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Moi os

Incendio no Rio· do Sul
Victimadas uma mulher e duas creenças

Río do Sul, a prospera e 1 da casa.
linda vílla vísinha, foi theatro, A intensidade do fogo ores

domingo ultimo, de um hor- eía rapidamente e, assim, ao
rlvel íncend!o, cujas funestas penetrar a serviçal no apo
conseqnencías a todos causa- sento, mergulhou.se este nas
ram dolorosa impressão. chammas, ouvindo os espe-
Pela madrugada, o ·iogo ctadores da pavorosa scena,

destruiu completamente o so- que aguardavam o reappare
brado em que se achavam cimento da pobre mulher, os
instaIladas a Padaria Mattos gritos desesperados da mení,

if e a loja de fazendas Casa na, a chamar - «papai! pa-
Borba. pai! »
Oempregadó desta, sr. Euge- E nada mais se ponde ou-

.: nío Schnhmacher, achava. se, vir, a não ReIO ruido frago
com sua esposa, no baile ear- roso das enormes línguas de
navalesco da Sociedade Ati- fogo, os estalidos da madeira,

, ,radores, tendo deixado, em a queda do material Ievan
__.. suá resídencía, seus dois ii- tando uma onda enorme de'i

lhlnhos, de um e de tres an- fagulhas e
,

nnos de idade, em compa, A população da, vílla, alvo-]nhia de sua empregada Guí- roçada" corria de todos os
lhermina Becker, lados, com gritos lancinantes,
Acordando-se

.

ás duas e fonfonar de automoveis, figu
meia horas, o padeiro Anto- rando, entre a multidão illu
nío Neves, morador num ran- minada pelas chammas altas
oho aos fundos do sobrado; e enraivecidas, muitas pessoas
e ouvíndo estampidos, saiu a

I phantasiadas; saídas do b.aile.indagar (I qU} havia, depa-]. Em menos de meia hora,
raúdo-sé .. lhe, então, a casa todo o edífíclo era uma bola
toda em chammas. de fogo, de que seria ímpru-
Tento u, ímmedlatamente, dencia perigosa alguem se

IhJ1' entre as .labaredas, subir approxímar.
a escada que conduzia á 1'e- Entretanto. um grupo deci-,
sldencíaâo 81'. Sehuhmaeher, dido, guiado pelo promotor i
afim de salvar as creanças publico dr. Arno Hoeschl e,·e a creada. pharmaceutíco Augusto Bran-
Já meio devorada pelo f@- des,

.

conseguiu, com. muito I
go, à escada partiu .. se, arras t�abalho .

e ri,sco da propría Itando na quéda a Neves, que VIda, extíngulr o fogo na pa
foi arrancado á morte certa danla, Iocalizàda nos fundos

.. peloseu vísínho .. José Sofka. do sobrado. isolando as casas

».
De baixo,começaramtodos visinhas. de sorte a,Hvra .. Ia�... '

T' a chamar a08 gritos a empre- do sin1stro imminente, pelas
gada, que, afinal, appJ.te eu iagulhas que o vento !evanta.,
na janeHa do Botão, com uma va, espalhaudQ ou conduzindo.
creança ao cono. •

Até a hora em que escre-

'� . Sorka mandou que atiras- vemos, nada ainda foi possi-
se os doi� filhinhos de Schuh- veI apurar-se quan.to a ori·
maGher pelá janeUa, tendo-lhe gem do fogo, que mo irrepa;

(�;,. a criada respvndido que sim, ravol desgraça causou, cons-
, -� mas que iria vesti-los primei- ternando a toda a pupulação .

··1'0, voltando para o interior de Rio do Sul.

O{throno alelDão
:.,,:.,

FRU-FRU

FRU-FRU de Févereiro no' 19, a
Pensando na sua restc:ur- gora posto em circulação apresen-

raça.-.o
.

·jta entre outros ass.umptos Orig.inac. lissimo, "O samba illustrado", isto
Noticiam de Doorn que a é "a photograp_hia" das canções car
.�.

H
.. nFvalescus maIS em voga em 1933.prmCe7.a ermmla, a�ompa- Lá estão o "opa, opa que a :!'uzarcanhada do seu secretarIO par- hoje não está 'sopa'" "o mundo te

ticular, partiu para Berlim, tornou presumpços�"; "o até ama

onde foi assjstir a uma resta. nhá, se Deus 9uiz�r", o '�good ?,ye
H .

