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. PÔLITICA EXTERIOR Au::.. ----------------....
Por meio do voto, vais

ter um govêrno que seja
a legitima expressão da
tua vontade. Não fujas ao

dever e á responsabilidade
cívica que sobre ti recaem .

Alista-teeleitorhoje mesmo!'

fotÃ:.·- ·0 CORREDOR·PO
LACO

.

- COMMUNISMO
de remodelar a sua direc
ção suprema ,-. cane-nos
executar uma tareia mais
necessaría : a arregimen
tação dos correlígíonarios
no quadro eleitoral do E��
tado,
Nesse sentido, deixamos

aqui feito um caloroso ap
pêllo a todos os compa
nheiros e partidarios.

REPUBLICANOS
CATHARINENSES!

O retôrno do pais á nor
malidade legal constitue
presentemente a maior as
piração de todos os Bra
sileiros.
Essa medida, porêm, es

tá condtetouada á pre-exís
tencia de uma. massa elei
toral apreeíavel.
c Portanto - afim de tor
ná-la possível e de assegu
rar-lhe a execução, sem

justificados retardamentos
e delongas, é preciso que
todos cuidem de alistar-se.
Sem outro recurso paci

fico existe, nem de outro
processo sabemos - para
sem novos e violentos a

balos,·· conduzir a Nação
à posse de si mesma.

Alistar-se para ter o

direito de votar - Não é

apenas uma regalia.
E' MAIS DO QUE ISSO

Constitue um dever: o

dever mélldmo do
Cidadão!

Companheiros e partida-
ríosl.': .. .

Victorioso o movimento
Londres, 14 (R. P.J� A pro- revohieícnarío de 1930 e

. posíto . das .:: sensacíonats. de, ..

substltuída a ordem legal
elaraçêes. atteíbuídas pelo parum governo de Iacte,
collaborador dum jornal 100i:- 'que; por natureza e origem,
dríno a .Hítler, foi publicada prescinde, ao menos na
hoje, de fonte officioaa, uma phasefnicíal, da consulta
rectificação) precisando o ver- ao eleitoraoo independeu
dadeiro alcance das manííes- te, nada mais restava ao

taçõe,�'(lo .• 'cheÍe
.

nazista .ao ·PARTIDO REPUBLICANO
períodista brítanníco. CATHARlNENSE, também

.
Na- versão. ollieial do que . arrastado na queda das

foi. dito por.Hltler, não figu-
.:

instituições, sínão .retrahtr
ram exigenctas, nem .amea- se, licenciando os soldados

... 'las de nenhum genero. .e ensarílhando as armas
... O chanceller .alemão límí- de

.
combate;

tá-se a· recapitular o que E nessa atitude de díserí
sempre têm sido os princípios ção e de reserva, sem ap
bastcoá q�

.

POlitítla exterior proxímações descabidas e
da Alemanha, a saber: Que sem hostilidades irritantes,
a Alett)ânha deseja a Implan-: se tem mantido, até hoje,
tação' de medidas de desar- á espera do, momento aza

mamento perfeitamente defí- do para voltar á al'em�c·�·
hidtlS .e com resultados pra- a proseguír na actividade
�ços 'é.' positivos, de forma bruscamente interrompida...

que 'se estabeleça um estado Essa «hora de reunir» e
de igualdade quanto á. poten- de agir pareee ter soado,
cía' militar alemã, compara- com a resolução da Dieta
da'·COID as dos OUITOS países. dura de convocar os. comi-
Bebre: o tratado de. Varsaíl- cios eonstítutntes.

. .

tes di� Hítler que o consíde- Já agora, fixado o dia
1'a, de resultados. desastrosos, .do grande pleito, não mais
tanto para a Alemanha, como se JUStifica, companheíros,
para muitos outros países, a nO$sa forçada inacção e
mant�ndo, todavia, a esperan- '·nem .encontramos .: descul
ça .de a França aCábar mo- pas plausívela para conser
dincando seus proposltos. . vaz-nos alheios á vida po-
Inqutrídopalc jorn.alista 80- Iítíca do país,

. brB a questão dó ccrredor Fiados na palavra do .Go-
polaco, declál'OU o chancerler verno Provísozío e eontan
que; a. �Xistencia do citado . do com a imparcialidade

. fjoITétiór rapresentava, a seu de Seu delegado em Santa
juizo, «uma grave injustiça

.

Ca.tharina� entendemos re�
feita á nação alemã». tornar ao campo da luta
Sobre o communismo, aUir· partidaria: ..

IU.O.U: ' finalEl.e.nte., .0 chanc.el-I.
'

Qu.arentaann.o.8 de
..
rUde

..

s

:]er, que n:ao se tratava dum
.. campanhas embem da ter-

pI'oblerha de politica exterior,
.

ra cfltharinense e na defe.;
mas duma questão interna· sa de seus altos interesses
alemã, onde a diffus&.o. de conferiram, sem dúvida,
doutrina's ai}leaçava dissolver aos repulHieanos o direito
a unidademoral dopais�. de appelar de JI0VO e sem
A eliminação' dos commu� receio· para a opinião li

nistas n·a Alemanha era· in- vre e esclarecidà· do Esta-
dispensavel para a regenera- do.·

.

ção mOfa] da· nação. Na verdade - toda a es-

tructura
..

omeiaI de Santa
Catharína, expressa na sa

bedoria dás leis que den�
O Me1llor :rara Todos os Do'" nem e presidem os díUe�

rentes sectores da activi
dade conectiva: __:. a sua

exemplar organização eco
nomica - o sell invejado
apparelhamento educacio
nal e administrativo -'- a

prudencía do seu systema
tributario - o regime de
amplas garantias e de in
teíra liberdade sempre e a

todos assegurado� . .todas
essas conquistas. de pro
gresso e de cultura deve
as, sem duvida, o Povo Ca
tnarínense ao PARTIDO
REPUBLICANO que as ob-
jectivou em oito lustros de
governações esforçadas e

honestas.
Nenhuma outraagtemía

ção politica, entre nós, po
derá apresentar melhores
e mais solidas eredeneíals
ao reconhecimento e· apôío
do eleitorado consciente.
Temos - nós; republica

nos - um passado limp�
e digno e que vale de ÍÍa
àoridoneo á nossa condu
eta futura.

