. ao desds
tre qUé 8oUrera,., o sr, Fran;'
cisco Oamp(js, Ministro' da
Justiça.·

.

, Par� a desenvolvimento dá :SafOU-SB O Duca d'Aosfa
...

;Guyana.· franoesa'
: . Porto Alegre, 22 � A bel�

.

PARIS, 22 - O governe .lonave italiana "Duca d'Amf�
Deladier está cempletanão OS ta", que encalhara no canal
ptanoB para um maio!' ciesen· do' Rio Grande, conseguiu
vQlvlmeuto da Guyaua fran· safar-se hoje� com o auxilio

J�__iiiiii;;i; ;;;':._;;;;: (j�za.: de vários rebocadores,

orçarnentarías
-.' ,".,

, , : RIO, 22 - ,No' oem'iterio de S. João' Bapt1st�'� reaÚzou-
.

, . RIO, 22 � O l'n'eSid�'llte' da Rebublíen baixou hojeSe hôiltem' eommevente solemnidade; com a. entrega. á ta- ii1lPüttante decreLo·!ei, de�el'minaDd1) varias uorlrutS pararuma Protoge.qes GuiIU.arf;íes•. do hello mausoléo, 'em mar-. H ·tl' ,

.. ':.. "":L"" sesem observadas durante "o'exereíclo orçàmentatto demore .negr», que a Marinha de Guerra nacionalOffe1'6Cell I eli,tespe.1.ara: 1939..
.

.

.

para '. serem- COllOCll�dOS;' ç�'dresEtoSt 'd'mOdl'taRe,� da sftudoso
" Memel,':

-

.

::' ., Q decrete que é relativamente longo fixa doi� pOll".

ex-ministro f;' eX�p1feSI ente. o s a o o 11), '-. tos,. pl'incipaes: o' oue veda. a, abertura de eredííos Bunla�O acto teve a' presença do almirante Aristides Gui· L.ONDRES,: ,2� '

.. "':":: ,O .Snr. nmlltár�s antes dO- primeiro trimestre e R abertura de é!'e�fazendo a. entr.ega Cha,mberJain' informou' hoje d'�tDs especíaea antes �o primeiro semestre; -:
.

.

.. do. tnaus�léo.. ,-
-

-,
" . . ,.... ..' na Camar�;, dos ço�munog ,\\�: .. . 'rr�ta atnds o .decl'e�o da admissão de pessoal 6X�

,
.
Os JOl'uue:_s dã�,grande l'ealc� !l cenmoma, evoc�ndo que o ChanQ�Uer" .IiWer. lhe tr�Q1'dmano pdos mínísteríos, sendo l'ss_poDsabillsadosa Vida do almH..an�e,. !r(Jto�e31es GUlma:r!ies, G qual. dlrec� dec!arara. que l'el!!:Peltar18 a aqu�11e.$ que a.tenta� em confl'{3. esse disp'OBmVO� •...•. .

. tor do Lloyd BrRSIlêll'O:, mínístro da Marmha.e governadO]' a sltuaQile.a��uaLlle Meme\ ' ,'..
.

.Determma. Rluda·que:todos as. ministeIÍos" éiiviem
.' do Ellltado do Rio. a!éPl: de: ter exércido, outras commíasõea uma vez que' à' L_mania res� ao Illiplsterio da Fazenda' relações das autoridades e ehein:mortantes. morreu ppote1 deixando apenas um nome que peitasse" OS: : !,lstaWdes do tes df:}'serviço que tenham, direito á oouducQão .de autq-é 11m symbolQ á famlha, .... .: .. ,.':. "�mel. ' .

moreI...
,

. .

.

.
.

ImlJortante deereto-le! baixado . pelo eheíe
.

.dá ,uaçã� ,

',",

"

.':�'

,
.

.

.
.

,
.

.

,

..... '.,

.:,' ..
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... Prefoitura Muniniplfl···à8 BlnJianall
Aviso.