.
. b' l;Joy", "a tua.VIda e um. segredo ,e

.

a qu�m. dIga qu� o o le- "eile é
.

mulato de qualidade" ...atIvo prlllClpal da vlagem da Traz tambem «Fru-Fru}) os seguin
esnosa do ex-kaiser Guilher- tes contos sensacionàis e emotivos:
roê é entrar em relações com "Ro�ance de eser�vos", ':!'1athilde;',

h IIp H'tI e 'om os a "VIganta do ueueral, "ManaO <: ance ._1' _I er c
Helena" e o "Intruso" (aventurasmelOS naelOnahstas e a alta de gangsters). A novella no. 19 é °

nobreza, cujos representantes romance com que «Fru-Frull iecha
liA teriam sido convidados para o' �eu esptendido numer� de :!'ev_e?�
'. <> d

.

d rerro e traz uma capa-lllustraçaoum. aha, .em �ue, Svffi UVl. a, d3 Mario Conde. ExceUentes e:001n-
seriam dIscutidos os proble- pletas seceões de «T o d o o B r a,- .

mas politicos da actualidade s il e '!' Ó d o o � li n d ? », ha
e a restauração eventual da vendo amfl� a seeçat: de. emema, a

. . _.
. parte femmma com figurmos a 00-

'. monarchta.·. res fi. interessantissima materia de

\'.. Guil.herme TI contin�a a go- c�ffi.ge ".},!an,l!al IU�strá:do do per
.lar perfeita saude samdo to- feIt? p.op.two e "Slf,{llaIB, ..sym?olos

..... l--.' cortar e slgnIl'icados", curIOsa histOrIa.flas as manuas para O volume que evoca photogra-lenha no bosque e recebendo phicamente, a cores, um bailado
�. diariamente telegrammas de por senhorit�s da E,?ciedade cario

todas, as partes do mundo, c� numa prrua df! Rl�, !�m 112 pa-
.•

1 d·
. gmas e custa dOIS mil relS o exem-esp8cla me�t� i

OS naClona-
pIar avulso, que se pode encontrar

listas alemaes�.\. na.livra_'Ía CarlWahle,nesta praça.

Dr. CaudidO/Caldas FERMENTO. MEDEIROS
o Mel!:lor pa.ra Todos· os Do
ces' Pães, Bolos, Etc.

..
Foi promovido.ao 'Posto de

__� _

major do exerCIto. o'nosso
distíncto contel'raneo s:r. ca

pitão: dr. Candido Cald,a�.
O müstre militar. quese!ve Inrormam de Milão qn9con-

actua,lmante .

em São .P:ajU() tinua a reinar mau tempo no

junto ao galo 'Valdomn'()<L�- norte da Italia.
mâ, iuterventor naquelle' E$(r Na remocão da neve que
tado, é· sóbrinho do nosso es:; �wpede o transito nas. rua�,timado. awigo sr. pharmacea- festão sendo erupregadosmals
Ueo João ;�edeiros. . ....•. d� dez mil operarios.
Inn.umeras &ão as felicita_; ,')i�m BoJonh�, no. Modena,

ções que tem recebido pelp a:.il:J.�Ye das rua,S attinge � 70
motivo assIgnalado, ás qUaiS elI,lS�j e em Veneza, no Trl�s;",
juntari:las as nossas. te, � quase um. meno.

Sob a neve

o phosl1horo, ..� rei
na taballa dos

impostos
Vermelho, r u i dos o,

chispando anathemas, o

orador sulino elnctríza
va o ajuntamento de
gente avida de accusa

ções veementes ao go
verno.

- «Ladrões, simples
mente ladrões, meus se

nhores, essa. corja, co
mandita de gozadores,
que se locupleta com Oi
suor do povo. Sinão, 0-

1hem --'- e bracejava com

uma caixa de phospho
ros nervosamente segu
ra na dextra, e a es

querda a procurar � inu
tilmente no ar uma

.

víc
tima que pudesse estran
gular na volupta' de cas

tigar terrivelmente o ini
migo do bem publico -

Olhem só, uma caixa de
phosphoros paga a ex-.
orbitante taxa de 25
réis de imposto. Vin .. te
e-cin-co-réis, senhores.
Um .roubo. Uma vergo
nha. Uma extorsão. E'
assim que o governo. es
corcha desapiedadamen
te esta pobre besta de
carga, que geme,:: que
soüre, mas paga sempre!
J1: que é

. preciso fazer?
E' simples: derrube-se
o governo de explora
ção, de mentira, o go
vernode gozado-r.es. Der
rube-se o governo ., de
infama e entregue .. se· a

nação a um governo
que seja o lidimo repre
sentante da. vontade po
pular. Um governo que
seja a expressão daver
dade, a expressão da
soberania do povo •. >�})
A pobrezinha da inoi

fensiva· caixa de· Pb.os
phoros� nesse . ponto .. do
discurso, já .estava rel]u-
'zida a farelO. .�
;_ «Abaixo! Fór-a o go

verno que se nãi): cansa
de nos assaltar igno'�il-
mente ! )�

...., .....

Era
.

a voz troy�jnllte,
encachoeirada dá mássa
popular.
Passado algum t�mpo

o governo ladrão desml)
ronou-se de «podre->.
Nova phasH de vida.
O phosphoro passo,u,

de cem reis a custar
duzentos réis anenas�....