, Não nos propomos, cer
to, tentar ensaios e arris
car experimentações peri
gosas. e nem tão pouco a

brígames o
. íngenuo pro

posíto de restabelecer a si
tuação vencída.: convictos,
como estamos, de que, no

panorama politico,
.

revolu
ções equívalem a abalos
slsmícos, depois dos quais
não ha como recompô!' em
seus mínimos detalhes a

physÍQnomia do tel'Teno de-
vastado.

.

Amadurecidos na eXpe�
riencia adquirida no trato
dos homens e das coi
süs, não ignoramos que, pa
ra sobreviver e ser uteis
á cullectividade, ... cumpre
aos partidos ajustarbill as
suas directrizes e a sua
norma de agir aos impera

. tivos
.

do meio e do tempo,
recolhendo a lição dos fa
ctos.

Mas � antes de empre
ender esse traqalho im
prescindivel - antes mes
IDo de revêr .e actualizar o
prograIDllla do Partido e

Dr. Adolpho Konder.
Dr. Bulcão Vianna. .

Dr. Abelardo Luz.
Dr. Fulvio Aduceí
Dr. Walmor Ribeiro.
Major. Aecacío Moreira.
Dr. Cid Campos
CeI. Passos Maia.
Conrado Balsmí.
Dr. Marinho Lobo.
Dr. Edmundo da Luz Pinto.
Dr. Djalma Moellmann,
Felíx Hering.
CeI. Pereira e Oliveira. -

CeI. Mal'coll Konder.
Dr. Arthur Costa
CeI. Francisco Fagundes.

. Dr. Oswaldo de Oliveira.
Dr. Noberto Bachmann.
Cel. Caetano Costa.
Dr. Alvaro Catão.
CeI. Hyppolíto Boiteux.
José Ferreira da Silva.
Dr. Carlos Correa.
CeI. Octavío Rauen.
Major João Guimarães Ca
bl'aL
CeI. Cid Gonzaga.
Gustavo Ríehlín.
Major Pedro Cunha.
Luiz Born,
Ma].Boaaergés deMedeiros
CeI. Hermenegildo Mar
condes.
Manoel Deodoro de Car
valho.
Líberato Laus.
Gustavo Neves.
Cassio da Luz Abreu.
Maximiliano A. Müller,
José Filomeno.
Henrique Ternes.
Euclides·Pereíra.
Dimas

.

Campos.
:Major José O'DonneH.
Dr. Wflnceslau Breves.
Dr. Armando Pereira.
.Emmenbergo Pellizzetti.
Dr. Cesar Avila.
Dr. Aujor Avila da Luz.
Dr. Paulo Medeiros.
'Dr. Arthur Pereira e Oli�
veira .

Capitão Miguel Savas.
Dr. Germano de Oliveira.
Geremo Silya.
José Cezario Pereira.
à.ntonio de Souza Freitas.
William Alfredo Maya.
Dr. Max Amaral.
Theodoro Brueggemann.
Dr. Omar Ribeiro.

Capacetes de Aço
Manifesto eleitoral

Berlim, 14 (R. P.) - A Liga
dos «Capacetes de Aço'? pu
blicou um manifesto eleitora]
dizendo que as proxtmas eleí
ções terão caracter plehlseí
tarío, a lavor ou contra. o go-

.

vemo e appelando para os
elementos nacionais, afim de
que ninguem falte em seu

posto no dia 5 de março pro
ximo.

O chefe dos «Capacetes de
Aço», Seldt, e ministro do
Trabalho apresenta a sua
candidatura pela província de
Saxonta,

o snccesso dum
livro

Ultrapassou qualquer espe
otatíva o snccesso que obte
ve o livro «Das Grades da
Penitenciaria», posto á ven
da na semana Iínda.
Menezes :Filho reuniu as

págínas que
... havia eseripto

I,quando recolhido ao presidio

I/da
Pedra Grande, sem modi

fiCá-lOS,. d.e modo a

guaI'.
dá..

rem o sabor que lhes foi im-
presso.
E são, sem dúvida, o des

assombro e a veemencia do
jornalista entregue a uma au

toridade seu tento arbitraria,
sem temor por eventuais con:..

sequencías, o que impressio
na. syrnpathlcamente.
Da lueta travada a. favor

dos sentenciados a que eram

impostos maus tratos, e pela
moralização do estabeleci
mento, .

o autor nos dá conta
nesse livro, Juta que occa
sionou urna sYlldicancia rigo
rosa dando como proceden-
tes as denuncias do jorna
lista..
Menezes Filho fixa ainda

aspectos interessantissimos da
vida presídiaria,

.

trazendo a

lume scenas e acontecimen·
tos ignorados, que não dei-

__====================- xam de causar impressão.
Não poderia haver melhor

critica para o trabalho do
pl'esadissimo companheiro,
que essa, de franca acceita
çào que obteve do publico.

Cumpramos, pois, galhar
damente,

.

esse nosso cívi
co dever.

.

Que. nenhum companhei
ro, que nenhum correllgio
nario falte á chamada: ;......

a bem servir, a melhor ser
vir ao Brasil e ao Estado
de Santa Catharina, assim

.

demonstrando e assim hon-
ra.ndo, tambem, mais uma

vez, as tradições de civIs
mo, de lealdade e de dis
ciplina do glorioso PARTI
DO REPUBLICANO CA
THARINENSE.

Florianopolis, Fevereiro
de 1933.

fERMENTO MEOEIROS

ces, Bólo6,·Pâes, Etc ..