('(lutor]ot' .

de n.te .... �-." ':.,'. ' ....� . �"'"

hocC!i,

extractiva
Pelo decreto-Ieí no 226, de

IpelO
Chile (400.050 kg.), A!'

5 do. corrente, roi estabeledí- geutína (286.050 kg.) B Riu
da a taxa de 14$300 por va Grande do Sul (223.893 kg.)

I gão OU 26th3 de qualquer ma-] 'Para a Africa foram ex-

, d.eira eXP.·.orta.
da para fora do I port.adOS

2.701 k,.;tos e, para
estado, por via marítima, ou os Estados Unidos, 2.000, '.

.

terrestre. Destina-se essa I Continuam. em 'I'auuera
taxa á defesa dos interesRes! Verde, dístricto do muníotpto
da produção, comercío e in I de Caçador, 06 trabalhos de
dustría da madeira, no Esta- pesquízas em torno do 1)B�

I
do•. e â Sua propaganda no

I
troleo. Foram sattsíacterlos

pais e tio exterior, especial- os resultados preliminares.

'1'
mente pela organização e I
remessa de mostrusrtos e I

G
.

h $ dl
..

---,----,-�-----,---- procura Ge novos mercados.l an e 12 ianos

F'R'ANeE Durante o mez de outubro! Em sua propría casa, nas horas

E·.·.·..·.·.·..·.·.,.·,·d,.· ·,II.·t·a. ld e.,:-.·.· ·.·.·.P.·.
·

·

r.O.'.,.t..est0'·.··· . '.,
. .' ultimo,. 0. Estado exportou li �lf:�c��nd::�rí�ed��:stf:!�illJ!�üti

1.349,49a
..

kilos d
..
e herva.��tte, para ambos os sexos, Inf'Jril a-s-,

. f.O,t.to.•. ··.·.·.A.·b!'y, ·prímeil.·o 'tabA.11··a�()···d·.1!I N'o' tas d'a.. eídade de '·r'onnEIO··'·AlZn'I..f� I sendo 892.202 Ue beueficiada gratis. Desejando-se amostras t ca-
u_ '" 0.'" U '" "KK .

-.' !.iKl.--:'.J f
e 520.m)1. de eancheada. I talogos Illnstradoa dotrabalhoa,exe ..Blumenau, na f6rma da lei, etc .... ....

.

'.
. .

-.

.

cutar remetta 3$ mesmo em sello
FAZ b

.

. .

..

233.886 �kiJos se . endereça-] a F. �farínelli � 'Rua 15 de Novel ibn;:
,

sa ar que .exístem em S{}lL poder o cartóI'io,:unm FECHAMENTO DAS MJI,LllS rum a dlversos pontos do 11312 _ Caixa Postal, 2436':_ s.i aU!(1de 8e.�em protestadas po� f8]�a de' pagamento, no dia, dos,'
.

paiz, sendo 1.115'607 kg. ex-. ,._'._
vencillléntos, duas ·'Duplicatas"."dos valores seguíntee: uma PlUlA. portados para o exterior. O pnuPEIT'UH" MU�TIGIPAL nude Rs.,;r��72$OoO. vencida em 19. de Junho de 1938 e outra id

!UI li.!J J:!

de RB.q��Ql$800, vencida em 20'Ue Agosto de 1938; saca'; Nort� (Norte· �p;.l�;iL �a�l�tt�e��a�g�ri;��s�:��io� TIMBO'
da.8 pelá J!rrna VictoI' Probst ·&'..C.ia, désta praça contra Europa,

.

.�itica. Asia e') Uruguay (42-<L806 kg.), seguíúo
.
RIl{1oluní'lo nr, 44..W!1Iy .Q!fney� de Brusque.· .. ',

..

.'