O imposto lançado so
bre esse producto cor

responde a 262, 5 % da
importancia· que fica em
mãos do fabricante.
Uma caÍxa de phos

phoros paga actualmen
te 35 réis de imposto de
consumo e 70 reis mais
de imposto cobrado a ti
tulo de producção..Da
tributação antiga de 25
reis, passou,a ter sómen
te um accrescimo de; 80
reis.
Nemmais, n.emmenos...
Mas ... Ahi está o'povo

a gritar novamente.
Já sei: Quer tim go

verno que augmentemais
uns 500 ojo nos impostos.

O brasileiro! Gente im
possivel cre se contentar
com pouco ...

Menezes Filho

GUARDA-LIVROS

Com grande pratiça, dese ..

ja trabalhar em pequ9Ilas es

c.riptufaçõ<?;s. Dá informações
na casa em que trabalha.

Acceita oUertas enviadas
á geren'cia desta· folha.

Realizou-se, no dio 11 do
mês passado, na escola publi
ca dessa localidade, regida
pela esforçada professora Ni
la Peckeríng, uma festa es

colar, com um prograrnma de
cautos, recitativos, dialogas,
etc., em rigosijo pela cons-:
trucção do novo prerlio, feito
pela communídade, para nel
le Iuncclonarem as aulas e

a professora rixar sua resi
dencia.
Nessa occasíão foi eHectua

da uma kermesse, cujo resul
tado reverteu a favor das
despesas feitas.
A resta esteve bastante

concorrida. estando presen
t es numerosas pessoas vin
das de outros pontos e que
colheram a melhor impressão.

sangrepto
E' assassinada uma infeliz moça

A cidade roi surpreendida! díndo a Max, que pula para
quarta-feira ultima, com a no- o balcão,

.

arma-se duma gar
ticia de um crime praticado rara, para abandoná-la, visto
em Garcia, o píttoresco e como Antonio havia sacado
movimentado arrabalde em do revolver) apontando-lho.
que se acham localizados ím- O soldado salta o balcão e
portantes estabelecimentos entra em fuga; seguindo-o
fabris. Clarindo em perseguição.Narremo-lo nos detalhes
conhecidos. Tiroteio

Não conseguindo encontrá
lo, Antonio Clarindo dispara

João Tescke e sua noiva o primeiro tiro, rebentando
Irene Misfeld, acompanhados l o fóco electrico, e a seguir
do pai desta, Christiano Mis- um segundo, que vai ferir
Ield, se achavam a passeio mortalmente a Irene Mísreld,
no Garcia. e ainna um terceiro, em di-
Tinham o seu casamento recção á barbearia de pro

marcado para o proximo mês priedade de Emilio Felski.
de maio. Haviam chegado de A victima
Brusque, onde residem, e pa-

Ivan Petrovich ra onde regressariam, logo
após o carnaval.

e Condessa Agues Esterhazy O baile da mortesão os nomes dos dois artis
tas principais do grande mm O Salão Klein, daqueUe ar
da «Ufa» que o Cinema Busch rabalde, estava em prepara
\'ai apresentar amanhã aos. tívos para. um grande baile
seus frequentadores. carnavalesco terça feira gor-
E' um tílm de fortes emo- da, em que todos se diverti

cões que nos conta a hiato- riam, despedindo-se, assim.
ria de um amôr que mãe e condignamente, do Rei da
filha. dedicavam ao mesmo Folia em 1933.

Havendo recebido convite,homem. . .

I Chrí
.

Tescke, rene e rtstíano
não puderam furtar-se ao

prazer de divertir-se um pou
co, e ali compareceram, to
mando parte nas animadas
dansas,

Carteiras profissionBis
A 'lnspeoterla Regional do

Míutsterío do Trabalho. nes

te Estado, péde-nos para tor
nar publIco que o SCl'Vi9:J de
expedição' dê cofféifà13 -prô
fi:;sionais, é exclusivamente
da c')mnetencia desse Minis
teria, e'x;..vi do disposto no

Ar-l-. 3., Decreto' n. 22.035, de
29 de outubro de. 1932.

Discurso e confUcio

A certa· hora,· entre 23 e

tauto e meia noite, Antonio
Clarindo,'que tambem se a

chava no local, tentou fazer
um discurso, com referencias
desairosas a funccionarios
da camara municipal e do
rôro da comarca.

Como, todavia; desejavam
dansar, Max Frotschner, de
26 annos, praça do exercito,
residente em

.