Alemanha - Aru�ntina
.. Dr. AOOLP10 KONDER
_._-

Berlim, 14 (N. :p.) - Toda a () povo catharinense, . que
;imprensa alemã, ao dar no" p08súe perfeitos o seu ·senso
ticia de se haver soluciona.. julgador e os seus sentimen'-

.

do .0. conm cto commercial tos de gratidão, não póde es

com. a. Argentina, fá-lo em qileceros que se lhe devota.-
,. tom de grti.ude cordialidade e ra:n, através do. trabalho mais

recorda o. caracter de filtima Ilrduo, da actividade créado
compeI).e�ração que

.

sempre ra, da.s reaUza<;õesb.eneficas,
têm ofieréeido as relações objectivadas com' s�gurança
entre os·d9Is< países. é ampla. visã6� .

O le·vantall1ento de direitos .... Adplpho .Konder foi gover
da primeira coJamna parava- no sem par em no�sa. histo�
rios product(l� :�rgentinós, te- ris administrativa, Posto na
rá lugar c61ll:e,lfeit.o retros- presii:Iencla do Estado, de
pectivo a p�tt�\dp dia 9 do frontou'luna das crises linan
corrente.

..... .

.

ceiras mais 'gravélS _ que te-

CommuniCãdú§fl�Cia.l decla- mos fdo e quefo}hérla quaI-
1'.8. que o resta.hJ�Jêcimento quer tentativa. realizadora
da normalidade. ·é·'.deytrló a aos menos capaz�s; .

ter a Arg�ntina ad�pt_a.4o .1l�.
.

A sua serena e vigorosa
ma:attitude que. pI'a,t1ci1men- andacia, porém,' ar!'ostou to
te elimina todos os pr�iu,izQS; dos os obstaculos, aplainando
que puciessem resultar} p�Í'a caminho, reajustandô O ap
a AJélllaJlha, da appliíifl,ção· .. parelho<administra1;iyo; rumo
do novo convenio comme�-. da$ co:nq�istas impulsionado
cial·· com o Chile; ainda que r{ts .

do ilôsso deseny{ilVimen
sem sàcxtficar o P?l'!to-d�-: ,1;�, De�sfâi��, o seu j�fatiga
vista (já nota do Mmlstexl() ,dp es10rç().}�e desdobrou em

do Exteri9r argentino, qua.n7 ;J�tgaproj�'���o, curan<19· do
to á interPI:etacão daJ, clal)_·': �1?arl) .a i!9�s.· as . i�cia!i-
'sulas do tratado 1807, ref "as proftc��;<.da. elimI'naçao
ferentes. ao

...

trato da naçãq .de· falhas e 'D:é�é$sidades de
mais favorecida. ,l,t,9àos os cel!ttg.�.,.,g_���abalho1" '.":-:

,.

.--

<:'-::"-'i-�-;h!t\,�;;f:' :;. "', ":

do aperfeiçoamento dos va

rios departamentos publicos,
de sorte a effectivarem a
sua legitima finalidade.
Fartos beneficios colbeu

Santa Cfl.tharina da adminis
tração patriotica e progres
sista de Adolpho Konder, que Realizar-se-á no proximo
soube corresponder á espe- domiugot nesta cidade, a inau
ctativa dos seus conterraneos, guração do novo prédiO com
affirmando-se, no desempe- que foi enriqueCido o patri
nho das suas responsabilida- mollÍo do Hospital Santa 1sa
des, na firmeza da sua actu- bel.
ação, na compreensão nitida .

dos imperativos actualizadoS, Esse acto será festivo, rea·
na previsão e na. certeza dos lizando.se ainda, no local, u

nossos destino�, um i'3uthen- ma serie de divertimentos

tico estadista. attrahentes, ê.e que vimos pu-

Por mais que as calhan- blicando, em outra secção, o

dras do descredito assoviem
bem organizado programma.

a sua tareIa inutil,. em nada Tomarão parte nos nume

diminuíram a confiança, o ros de canto, filem da socie
reconhecimento e a profunda dade «Liederkranz), o CÔl'O.
veneração que Santa Catha- de Santa Ceeilia·e o Côro do
rina tem para com o seu di- Schuetzwerein Neu-Velha.

gno filho. Para assistirmos aos feste-
E de todos 08 pontos do jos inaugurais, recebemos a

Estado,. terá o sr. Adolpho visita do sr. Antonio Kaiser,
Konder, amanhã, sua data na� que nos fez gentil convite.
talicia, as mais inequívocas Na proxima edição dare'"
demonstrações de Íllconfun- mos noticias mais minuciosas
diveI· estima e sincero apreço. a respeito.

Hospital Sta•. Isabel

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Âdaptor para onda curta
"marca AGO transforma o seu Receptor de, Radio - não
importe qual typo - num instante;' em um Apparelho U
niversal, de alcance surprenendente, offerecendo uma ní
tida audição das estações em onda: curta, distantes, isto e

uma facilsintonização das estações: Nova York, Rio de
Jam�iro, .Berlím. Paríz, •• Londrea, Roma e outras.

Representa o conjuncto uma super.mol"dernização que não
, devia faltar para aumentar, consideravelmente, especial-

,
"

mente no verão, ,o seu gosto pelo Radio.

,p,:rocUJ'e informações ., preço, s�m compromisso, com

.'

10
Ja.:Yabrica de Receptores e Transm íssores em

SANTA CATHARlNA

Alfredo Gossweí ler
Rua iS de Novembro, 74

BLUMENA'U

, ·5$OOll .'

PO' fERMENTO E ASSUCAR

�manaq'Ue do "EuSei Tudo»
' DE BAUNILHA &SMEDEIROS"

o melhor, e mais ínstructívo Os !l.Ú�lhores Para Os Doces,'

presente. .c
-.

Bolos, Tortas, Etc.

CARLOS VAUlE
Com J ivraría e papelaria

Tenho o prazer' de comunicar a minha distinta
clientela, que na presente dacta estabaleei junto ao meu

.negocío .de:,Iivraiia e papelaria nesta praça uma t-i
pografia, encontrando-se .esta aparelhada' para a .exe-

,. cação de qualquer serviço como:
..