..' ..... Oceania !.li) _ �!l --

C, C?tno' ti sàeado reside u,l.'a dêsta Comarca, pelo 1'1'S
,. __ 1.: •

O cidadão Walter MilHe!',
sente -o Intimo do eespeetívo protesto. malas par.: o A« W B dt Prefeito Municlpal de 'I'ímbó,

....
"

'

Blumepau, 21 de Deaembre dê 1938 norte u�.. . ern Estado de Santa Catarina, u·
'. OTTQ ABR;Y - 1· Tabelião

J .' rv t e- ',\'.,.. � �" f Competente Encsrado!" s l5and�s . d�5 a�fÍbuições (�ue

��������i;���:-;� '�:f I.nala? fecha 111.�e� s� XI LlIstl'!u!or né �oalho lhit��o{��f�I.das por Iet,

:':_�:.:,:.:.
�-

....
·

.....P... ",
.' .....•... ·.·.V.L.O.· .... ··.'·U'... ·. ,

....r.R...ING
.

--

..•.. :_.=,
la eira a� l� .:.•.

hora" 1.0 e Parquet demitir. a pedido, o cida-

;:! a. L :.
COJWO I BLUMENAU - Sta. Oatnurlua dão Oswaldo Machado Vieira

i:�
�

.' q . .,

o

Bro" E
I fi - d Velh 112 _ '?�l nr 131 do cargo de pr�f�SSrr da es-

f� QI1IDl�PflU '�=" 51a. Cathã,lna, .�� rnen.au� 'urop,a ern ue< a a, h " .•

!���ad:��tteg���l��a A��P�:=
3 dias e meio '. IgUinhaS, dísttícto da lSéje e

'f'"':'=':' T'..ln...t..·<;';l"".'
.' •.

A.J'IIat'�r"I'aes'
.

. Fu todos trabldho$ que pcrtcn.tcm
.

nomear interinamente, partt ag
to�"" IVI ..

.'. '.
" csttl "rte, como nivelar, aplainar. referidas funções, Da. Vera

! Informações e. Papel· cnea'aFetat, ,,,,pari encerar, enverní'IDeIl�rmaDn, com direito aos

� para enl geral aVia0,
.

na AgenCIa. dos m e Qlur. $OIJlh05 novos, velhos II. v�nc.llmentos mareados em

ft
' .'

. ; ....
..

.

:� Correios e com o �A!I:en'l estragados. Accceita !impus geril' de leI.

!!t�'9nfas am mSI�I�;.art artístas_��l· R��OA�:��:e,. ::::�:::":;:�.; f::t�.m:,,�::;,",:: b��1ri�i���j�:l;tí�:;
�:,�������,'��, Hua 15 de Novembro, : Vali Para tôda parte do Estad1) . Prefeito

. .': : �
..

.

, �., . .' ':'

Só na

.

. ��- -_ ..._-"{W_:.> � u .. ,,-_' ••.• ...-.;_1-
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...
'

',' :'
. ,.'.

.'"
.•

",

,

Com 0$ ÚJUS br.ineut:,' de ou'-, Oue: ainda não tenham obtido o

"

reg'istro no

Unl .·�r·ilhante ímero'VI"se , -do ;�efaá tua�g��1fasdec;::��f:� «C.'DseJho Re��nal �e. Engenharia e Arqui1e�..

.

'.,'

," ,I) \;0.,
'.'

.. ;'. ,r ......;). .

',' que lÚ a.' buéfÍirt--diaha PO_1' ra-' da 8a. Região, exigido pelo Decreto pr. 28�D69
=: ".'

G'
,

.' . "�I' 'F"
'

algurna� poucas moeaas, es de 11-12,.193�t que o escnpto�lO especialísado em
'.

COf,onel. ..p.nt... .' alc�·o.· , pura m.,zm, a enearnaçã.o. dU; registros profíssionaes com sede em Porto Alegre,,,' "

."" .. ,
.

.I. .' ", esperança que.me resta. Ja 1

,
.

"
. ..,

busquei'em vai) uma pro- B
'

C
·

d SI'. .: t� ..
"

t
.

b i'I'h t· j
,'. .

d '. messe risonha no« olhos das
.

llreau . 'ftlze irO . o u
•

.I;' 01 o seglllB e e } .

an Q mp!OV180 pron�Cla a na muttiere« que passaram. E
sImples·mas tocante .flemnonla, '-:,sabzadll, na aé�e, d,a:l��, nadá encontrei Procurei, de- .