Jóinville, man
dou que a gaita tocasse.
Dá·se, nesse instante, uma

altercação :entre o citado sol
dado e Manoel Clarindo.
Antonio intervém, aggre-

VIDA ESPORTIVA
Marcilio Dias x Brasil

Realizar-se-á amanhã, ,no
campu· do .«Bra&il», um gran
dioso match inter-municipal,
em que se .encontrarão este
e o valente· ({Marcilio Dias»,
da vif:'Ínha cidade de Itajaby.
prometteIldo a partida reves·
tir-se da maior h:nportancia.

Aú ter inicio o coníllcto,
uma prima de Clarindo, de
nome Olíndína Webber, sol
teira, de 19 annos, havia a

bandonado a varanda, em

Que se achava com sua ir
mã e outras pessoas, toman
do cerveja, e de onde viu o

assassino a perseguir um

soldado, refugiando-se na co
sínha.
No lugar que occupava, sen

tou-sé a víctíma, Irene Mísíeld
acompanhada de seu noivo,
que, recebendo o tiro, caiu,
com a mão presa á do seu

noivo, o qual a sacudlu, e sõ
mediu o alcance da desgra
ça ao ver o sangue borbu
lhar .. lhe no rosto.

A morte da desventurada
moça foi quase instantauea.

AppêUo a parantesco

Na enorme confusão esta
belecida, Olindina abraçou-se
ao cadaver, julga.ndo ter sido
victimada uma sua irmã, en
gane. que logo se desIez ..
Nessa occasião, proc�rou-a

Antonio Clarindo, que a abra
ç()u, pedindo-lhe com insi�
téncia que não dissesse que
fôra elle u assassino, ao que
a moça respondeu: «Assim
como foi morta a outra, pode-

(Contínua na ultima pagina)

Quadrilha de falsarios
A POLICIA A'S VOLTAS COM UM CASO SENSACIONAL

Já a imnrensa de Floriano- do, segundo se acredita, es

polis notlciou ha semanas, tarà devidamente esclarecidG.
a prisão dum passador de NOTAS
moedas falsas, deste munici- Willy Radun, chauffeur nes-
pio. ta praça, foi quem transpor-

Sobr(� o mesmo as'sumpto, tou, com seu carro, de Cam
noticia o ({Jornal de Joinville»: po Alegre para esta cidade,
A policia de Joinville es- a tal prensa fazedora de di

tá em grande acUvidade, ten- nheil'o. Desconfiando, porém,
tando esclarecer devidame-n- que algo de mysterioso pai
te um sensacional caso de ra- raya no ar, levou o facto ao

bricação de moedas falsas, conhecimento da policia, que
no qual se acham envolvidas POUdE" então, prender os ral-
diversas pessoas. sificad.ores.
Devido a uma denuncia do E' cumplice destes tambem,

delegado de policia de São o individuo Carlos Goebel,
Blumenau, 4 de Março de Bento, a respeito, a autorida- que se acha preso.

1933. de local iniciou ectivas pes- .:_ Foi chamado a d�pôr o

I L· R' 1 S t· qUI'zas, apprehendendo, ao sr. Joaquim Ehlert, guarda-ms

.

e

..

18· : ecre ano
.

anoitecer de domingo, em um livros da oUicina mechamca
barracão situado aos fundos de Carlos Soeder. Disse que

;fjflpeti'tr·l·a Escolar da 28 da «Villa Brose», uma machi· nada sabia a respeito da a�IUl) U •

na de fazer dinheiro. Essa ctividada criminosa de seu

machina pesa cerca de 500 patrão, tendo sido, por isso,
Circunscrição. kilos e pertencia a Carlos mandado em paz.

Soeder, tendo sido .transpor- Soeder, GoebeI e Hippm�nu,
foram os seguintes os can- tada ·para a delegacia. ao pr�starem decla.raçoes,

didatQs· approvados no exame No referido barracão foram procuraram isentar-se de to-
')ara professores provisoriQs prE'sos tambem, em flagrante, da e qualquer culpa.
ê particulares, realizado a 2i 08 individuos Goebel e Hipp� Carlos Soeder disse que a

do mês findo: mami., de nacionalidade es .. machina apprehen<yda desti-

Agostinho Baruffi, Emilio trangeira, que roram submet- nava-se á fabricaçao de sa�

Schneider, Emanoel Rothert, tidos a longo interrogatorio. patos. .,. r •

Ladislau Schmidt, Paulo Preis, Tratar.se-á, realmente, de - A polI.ela esta firmemen
Paulo Pfemer, Paulo Ferreira, uma. quadrilha de moedeiros te convenCida de que as moe

Salvio Haendchen, SilVio Ce- Ialsos? Os factos parecem das falsas estavam sendo fa
chet Rodolfo Berti Walter indicar que sim.

...

.

bricadas desde agosto ,do an

Lauterjung, Almida'Trisotto, As di1ig�mcias em .to.rn? do no pass.ado. 9 certo e que
Rosalia Fistal'oli,. I caso·contmuam aCÍl

..

vlsslmas em �arlas CIdades o derra-
Reprovados 4 candidatos. I e dentro de poucas horas tu- me e grande.