I:m·
:

pre'SSiieS'8"C'nr0t1
Cartões de ,visita, Faturas,

j U· U O� Papel para cartas, GUlas
, "

, de 'registro de bebidas, envelopes, guias para a
, quisi'Ção·de sellos, rotulos,' programas, livros de
vendas á vista, despachos boletins e demais servi
ços adequados á arte.

Junta Commecial 1�����:::;rEl��������E���do Estado � farmacia CENT ;
EDITAL I � Ql:J

Es.tandO 8 Junta COmel'cial1i I&B
- �OÃO MEDEiROS �

incumbida de organizar o R 5 d N �
cadastro das firmas comer- .' lia 1.

.

e r ovembro" 84 A - 8tUMEN'AU �
eíais das praças do ínteríer 17N. FILIAL: Rua 15 de Novembroll U8 ��J
do Estado, a exemplo do que �- (Antiga Farmacia G�oda) �fez n�sta cidade de Flm:'ia-j \;Q c8
nopolís, de ordem do sr, Pre-l� Fabrica e Deposito 08S �'{sídente chamo a attençãoíCi1 PILULAS MEDEIROS ;�.:

d�S_ SI'_� coIIl_erciant_e� que i �. prodigiü8o medicamento contra. a lii,g!lay ia e todas ?"ainda nao estão Iegalízados li � as formas Iarvadas do Impaludisme, �nesta Junta, para efetuarem , �
, --

os respectivos registros nes-
o

� DO' DE -ARROZ H l UCY" �ta repartição. � aderente e finamente l'f'tilltlado. O melhor pã\rtll. (.,�

Aquelles, porém que têm � fi p;eRe. '-�
as suas firmas

registradas;-
ru

em eartorío, deverão reque- Fennento e Assucar de Bounühc �
rer a esta Junta o seu arquí- MEDEIROS i1j
vamento, enviando a eertí- � os preíerídos � �
dão do inteiro têor do mes- � ��
mo registro, para o effeito � Perfume PARRS em tubos ro
do cadastro. � persistente e agradavel. N�o sãe do lenço ç�
Florlanopolís, 10-13-19i�2. �����.Ili����&\'®8�

".,ca;r.."'Y

João Tolentino de Souza
Secretario Pomada Mínancora 7f,.'.

.',.Aos kODS paes

P�armacia "O R I O N
"

.;i",'
'P

Ant. BRANDES

Blumenau
:�

Sortimento
em drogas e especialidades na

eíonaes e extrangeiras

Mediealmlenios AUopatmeo51'1 Hhalme�[p.l� ..

tlieos e iBioehimiicos..
.

de artefactos de bcrraena, Per
iumarias., $al)(metes. artigos de
hygiene etc.

'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1: Carnaval de 1913;;: ª J -:

.

.

.'
.. ...

j � ...., '"
.

. Pre- ª J De ordem do sr. Diretor da insb'ução, tomo. publico ,

,i -

De {hd�� {{t) Sr..< : I interessados, que no nó dia 21 de fevereiro cerreate, realizar-
.= Glden

..

te aviso 30.13 SOOlOS i ,iãO os .exames acima' f�feridos� na séne .do Oruno t:s.c.
ola!' "t.

. ! deste Club que se 8.6l!a: Deií'ino'$.
. ,.,,!

,

ª aberta � coneuereaesa � O:; candidatos que 'Se julgam apto�f devem requeser a 1

�:
venda de La.n,ça� f inS1!rição, que deve ser feito a proprío punho, selando o t�ql.

OO'm€::le�árt/'�re;,_�t.��::: � rimetüQ c�m 5$000 de e..o;;tami.úllJas est,3àvais e·;zoD rêis de 5
"

.

'1'
-
fi

� t
. de edecaçãe.

J �� naoa.
•

e t�rafJe'!..1. P!(} ,�- � Além disso o candidato (leve acompanhar o �equerime,i. fª gr(;,phw�. dUraIU?, os nal- � dos séguintes. documentos:
.

c Ies d�sie Club.
'. .: 1. "Cetttdão de idade.

� _

Os mtel:eS5ad01,� deve� : 2. Atestado medico e de vacina.
: !'aO :apreS8!!tait' suas pl'O- : 3. Licença do pai (Si fôr de menor idade) 'Ou marido.

l}� c a ti
�'.

. dencla)
l�; eorrente, á� 21 hor�s, f Os aíe�tadQ5 serão selados com 2$UOO (esf�duais) e 2!�: na séd:: socIal Pa!a, Ul- : réis sêto de educsção,I (: iormaçoe� pGderaQ os: Ii!� in. teressaâoa .t.n.t.e�der�se ª BKumenau.9 de fevereiro de 1933.
: � com o Thesourm...o. sr. • . '.

i : Antonio Reinert;5 GERMANO WAOENfUHR
I CÊ Blumenau, 6 rever. 1933. �� Inspetor, Esooiar int.
I �: CO/i"los SmÚJO =1t {� . 1. Secretario �i Catitaria da Bendas Estaduais da IlumIna0
t=��

1--...·l!I'''''t,LCUN-·-----.....

IV�NDf - SE umâ. chs-
.1 L. cara, na

I Velha. jtmt-o ao Selã.o Brü� De ordem do 81'. Coletor das Rendas Estaduais de�r

jekh€.imH..•. teu
..

do 3.Ú_OO m.e.tt'0811Ci.d.a.de, faço PUbUC.'{;' para.. e.Ollht<c.iment{)· dos:

interessa.dtj quadrados, aflores r�U�m'el'a8 .

que, tendo o Ueerete n, 16 de 29 file dezembro de 193
I agua corrente, pesstnnno pen- ereado v imposto de ÚAPrI',I)..L, que incide sobre os Ct:l'p

! to.. 8xcelhmte para e,IlDStl-UC: tais aplicados na índustrta, no comercio e emprestímos, �

I eao de.�st' •. O. seu preço e receberá nesta Coletoria e. em todos as Agencias Fisca

I' d.e u�sefiela. apaixo do custo: Esta.duais do MunidPi.v.. em tOdOS
..

os
..

dias ateis; . até, o d:
..