, deobteres � . _. ist � I IC. R. em F1orislIopólis, por ocasIão da. entrega. dos,eerU!l* '. .,. '. .
'

f.' . encarrega-se e oüter esses legls tos, sem ex I r
C8do�

.

aos R'�êrvista8'dá 3� categori� pelo .ll�8tr� eóro�el �Z:saa:t�,����_e� Te:��d�: adeanla!ftento5 em
,

di!heirO por_conta
.' de

Gentil F�IcãOj �obre coman��nte da Guarmção Federal. rio nos 'olhos dos poderosos honOr�rlos, os. quaes so�e�te serao cobrados
.•

- 'ReservJfftas",Ac!lbaui d.e fazer o juramento â B811: qu.e encontrei. em. meu ea- conseguido o registro- e mediante entrega da com ..

deíra, que o mesmo e dIzer,:á unagem 8aC�o8anta\ qa Pa rn'lnlw pela mda .. E nada en- petente carteirat�i8.. Ao� receberdes os certifIcados, é d.e mIste! .ijl.zer.vos contrei.·
.

. c
.

J.

•

,

.

" .• r '_'.' •crentes. de que' os .üeveees que vos asststem sao: em tudo Bôm .. t t l
.

. de _
Os interessados podem escrever por aVIa0 pe

idanUcos aos dos reservisfas de piímeira e
J

8egun�a cate- 7ativa:�gde�)�,e:z�a ainda dindo in�orm�ções para o ílBVREAU üRU�EI�Ogorias. •. .' ...
'

.' .... '

.
..•.. ...., alguma felí(Jidade� Lê a mi� DO SUL', Caixa Postal, 698 - �u.a. Duque de Ca-

E porqllE? nenhum de v{ls passou pela c8serna,.po�que nha sorte, cigana.. Eu te da- xías, 16813 � Porto Alegre - RlO Grsnde do Sul.nenhum de VO� escnt,:)U os iogues da alvorada e. do iJllen- rei müitas moedas se me
.

C10, e tudO �als, .em�, .que fala á alm� do 8�ldado da ea- des(jobrires um .risonho por.-
�����������������������

f3erna. prec��o Qlr;�r:vos. que !lâo deve!s aceitar este PR- vir. Eu te.. àare( muitas moe- Ed
·

t I d t tpel como COIsa �em;l�pott�!LCla. �a8 SIm como rel'resen. das, oiga,za) em' troca de um
. I a e pro es o

tação do.s deV;8l'{!S qU? vos lncumbtrllQt para com,o Patria1 pouco de esper()/nça...
.

ate 80S 44 anhos de Idade.. .•.. .•• .

.

.

Cada um de. vóz Úteis receber o respetivo certificado, JÓllGE'
em. cujo verso encontrareis qUdÍS são êsses. deveres, a se
rem guardados .uo . coraçâ(, atrav-ez:a vida inteira, nu�a in
vocação permanente á.s glorias do Paesado e numa le pe-
rene nos dea�gllios do·Futuro. . .'

E desde que assim é, cabe.me, neste momentÜt Iazer�
vos a descrição do que representa este Pavilão, 80br� o Passou hontem a data na-

qual àcaba;is de prestar o vosso juramento.. taliola do sr. Arnoldo Piitter!
,S.eu, .siml:mlismo é inegualave}. Nenhuma naçãô ào mun· commefciario nesta cidade ..

dó tem:'um distico mais expressivo, �em um lema mais aI·
WALLY PASSOLDcandQrado: Ordem e Progresso;

'.

.

."
..

. 1. .. .•
.

•

. Ordem, para qp.e cada qual sec.ompenetre do respelto 'lfanSCOr!� hOJe �anmver,
devido .á lei. Frogre'aso, para que cada .um. Só eslorce, o sado natalw!o da,�entU srta.
mais possível, por trabalhar honesta e dinamioamente, no WaHYP8�sold> reSIdente em

,-,.L·IVR'•. OS�sentido da eleva(}ãO das nose'as reserv8sinexgotaveis e da Indayal.
nossa cultut'8. ., ..