BRASIL f.· C.

2:1. Convo.cação de

Ass.�mblêa·G��a!l
De ordem do .sr. Presiden

te, em exercicio, convido os

S1'S. socios para a Assembléa
I Geral que se realisará no

dia 6 do corrente, ás 20 ho
ras. na séde social, em que
deverá ser aclamada. e em

possada a nova diretoria des·
te cIub.

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



A CIDADE
����=====================�================�================�==-=�======�====�����=======-=====��

r�PI1�j�L'='Tp'�'sl t�§����::1�����!:
t

uma assembléa geral ordinag
.

� ria, no dia 26 de Fevereiro

����':: produz este anno apparelhos accessl- �:.':.� corrente pelas 14 horas na

sala do Hospital. Assumpto a

veis a todas as bolsas. tratar.

�: : I Discutir e votar p:iI'ecer

�: 0_uatro typos novos numa só peça de: do Conselho Fi&cal sobre ba-

�� � lanço, contas e actos gesti-
:

faclt rnanel
: vos anteriores.

aCI manejo II Eleição da novaDirectoria.

�� 63 A 73O A �i qUI��qe:;ib��������e J�dfnte�
t.:.:: O - .

�.':� resse social.

� � Não tendo numero legal de

�::.: 830 A 930 A �::�
acordo com os estatutos n es-

_ ta primeira convocação, tar-
se à a sezuuda que terá lo

t.�: .�:;:.l gar com qulquer numero de

� Estes receptores de radio de pequeno preço )
socios no dia 5 de Março vin-

l;.�. douro, na mesma hora e no

� com a sua incomparavel reproducçãe :� I mesm,o _local. .

'J'

�:. .�
Rodeio. 9 de Fevereiro 19u.3.

ti
de som, podem ser obtidos com :l I A Direc(oria !
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g Bauer &: Cia., ltajahy �: flol'ianonolis Annuncios nesta secção: 4 publicações, aos sabbados, até J

r i I:'" c rns, 3$000, de mais de 3 a 6 centímetros 5$000.
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I Partida de BLU::\'lENAÜ -- Segundas - Quartas e

A aentes nesta cidade:
RAMOS &: HOSTERNO
Rua 4 de F�()creiro .l{· 7

Phone No.

b_..r;+õ'):;,...'= ..�r=�;g;;;q;!I!'li.. iP!:ii!i!m1!!í!m!!__,BDIllZII!!:IM::;mzfI

Cirurgião - Dentista
ZIHHERHANN

Formado em Alemanha, Brasil e America do Norte. Ex-Assistente do Pro
fessor Dr. F. Schmidt, Nova-York. Cirurgião Dentista em

chefe do Hospital de Mouson.

estabeleceu-se

EM: BLUMENAU em frente ao HOTEL BOA VISTA
(WALTER SEIFERT)

Raios X para exames boicriolooices, para tratürnentos scieniiticos de raizes
dos dentes. Cirurgia dentaria. Raios ultra violetas para branquear dentes.

Chapas iu.quebraueis, coroas e pontes por m.ethodo especial.

20 annos de experiencias

Tratamento sem dor

de MARIO MAGNANI
�-------���------------

Guitarras,
�

".' Violinos, Violões, Bandolins,
Cavaquinhos CASA BORBA

e toda sorte de instrumentos de corda
��� r.t�4 - DE -

D'om�l'�gos t�g d� BorbaFabrica CAiXAS para qualquer instrumento
ARCOS para violinos

e

RUt>.. 'H5 DE NOVEMa�o

Premiado com diploma e medalha de ouro na

'1� exposição ele 1926.
�I G d#i:j ran e premio na exposição de 19J2

� Rua São Paulo, n. 13 J' l:

� S u.. U !l'� E NAU -- Stc. CG.U�haJ!"ina
v� .

·�3illll��l!!JOOil'II.4\!1Mj®'.!m&4d"""""'�

f;P�������
{� V. S. soffre 11.0r"U8. nuór! t�·h; p � �. o

-:7:/ .

�':;l Si o seu mal reside no estornago, aqui está o �
�� GOTTAS1 ;"BRANCAS �
r,�.'.":';';'.·�.:.{.:J) O Remedia das FamHi·�ns t�o·:·. III."Estomachícas, carrninativas e sedativas
1<?

-

·��.�.;:',:.•,:."·'_�"·"''''·;':'.�''':_·:):I''./)'' Vende-se em tOGaS as boas Pharmacías � II 'I,j��::.' Propriedade e Fabricação da PharmacíaMOderna,
�� Eduardo S�ntos � I

� Praça 15 de Nov. - fLORIANOPOUS ,
.