3�OOO$üOO. A tmtat:' com Ro- 28 de fevereiro p. vindouro, deelaraeões, por escrito, d
.d()11� liayr. - - Velha.

í capital dos que, nos te·rIDOS do d€(';1'.-eto ac.íma retendo, i
,--........-------.......------,----......------...----......, 1 cam suj�itos ao pagamento do Imposto mencionado.

i . Todo contribuinte sujeito a esse imposto; que no pra2
I acima estipulado, não apresentar 8. sua. declaração. íneo:
1 re1'<1 na multa. de 25 'J. sobre Q valor do Imposte, IDQU

I essa,..
. nunca jIlff�:rjor a 20$000, licando ainda

.

sujeito o :reI

petivo lançamento a sua. revelia, conforme é do artigo I

! do reterido decreto. _--
.

C(msidera-se fraudulenta a declaração que cor

•
tiver inexatidão contra () fisc{l� superior: ti. 20'{., ficando

Si fi seu ma! reside no estomago, aqui espi. o 0 cOlltl'Ibniníe sujeito ao pagamento da düeI'�nça de impm
seu remedíec to decorrente dá sonegação e, à multa de 5.0·1.�

.'

.sobre
imp<,sto real. (art' 8- do mesmo decreto)

N
E

r,tELsA
S
A

Stl� Gatllariul

EDITAL

Imposto SObl"e o Capital

Y.
.

S. snflra porque· quirI

Fornece léfekões.a <lomicilo
Quartos éon.fortave.m.

ASSEIO -- ORUÊM _, PRESTEZA
Banhos' qne�tts e frios

ALMOÇO:� JANTAR 1$500
Annexa 00 �beleciment{j\'1 padaria eX1(:;en�nte...

mente insÚl.i!l.a,daI

ANCAS Coletoria. de Rendas Estaduaís de Blnmenau, em 1�
de Janeiro de !�3.

o Remedio das F�mnias

Estoinaeb.ic8s, cannilllltivas. e sedati.vas

[ass.) E. Lima.
Escrivão

Coletoria. de Rendas Estaduais de Blumenau
Imposto de Industrías e Proãssões

�._----'

LSTROBEL

t'\

PARA QUEM Si\;.
SE APRECiAR, O

['
F !O MAIS SABOROSO. Df
u,� DELICIA INSUPERAVEU

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Hercilio Vieira· filho ALISTOU?MOVO PARTIDO? VIDA ESPORTIVA
A sociedade de São Joa- lina Ribeiro, Garibaldino Ve

quím da Costa da Serra foi lho, Baptista Ribeiro, Arman
abalada, ha. âias, com a no- dína Soares, Honorato Fran

'. tíeía dó fallecimento do. jo- cisco de Souza e senhora,
vem Hel'cllio, filho do sr. 'Ignacío Pereira e Iamilía,
Hercílío Vieira., ex-deplltado Jayme Vieira doAmaral, An
estadual. e politico republica- na Ribeiro Velho, Irma Ríbeí
no de 1,'e8.1 prestigio naquelle ro Velho, Adalberto Vieira do

munleípío. Amaral e senhora, Francisco
Com 15 annos, cursava o Pereira e familia, d, Julia

desdítoso moço. o Gymnasio Furtado, Nelson Vieira do A
Oatharmense, de uma fôrma maral, .João Jorge e familia,
brilhante, obtendo uma das Hilarío Bleyer, Ovidio Pereí
melhores classificações entre ra Machado, Oscar Ferreira
os seus collegas. e

. senbôra, dr.. Castro Faria,
Espirito estudioso, servindo d. Anna Cascaes, Isaac Ber'la um mvulgar talento, Herci- toncini e senhora, dr. Vícen

i;U.O era estimado pela bonda- te Oantísani, JoaquimPereira
d�.e pela lhaneza de trato, de 'Medeiros, Archimedes Fa

que; são característícáa na ria.Ambrósio Baptista, OUvia
}iamilia·.Vieira. Ribeiro' Vieira, José Vieira

..... Entre os seus collegas, se Velho,. Walter Velho, d, Ade
."

impunha pela' delicadeza e laíde Velho, d. OUvia Vieira
·

J;lelt)" cavalheirismo,
.

que o Velho, Juracy Ribeiro.
'to;rnavam . uníoo entre. os de

suaiqade, e émSão Joaquim,
no Seio da generosa fami1ü, Cinema.
serrana, sabia Iázer-se queri

dOSoffrendOduInmal sem ap-
Mulheres Suspeitas

parencia ímportante, Ievou-o o O mm que o Cinema Busch
'nosso presado. amígo Hercí- reservou para hoje descreve
lio Vieira para Porto Alegre, os dramaticos acontecimentos
afim se sujeitá.lo a exame e

que uma visita á grande No
tratamento medico.' Ao> ex- va York proporcionou a um
tralr-se-Ihe �liquido rachídía- grupo de tourístes e ao mes
no para: fixaçãq do.dísgnóstí. mo tempo oríerece a um es-
.eo, por impericia, o� por .do- cõl de artistas de categoria
!oro�a e cruel fatalIdade,. o estellar occasíão de se apre-

·

Intelíz moço. e�trou. a s?ffrer sentarem differentes por com
os ffi3:1S terr.lv�ls padecímen- .pleto .de como atê aqui os
tos, !mdo a fallecer pouco temos vistos. São eTIes:; Miri-
depOIS. '

.

.

fi k·· .. Ph'lli H I
A·L' ; •.

' '. dA .

.