, ."'. . .'.

U· °t·
.... Linha Blrunenau. IndalTalNesta mi1lticidad� de cõres, . reside, igualmentE. um 161 as·,

-

J -. NOV.'. 0-"S�alto significada �imbolico!. (). vel'dc, representa os nossos GERALDO H. MARSKI Timbó

IcamiJOS, tão ferteis e tão dã:lHvoSPS, outr'ora atacados pe- r .' ;'
.

' .'.

DElos piI!B.�as e' por nós: defendido com ,aquela coragem indo- Deu��o� �on�elll .

u pl'a�ef' AfliTHTf.'R �LOHSE BERLIMj P A fi, 1$ ,mita 8" com .aquelà abnegação :inconfundiveI que roi sem· de SllB V�81ta o. sr. Gel'a�dô 11 Il r i ROMA, de Heitor
pra a.pap:agi() dos baloicos barrigas-verdes, como bons e �+ :arSkl, estudante em São

Sahida de HIumenau 9 lwrul.i

I
Moniz - 11 mãos

'. leais firasilp-ifoS ..O amarelo, que é símbolo das riquezas, a o.
.. . . .. .• Indayal 10,30" Pangetti _, Rio.mineraiS': mas que tamhem deve simb.oUzar um se!ltimen- .A.graUecemos a vuuta.

; Chega.da ti. Timbó 11. ,.

to. ESse:8�ntim(:mto é o do odio, que todo o brasileiro de-J JOSE' WARLOCli Volta: O ar. Heitor Moniz, que é
ve nut!,ir pelOS extremismo.si ou sejam as teorias exdru- Visitou-nos hontem o Br. Sabida do Timoó iS hurao «doubléll de jornalista. e as-

:tulas, �portadas�; e ,4efendldas apenss P?r aqueles que S8
Josê Warloch, commerciante

.. lndayal 16" criptor acaba de publi�ar em
empenl!am em lmplanfa:r. em nosso· solo.o germ�n da

em Caillpinha, MaSB1\randuba. Chegadaa Btumenau 17" livro suas impressões da via-
.

discordJa, pe�turband? . c�mlDosamente a paz. O azul� '_Te- Agra'·decemo6. .__...._._. �_____ . gero a varios paizes da Eu-
.

l/l'OSenta o neu, tão llml'ldo eomo a alma de todos os dile�
.'.

.

.

= 4. eMUIU L

i ropa, onde esteve. ha pouco,
tos filhos da tel'ra bemdita do Cruzeiro do Sul".

. Uiaicintes JUS"I'"'ça do Ir emAIDsuiSaSã,l°u'pOlro.nCpi�!r·son"11'dudeDepois de explicar. o simbolismo das estrelas que'es·· .I u \;; ""0\ '"

maUam o dosa0 auri-verde pendão, o coronel Gentil Fal· FREDERICO ;, VE'I"fERLE
. de homem de imprensa e de

0ão rem.ata ti seu brilhante e plitdotico improviso dizendo: Regressou d� sua Viagem Trabalho litr:rato conferem-lhe um
_:_ 4'�ti vos entrego os c(>rtificados .de Reservistas de da Allemanhas onde esteve a ISentidO de eximio chronísta

3tt. cat�gorill, na certeza. de que, co�o.· bODS br8sileil'os,. passeio, o sr. Frederioo Vat- ftecebernoB �müB u� exem· ,�tt�a';:�r Paorl%��I't�enf��sabereIs defender a Patl'la, quando ela vt"nha
. a·. reclamar tarje, do alto commercio lo� pIar. desta OptUlll:! reVIsta que, I quo. VI'U e'm Par'l'S, Berlt·m, Ro-o vosso. auxilio e sserificio, com .galhardia. e destemQr, cal.

.