"� _A��\���,���íJ�
Continua mantendo íumes todos os preços an

teriores ;') alta actual de preços cle tecidos.
ConvDcação de CredOíBS
Convido a todos os credo

res de Maximo Franzo: a
I

eomparecerem no dia 1 J de'

Marr;o no lugar Laurentino,
Hio elo Sul. O procurador:

HERMINIO GIRARDI

por "ELECTROJOTAN"

Situado no

Ponto da
melhor

Medico do Hospjtal Municipal,
Delegado de Hygiene

cidade - ClINICA GERAL -

e todos 08 utensílios para es

criptorio e repartições encon

tra-se por preços baratíssíruo

Na Casa Carl VJahle Dr. medo H, Pape

R. Sieoel:"t e Cia.

-0,-
Quartos confortáveis e consí
nha dI! t ordem.

Absoluta moralidade e máximo
asseio.

Blumenau=-S. Catharina

vJ'íRNTDF .. SJ:..� urna cha
w Li :i..J L cara, na

Velha, junto ao Salão Brü
ckheirnr r. tendo 3.000 metros

quadrados, arvores Iructíteras
agua corrente, possuindo pun-

j to exce llente para CO.:O
struc

i ção de casl. O seu preço é

ti de urjencta, abaixo do custo:

I :::1:800$000. A tratar com Ro

� dolfo Mayr. -- Velha.

� �--------���

I PADARIA jAHU' Ilr�Rcl:i�� I i�: - ADVOGADO - :j

�abncação de pães de'! �� Rua 15 de Novembro, H
vat las qualidades, com a.s r! (Alto da Pharmacia "Gloria") :t
melhores marcas de fari- . {: 'h :)

. ': - P one 146 - ;!n has pelos processos mais : :

modernos. �����:;

Entrego a dornicilio

I' L�vros para casas commer

ciaes, como

Díarios

1 Contas correntes
Borradores

'

Costanciras
Protocollos
Livros de actas

I
�----------------I

ERWINO SCHMlDT

VELHA

Dr, üswaldo P. da ilva
- M EDIC�O-

Pda Faculdade de 1'>1edicina do
Rio de Janeiro

Consultas no Hospital Municipal
nos dias uteis das �12 horas da
manhã. !lOS domingos das 9 -- li)
horas e nas outras horas na sua

residencia em Itoupava Secca. Po
de ser chamado a qualquer hora

do dia e noite.

o-. Rabe
�ED:CCO

Doenças internas, moiestlas
de creanças, mclestias vene

reas e da pule
CONSULTORIO: Rua Bom

Retiro no. 8; das 9 ás 12 e

das 3 ás G

Clini ca geral e

Especialista para molestias de
garganta, nariz, ouvidos

e olhos
Blumenau - Rua Piat.Iiy

Dr. Edgar Barreto
ADVOGADO

Rua 15 de l'iovembro

�.
••nr .. 37

_�dvcga..do
RUA 15 DE NOVEMBRO
BLUMENAU

l\dolcstias de Senhoras e Especialí-

I.
dade. Molestías de crianças. Pele,

Ternos de c8seIllira, prOIlll)to", a preço Syphilis e Venereas
-' il Consultorio e Residencia: Alameda

� Barão do Rio Branco, 37
de cortes.

e Consultas das 8 ás 10 e das 4 ás Iii;IIiOl'IlC2i:Oi!!'l'.l21:i!1i1WJ:SiilI.ll!ilmllll�_�·i3ll'�JiiI$ll�ª:il!iI.MIIlIII!::__4I!1iid:W;'Iiili�-�$lIERilI&miiliEIIIII m'SlJ"ii_IimII_B�I!'IlI� i 17 horas

Clínica Medica em Geral
t s. r . f.$!jp�.çÓ:::s e

Cé=t.�rrhcs pu irnc-nar es
dieSappartcem cem o

VINHO OREOSOTADO
do Pb a rm C him

JOÃO DA S;LLI �:�',';;!BA

r�'-------�--iK'-É=cAFP-----
�I; �il' � Deseja paSSG1' uma hOTa agrodavel, num ambiente de conforto�� e fino tratamento?

1'(' Visite. com sua exma familia a

í
�,_,.'".�."

"\\..1" �J \. SORVETERIA E CAFE' E L I T E de Walter Voss
I ";:' '; �

V' RUA 15 DE NOVEMBRO, 61 TELEPHONE No. 66

l1l C" C\. �'" EstaLelecimento montado ultimamente, com apurado gosto - Ventilação abundante. - Conforto completo. -

I� '\J MQx!ma presteza. - Tratamento optimo.- Café; bebidas geladas; chops; sorvetes diversos, os mais diliciosos, confeccionados

L..�! ",:,:::,::,::,:::,-:":;':AND. e • • _" -IE

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



A C�ADE,

curta

,����@-"�'j!17����<)ti2P&1®BR®8.�. fa���i� CENTR�;1r.
-

�
EDITAL �

i-'Ul.t t:?:f

.