. J"
am op ms, .1 ps o mes,

.lmmen�� or. 9.ue
. �o

-

Wynne Gibson e outros. Como
peüu fi faIm}ia .VIeIra, lU�- complementos:
tou-:-�e a s.olldarl�dade. sentl7' Um Jornal e uma comedia
da da �oCledade Joaqulllense em 2 actos.
que VIU desapparecer, com

irreprirriivel '. Q1agua, uma A M hd�í) rad!oJ3�§ .. (3speranças (ie·· are a ao Sol
sua terra.'
. E a.os parentes enlutados A noticiade que d.éntro em

· dO'morto, nf.\,o
.

faltaram, da breve viria' á scena b.lume-
·

cip�r,.(3 mn {t,pl'éÇO, como de �auen�e .esse
.

marav!lhos.o
.

Aguardemos, pois, a

outros pontos do Estado e do f�lm, que f�xa, de maneIra Dl., decisão do congresso il-

país, a,s mais inequivocas de- tIda e admlra!eI, o panorama lustre.
monstrações de pesar, a que

dos cIubs nudIstas, europeuF, � _

juntamos as nossa�, vivas e d.esI;lertou entre n�s uma cu-

e sinceras. rlOsldade geral. E uma .ptO-
.' . ducção absolutamente moral

A iamilia . HerciJio Vieira que nos. apresenta centeI!as VISITAS
recebeu telegrammas, cartas de nudistas em constante mo-

e cartões.de pesar, das se. vimento., nas expansões da Esteve em visita à redacção des

I'orç'a" E' uma 0ctl'vl'dade mus ta folha o sr. Svlvio FurlallÍ, resi-
guintes pessoas:

!
,,'
....

-

dente em Rodel�.
Dr. Walmor Ribeiro, ceI. cuIar que uãü cessa. Estabe- -(1-

Marcos Konder, d. AdeUa A- Ieee o ceiItraste chocante en- VIAJANTES
maral, Joã.o Velho, dr. Mar- tre a vida das cidades gran�
cos Ribeiro, André Wendhau- dp,s, sombria, asphyxiante, e

seu, Jango ROfila, Boaventura a vida nos clubs de nudismo,
Velho, Virgílio Godinho, Au- onde OS seres humanos recon

reo Lisboa, José Palma e Ia- quistam fi saude-e a alegria
milia, Aristides Vieira e ta- de viver�

milia. ad. Belisaria Amarante,
Cecilia Ribeiro; Ondina BIe
yer e Juracy Ribeiro, Pedro

· Bertoncini e senhora, Ary
Neves e Danda, Santos Ama- Hercilio Vieira e familia a- ANNIVERSARIO
1'al, dr. Nereu Ramos e se- gradecem, penhoradissimos ás Festejou seu natalício a 10 do cor·

nhora, Augusto Vieira e se- pessoas
.

que carfnhosamen- rente o distincto moço sr. Carlos

n}10ra, direc!oría do
. Gymna- te participaram da sua grau,. Med�iros, :pharmace';ltico, sendo,

S10 CatharIílense, Americo de magoa confortando-as com por ISSO, mUlto cumprimentado.

, }..maral e 'senhora, Nenê 00- sua presença e com a sua ss

mes e.,�a.milia, Sebastião Ve- pontanea. solidariedade no

lhp, .A1JJiio Lucena e senhora, doloroso transe por que aca

Gasparino Velho e senhora, bam depassar, com o iniaus
dr. BllleãO Vianna, João Nu- to e brusco passamento de
,neS Netto .e.familia, Boaven- seu saudoso e malogrado fi-

turaRodriglles e familia, João lho e irmão Hercilio Vieira

VelIló �;ja.Plilia, Adelia Irma Filho. Estendem igualmente a

Ama�a.l, J,ayme Vieira Rodri- sua gratidão a
.

tüdos aqueles
gues e JalIÚUa, Thiago Mat- que, por meio de cartas, car
t()s e fanül�li, Lydia Ribeiro, tões e telegramas repassados
dr.. JoaQ1lÍnl ArrlIda, Joaquim de comovido sentimentü, de-
-'gtmza e $Ylvio,. José Vieira ram inequívocas provas não

·

e familia; Mario Ramos, Gre- so de amizad�, como do mais
gorio Cruz, Sebastião Mattos, alto e fraternal espirito de Afim de presidir <:Is actos
Belisaria Cordoy�; Al1stides bondade cristã, associando-se de' inauguração do edificio Empigens em todo o corpo
Cassão, Aristide� � A;rITlil,ndi- espontaneamente á sua justa recentemente construido para Por m�io desta� linhas expresso.
na•. Sotter Cassap,dl'..;.��rip� e profunda .dor. desdobramento do Ho�pital vos � mmha gratIdão pelo surpre

pa e Boanerges, dr; Ricarte S. JoaqUIm, 30 de Janeiro Santa Isabel, deverá Ghegar hendimento resultado que obtive

Freitas, Bruno Maçedo e fi� de 1933. sabbado proxirno, dia 18L a
com � uso do preparado ELIXIR de

lhos, dr. N e,,-t o n Ramo·g, esta ci<Jade,.o sr. D, Pio de ���N:aIl§tv�1rlh:r�uat���po�o��·

Affonso Rib<"iro, Gil Brásil�.· D li - Freitas; bispo desta dioeesr'. ter usado ha mais de 4 annos di-

Felicio Pinto, Marcos Fanta': eCmaraçao Ao encontro de s. exa. rev.;. versos remedios externos e inter-
nella, Lourival Amaral, AntQ�

.

·f·
,
.' '. noS sem resultado, contra empill!!ens

.

P
.

"f '1' Pl C'" ...
H
... a.v.endo surgido qu.em.....

·

.. ·.· ... s.e ma.,. que. se ve�l.lCara. em.n. por todo corpo, resolvi an.sarõdi-
l:Ü,O erelra e amua, _a ao .'

h Pommerode,. '

..

s.egUlra uma.
·

...n.u.·� tOo. prepara.d.o. e, sóment'e 'com' '6· Vi·-
·

F'
. . Marlo'a' B'enta Banco" I)!'

..

e
... ·.occ... upasse com min

.. a.v...
·

.. i-.
'ana,

.