.

d Q _

•

h9lU.'audo as t.radições gloriosas da nossa: !e
..

rra e do n08S0
c • '. .

úomD1emo�'audo seu seg.uD o
ma Napoles e noutros grau.

povo", .

"

"

.

.

.

'. \:QlIemmento5 anno �e VIda, traz �tels e de� centros da Europa com
. escúlhulas

.
collabo.fuçoes �o

as belleaas de um estylo .

em
.

WANDA
.

BRUl,S bre a. JustIça do,�rabalh�. que exprimiu suas I:\ympa.;,
. f!'alJeceu dia iI a sra. d. .Sua. redacção e a Avenl�a thlus e deu expressão aO

.

ViUV8'Wanda BIuns, oom t15 RIO. Br�co, 9, sala 115 - RiO seu senso oritico por tudo
.

C .

� .. ·Annos de ·i(lade.
. de JaneIro. I que viu e observou.

&. es.as A' tamilia' enlutada os nos� Desejamos.lhe novos suc- O que mais inter.Jssa llO

BQ8 pez�m:es; .

.

cessos e felicidades, Ilivro do sr.: Heitor . M!>niz ê
.

,

que eUe nao se lImItou a
contar o que viu, alinhando'
simples impressões visuaes

S
dos canses de Venesa ou
das galeriM de VersailIes.

IHa mais do que isso: a ob-

I servação sentida de problu
I mas que enchem o Velho
I Mundo, CQmo o da paz, teu..

j
tado entre os gabjnetes da
Liga,. das Nações, derrotada

i pela diplomacia de novo sen;.
! tido de Mussulini e Hitler e
I do bloco liderado pela eixo
I Roma-Berlim.

.

I' As Observações são tão
exatas que se pode vorificar

I como muitos factos previstos
na mezes passados, se con.
firmaram com DS novos ruo
mos da politica, européa.
E' pO'i' isso um liVIO de

viagem dmorante de muitos .

A edição da. obra, que está
graphicamente perfeita,' é
dos editores Irmãos PongettL

OUo Abr:y, primetro tabelllêo de Notas da cidade da
Hlumenau, etc ...

Faz saber que existe em seu poder e cartório, afim
de ser protestada, p o r I a 1 t a de pagamento,
uma Nôta Prmnmissoria na valo.l' de Ró, 1 :500$000 (um con·

to' e quinhentos mil réis},' emitida, por Fedro Marcelino
Francisco e a favol' de Oswaldo Odebrecht.

E como devedor se acha ausente e em lugar incertoj
pelo rresente o intimo do respeotivo. protesto.

'

Blmneuau, 22 de Dezembro de 1938.

01"fO ABRY
1° tabelião

Anniuersario5
ARNOLDO PÜTTER

PHILIP .... :. .._.
'�

rnaÍB COUlplot0 e variado i3t0úk de apvar81lW.:5
receptorel5 das serieg dt1 1 HB8 e H'�{9,

acaba de chegar.
PrOCLU'tlm conhecer os novuô tYP()l)J cujus
pl.'tlÇÓ8 l:iiiu 1W alcance de todas ati IJOlt::tõlH. ��.,�"

Matado,r
;,;,i' -�xx

Rero-etteu-n08 um cartão de
Bôas. Festas e }:!�eliz, Anuo
Novo 08 SfS•. Glo88op & Cia.
dO Rio e S. Paulo� :reprefien- c

tuntes da Pyrene ManuI8lJtu�.
:.;ing Oompany.

'.'

Até o fim �lo anuu, serão vendidos por prm:o ue
liquidàÇãO todo 10. stock desses appal'elhos.

.

VERDADEIHA PECHINOIIA

Inforinações Dom o agente nesta. eitladt':

" Roberto' Grossenbachep
Rua 15 de Novembro

lUO. 22 .;, o Tribunal de
Segurança. jUlgará hoje de

finitivamente} o jornalista Gon
, 'din da Fonseca e o sr. Flo
res da Cunha.

Andreza Campos da Luz
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