Estando li Junta Comercial �. - JOÃO MEDEIROS -
- ;

Incumbida de organizar o � R "115.'.
". r

ÇQ

c��astl'O das firmas .comer- f �
na r de Novembro" 84 - 8LUM4JNAU �

ClaIS. das praças do

lilteriOfj';''''-J
FU.UAL: R�a 15 de Novembro, na

;,.;Jdo Estado, a exemplo do que .

,)

fez nesta cidade de Floria-

n_opolis. de ordem do er. pre-/� Fabrica e 'Deposito das �.sídente .chamo a attenção � PILULAS MEDEIROS �
d?s srs." co�erciantes que I í?J. prodigioso medicamento contra a malaría e todas �
aínda não estão legalizados ! � as formas larvadas do impaludismo,' �

I nesta Junf;a, para
..

efetuarem

�'.'
f.Y,J

os respeetívos regístros nes- PO' DE ARROZ H LU CVE' ilJ
ta repartição.

r 5'3
� aderente e finamente perfumado. O melhor para �

Aquelles, porém que têm �
.

a pele. �
as suas firmas registradas I')� Fermento'. A B �!
em earterío, devetão reque- (1.") e ssucar de ounllho
rer a esta Junta o seu arquí- � MEDEIROS '

varnento, enVia.ado a certí- � 08 preferidos! ' t?k.]
I dão do inteiro têor do mes- � çy)
mo registro, para o eííeíto I;Q Perfume PARIS em tubos �
do cadastro. � .

persistente e agradável. Não sáe do lenço t:B
Plozianopolís, 10-13-1932. ���88@g2@111�P�9.®B8®E��
João Tolentino de. Souza

Seeretarío

Junta Commedai
.cío Estado

eM.···ODERNISA.···'D'O.

.

"

Adaptor para onda
marca AGO transforma o seu Receptor de Radio - não

importe qual typo - num instante, em um -Apparelho U

niversal, de alcance surprehendente, oiferecendo uma ní
tida audição das estações em onda curta, distantes, isto e

uma. facil sintonização das estações: Nova York, Rio de
Janeiro, Berlim, Paris, Londres, Roma e outras.

Representa o conjuncte uma super-mordemízação que não

devia fà1tal" para aumentar, consideravelmente, especial
mente no verão, () seu gosto pelo Radio.

Procure informações e preço, sem compromisso, com

.di
la. Fabrica. de Receptores e Transmissores em

SANTA, CATHARlNA

li"�o

Pomada Mínancora
AlfredoGossweller Aos hons paes

. (Nome e marca Begíatrada)
.

Do _pharmaceutico E. A,. Gonçalves Joinville - S.Catha-
una. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de

E' natural que li. vossatellcí- Janeiro e Universidade de Coimbra

dade dependa oe vossos filhos
.

O ideal é o grandioso pa·

e deles depende quasí da Sau- trimonio legado a therapeutí-

-Ie; eesta depende, quasi ex- ca dermatologiea após a-

clustvamente, se lhe dardes de DOS de acurados estudos. Cu-

S em 3mezes, um frasco da ra toda a qualidade ne feri-

afamada: das novas e velhas, tanto hu-

LOMBRIGUEIRA MINANCORA manas como de animaes e

No ha aguai Uma erean
muitas doenças da pele e da

PO' fERMENTO f ASSUCAR O gI'ande remedío brasileiro, EU- d 11
.

d d
_ça cabeca.' Ulceras, Oueímadu-

.'. .

.
.

» XIR DE NOGUEmA. do pharmaeeu e mezes ataca a e desín- v. -y
vI.:'

DfBlHJNJ.LHA. �f.M'fDEIR.OS. tíco e chimico João da Silva Silvei- refia perdeu 543 vermes de :3 ras, Iníeções, Empígens, Sar-

.'

.'.
,.'

. ..... r� vende-�e; em todas as Pharma- qualidades testemunhado por nas, Tinha; Avor e 'I'onsuran-

OS. lf.elhOl'eS
Para Os I)

...
oces, mas Drogai'las e Casa:, da cam�a-I seis p.ts"o.a� �.·doaeas .em I.I.,\p·

_.
te, Ulceras syphílíücas e ai-

.

'.

r
..
'! .l nha e Sertões do Brasíí, bem assun . , :- . . '. t. e

Bolos, Tortas, Etc. nas Bepubãces Sul-AIllerieanas. nu .Mumciplo da S. Francisco gumas cancerosas. Frleras,

,

do Sul filha do Sr, Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos

....... ,.;....__;..;.:.;,� u ......_...-..·_

.

Neurernberg, professor, Cada do rosto etc. Indíspensavel

I (lJIT.URAS PADl A' 1!1U\"'IDl!fiE frasco é uma dcse. Toma-se de
' aos futebolistas, e .ás damas

,I �!J . . Illi ill.'UV la!' uma vez em café com leite. para adherir o PÓ de arroz" estel'ilisar a pele. A pharm.