"

... ' r , merosa commissão de catho dros ache,ime;completamentecuradQ
Theophilo Mattos, Plinio FuI" �a. fâzendo constar, nialevo., licos. Estou fazendo aqui uma larga
tado' e senhora, Daura Ribei- amente, que sou casado, ve�

Estamos informados de nue prop.aganda do seu maravilllQe:o re-

Egydio Martorano I
. nho declarar que até a pre- . .. ':1. medlO e mando-vos estas linhas

I'T_o'E' d' R3..· ef·· a!lllil. I sente J data. a i 'n dana0 o sr: D. PU? de FreItas mllll�- para que)açais dellas o nso que
la, ue mo Ule1r:o e auu a ..

r' d" ..•..
,
.'.

.

t d trara no dIa 20, seO'unda-fel- vos conVIer.

Jairo Ramos e seiIhora; Lau· C��l eL �,:tJ:'oc.ar meu es a º .. ,..
'

. '.' t·
b

h' •. '. Subscrevo lllé'
.

Aro
•

'.':d.. '.'· A h ·.· d· ·;O.J' ". ClVII, conser."'a.·.n..do-me s.oItei-. 1"�.1 n.a Igre]amar
..

lZ, C l'lsm,.a e
.. A.grd.

- como .

g. Obro

nu o :p..qnes e
.

lVeLra e 'd fi >'
..' ... ... aos adultos. .

. : .

familia Mariil dos'Prazeres 1:0 .e
. �s�. }k� quem prove . .'

Jose M�ia Vinhas,
Vieira: Lauro" Ribeiro e 8e� em contraplO.. :

'. ,," AitDElROS Backpulver' und Empregado Municipal.

nhora, Manoel Subtil de. Oli- Blumenau,' 9 de fevereIro 9u3. Porto Seguro,' 24 de Julho de

veira, Nenê Camargo, Umbe. Genesio Ignaeio, dos'Santos Vani11inzucker 1922,
,

Colegio Sagrada familia
Blumenau

Reabertura das aulas
14 de fevereiro: Jardim da

Iniancia, Curso primario
e medio, musjca�

1 de março: Curso ginasial
pintura, datilografia e de-

O ministro José Americo, mais lições particulares.
referindo�se ás proximas elei· Informações com a

Ainda uma vez esperamo� ções constituintes mostrou-se DIRECTORA
que o «Caxies}) publique os partidario do seu adiamento...... ...:

documentos de divida do Os restantes membros do

cent€'r-half José, pela qual ministerio, e cüm elIes
.

os po
se fizeram responsaveis va- líticos de responsabilidade
rios membros do «Brasil», sob mais em evidencia,são de pa
pena de explicarmos o caso, recer. entretanto, que o go"

1aqui, com o caracter que lhe verno cumpra a promessa
não queremos dar, de evi- feita, evitando quaisquer de-
dente «chantage»- longas e realizando o pleito

D. x. no dia 3 de maio, impreteri-
velmente.

Ao qu� parece o ministro
João Medeiros Junior da ViáÇ�O lançou um balão

�
de ensaio mal succedido.

Transcorreu a. lIdo. cor- O dictador foi categorico
rente 3- data 3:nruversl;lrIa do )1.0 prornetter e reaffirmar re
sr. Joao Medeiros JUnIor, �e· petidamente a promessa.
rente. da Empresa IndustrIal Palavra de rei não volta ------.------
GarCIa.

. o I atraz ...Nome prcstIglOso em nosso.

meio fabril, como no social
--�-----------

Medeiros Junior reune' á�
qualidades de perfeito «gen
tlt'man»

.

um vivo espirito de
iniciativa, como. poderá attes
ta-lo o Radio Club Blumenau, J
qu€', embora a luta contra a

indiUer-ênça, se vai tornando

BANCO N. DO COMMERCIO �i�:a.1inda aflirmaçâo victo·

Recebemos o balanço g�ral
Leal, intelligente e traba-

da Matriz e Suecursais dessa lhad�r, o�nniv�rsarjante con·

·;I.t d'
.

fi'
-

b
ta, nao so aqUi como em ou-

a.�réul a a ms 1 UlÇ�O anca- trüs pontos d.o Estado e do
rIa; ;referente ao me� de d�- . pais, as mais sinceras amiza
zE:llibro d,e 1932, cUJo. mOVl� des das quais terá reecb·d
mento demonstra, maIS uma " d- b

1 o

vez, () grau de prosperidade nes�em la a_ un�ant�s provas

das suas transacções. 1
de y pathla, cordlal e alto

. apreço, atraves de fartos cum-
primentos, em que incIuimos
com prazer (IS nossos.

Agradecimento

Convocado pelos srs.

Manoel Pedro SilveiraJ
Antonio Bottini, Donato
Mello, Ernesto Lacombe,
Claribalte Galvâo... Os
waldo Mello e Achílles
Santos, deverá reü11ir�se
em

.

Florianopolis, de 5
a 10 de março próximo,
um

.
congresso revolucío

narío, que tem como

obíectívo a formação
dum novo partido

.

poli
tíco. "

Ao que consta; essa

convocação seria resul
tado do alvitre do sr.

José Eugenio Müller, que
se declarou incompati
bilizado com o Partido
Líberal.idesejando acre
ação duma nova entida-
de politica.
Por sua vez, porém,

assígnam o manifesto
convocador varios mem
bros '.

em
.
evidencia do

Liberal, o que dá que
pensar.
Si o Partido aIludido

ainda não foi dissolvido,
ou melhor, não se con

verteu em cinzas para
phoenizar uma nova ag
gremiação partidaria, fa
zendo .aberta propagan
da eleitoral. diUicil Hão

será. contar-lhe os dias,
diante do que se vaíre
gistando.
Como quer que seja,

porém, um partido poli
tico, organizado sob os

melhores moldes, não é
só uma novidade. Torna
se um e necessario. De-

.
vem os r-.eus componen·
tes; todavia, dar-lhe ba
ses solidas, pa.ra que se

. evitem dissensões inter
nas, e que não definhe
e. morra do mal de sete

.

dias ...

SOCIAIS

Com destino a Jal'aguá passou
nesta cidade a senhorinha Maria da
Gloria Ferreita, filha do sr. telegra
pl'Jsta JOão Ferreira, de Floriano
polis.

-0-

Re'gressou a Laguna o nosso pre
sado amigo S1'. Antonio Gomes de
Carvalho Filho, viajante do «Correio
do Sul", daqnella cidade.

D. Pio de Freitas

�

Si não, faça-o lrnmediatamente

A todos cidadãos deste município communíeamos Que
se acham em pleno iurrccionamento os postos de alista
mento, .ínstallados nas redacções de« A Cictade» do «Correio
de Blumenau», bem como nas casas Carl Wahle, José Ma
ria�FI�sch, Rodolpho Mayr e Jacob Brückheímer.

Todos os que desejarem alistar-se poderão procurar a

qualquer hora do dia aquelles pontos onde ha pessôa en

carregada de attender aos ínteress ados. O serviço que é
feito com rapidez, é inteiramente gratís.

.

A conhecida eonmanhla de
seguros «São Paulo)}: dsd. s as
vantagens com que vem ope
rando, está desenvolvendo ca-

da vez mais o seu ambíto de Bogotá, 14 (R. P.) - As for.

acção, de modo a se impôr ças navais ooíombtanas, sob
como uma das instituições no o commando de Cobo lutam

geuero mais acreditadas, 3.- encarníeadamente com os pe
traves de planos modernos, ruanos pela posse da cidade

organizados com muita intel- de Letícía,

lígencía,
.

A expedição colombiana
Aliás bastará a sua directo- acha-se bem armada e equí

ria actual para garantir o seu pada, dispondo de aviões.

largo credito, composta como
O numero preciso de a

é, dos srs, José Maria Whita- aviões colombianos é desco
ker, ex-ministro da Fazenda, nheeído, bem como a· sua

José C. de Macedo Soares, força de combate. Suppõe-se
embaixador brasileiro na So- haver dez aviões estaciona

ciedade das Nações, Erasmo dos em Iquítos,
T. Assumpção e outros nomes

O proseguimento da luta
coneeítuados e prestigiosos f.oj seguido á ruptura das ne

no mundo bancario.
. gociações de paz que esta-

O seu inspector .. regional, vam sendo realizadas,

para Santa Cataarína e Para- ------.-----

ná, sr. Arthur de
'.

Azevedo, -------------
acha-se actualmente nesta
cidade, teudo�nos dado .o pra
zer de sua visita, offertando
nos varios interessantes brin
des, que muito agradecemos.

FIGUEIRENSE X BRASIL
Realizou ·se domingo ultimo.

no campo do «Brasil», o eu

contro entre este e o «Fi
gueirense», 'de Floríanopolís,
declarado

.

pela Federação
campeão do Estado.
A eoncurrencla foi numo

rosa, havendo franca torcida.
Iníóíàdo o jogo, a linha do

«Brasil» entrou logo a de
monstrar grande superiorida
de sobre o adversaria, em

oííensiva iortissima, conse

guindo em sete minutos mar
car dois pontos, um dos
quais por «penalty»,
Os do «Fígueírense» lo

gram vasar a cidadela de
Eurico uma vez.
Redobram os ataques do

«Brasil», de sorte a levarem
o desanimo ao elub visitante.
Os trucs de habito não

surtem eHeito, pois não es

capam ao juiz, sendo prati
cados, porém, repetidos cal
ça-pés em Mario, com visivel
fito de ínutíliza-lo, donde re
sultou um pequeno incidente
que o «reíeree» pune ímmé
diatamente.

O jogo termina com o re
sflltado de: Brasil 8, Figueí
rense 1.

O sr. Paulo Meisner actuou
com a maxima impareialida
de, demonstrando que, ao me

nos em Blumenau, os juizes
procedem com desinteresse
e justiça.
A tarde esportiva foi ma·

gninca e. serviu, sobretudo,
para mostrar, uma vez mais
que o «Brasil)} linha legitimo
direito ao titulo de. campeão,
que lhe foi indebitamente
tirado pela Federação.

SE

PERU' -COLOMBIASão PaUlo

Adiamento das
eleições

5alão

Syndicato Condor Lida:
Fechamento das malas

da correspondencia ae

rea para todos -os portos
do Norte. de Rio de Ja
neiro atê Natal, só uma

vez por semmana

Segunda -feirou ás 10
horas da manhã

A c(lrrespondencia que
for entregue ás se�undas
feiras tem ligação com
o vôo da quinta-feira, do
Rio de Janeiro. para os

portos do Norte.

O Agentes:
Carlos Hoepcke

S. A.

BLUMENAU

Wolfram
Sabbado

Dia 18 de fevereiro

BAILEDE CARNAVAL
Convida a todos,

Fritz WoUram·

ASSUCAR DE BAUNILHA
AiEDEIROS'

Especialidade paradoces, sor
vetes, etc.

1',

o ESTADO é o seu jornal.
Diario sem ligações politicas
com ampla circulação em

Santa Catharina. Faça o seu

pedidO de assignatura, hoje
mesmo, á Caixa Postal 1.::9,

Florlanopolis.
,......._-.r.................. �-...--..-..���

rf;'b';i��""'d'�"'''M���'j"�''''d�'''' V.·i��··��
r:

....

Inaugurou-se á Rua S. Paulo n. 48 ��
f; esta novafabrica� fazendo-semobilias, colmnnas, ces- B
,E tas, carrinhos para creaüças e todo o ser'riço con.- :�
�� cernente á arte. �}
(: As encommendas são trabalhadas a capricho, sendo :)

�� aviadas rapidamente. �i
�_"� PREÇ05 BARATI551m05 i.=j� Alfredó Günther & Schlegel �

� BLUMENAU
. �

��:;�����

�_--'-

Andreza Campos da Luz
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