1 Desde todo:" os tempos, todos �epois do efeito
.

não precisa Cruz. Avaré. Estad� de S. P. curou uma íeríde ulcera que

loS',.grar.desflageHos que muito
dieta nem purgante, '.

nem o 914 conse�Ulu curar. .

.

'. .'

·j·côntrib'itt para o �nfraquecime'n ye;Jde-se ..l 4 numeres (1, 2. Curas maravilhosas por toda a parte._Aonde a «Mínan

'Com livraria e papelaria todas raças humanas, é a deca- <J e 4), conÍorm� a edade, em cora» vae chegando, todas as poma�as vao desaparecf'n�o

�.. TeI-l..o .... n"""''''''',l'' de com""";"'''''' a mI'uho
. ,dencia da força vital precisa

todos os negocios nns farm2- do mercado, as c_m'as, a reputaçao e a sua procura vao

� III v 1.:'HLU'�_ '_r....L U .. distinta lmente quando mais 'falta faz das desta ci�de. e drogari- augment�ndo, dia. a di�.,Quando todos a c?n�ecerem�
..

s�rá

I
cHentela, que na pl'esenrp

.€1...•a.c•...ta.
e

s.t3bele.d$Uuto".ao. meu..
I
ao homem ou mulher, como 8.5 e na ,farmac�a Mmancora. (I rcmeàlO.de �al�r trmmpho em todo o �rasll: �. Carolma

n6gocÍo delivl'aria e papetaria.l1Bsta praça UIntt t,y- l.c.ompensa.<;ãoda Naturezt\,pal'a' NOTA: Se qmze�p.. o.u...pa.rvos-IPa�hares
oe JOlllvllle, curou com uma «80 calxmha» uma

pogl'aiia, encontrando-se esta. aparelhada para. &. exe· I horas àmargasetrist�sas .daVida sa saude e V(lS�O ?lllhelro co�- ferIda de 9 anos:. •

.

.' ,

�
cnção de quaJqm,ú:, ser.v:iço como: 'A fonte pois,d'este IlageHo d,oen�a �escontlec,da o remedlO' Temos «ct;l!-�enas)> �e curas semelhantes!

.

. ' .

'.. .

começapela da mocidade é,habltl1al.�osnocor:Jeçodequal-l. Ado�ada Ja e� mUltas �asas ;Ie saude e grande ch·

.I�,;.'.. mmnrfl�H�i!U% � fjftr�U� pC:p�e�e.pS.a��.'cr�Sri�s.',FaGtuurl?aSs> ás quaes, naprimeiravez tem ,quer dOC\1l>;9 ao deItar: 9ar um mca medica. LIcenCIada em .:>1-5-910, sob TIr. 97

� Im� ü�{iUücl g flM.Üü U assímimportanciu quandoalias ?om suador e �e .manha. ce.no A�:tSO
,

mnitis;sima. por que São de u� purgante oe �ombrlguemI lIa quem diíza mal de I.lm remedio de fama .un.lV.'ersal,
de registro de bebidas, envelopes, guias para a-- o

.

d 't d'
Mm�ncora E o tllelhor de t}· �

j quisição de sellos, rotulos, progwmas, lhTos de q���m.no ..âe��s.{Oasda ��I.:.a�f::� I
dos qu.�nt;s existem, e de dei· (ás vezes tão hf1.bilmente que o freguez nem percebe) só

� d
..

d h b 1 d' " s'obre . tud·o. ·n·a' "elhI"ce. As to ra ,(Oi) e Suave. para vender outro sem valor cientificG, mas que lhe dá

.� ven as a VIsta, espac os o etms e emms servi-." maior lucro, E' uma arte de lhe caç&r o seu dinheiro, pre-

I.• " ..
ços ade.q.u.ados á arte. I víctimas,

gera�me:lte iuexperi- Muit�s diarhêas infantis são vina-se contrn ela.
.

I
'entes, fazem uso de coisas de c lUsa 'as só pelos vermes e den- .

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QUân·

. �- . -. .

I pouco ou nenhum valor ex·, teso Depois procurai o vosso dn a deSejar nunca aceite imitações -nem substitutos. Só o

-- !p�ieadas por quem n� .ver��de medico. que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte
nada sabe çle fu.ndo S�lentlflco, V d;. f.' M'-I C .' b . com um &0 vidro 10 Remedio Mi-

!Vu!o'armente chamam-se'
en e Se na armaCla ,I uf".:l fm tlm riClgmlz .

.

. OONORRHEAS BLENORR�:A- nancora em Jomvill�,. e em
a !lU til ,a �\ii nl:l;n?ora contr� embrlagu�z. . .

. OIM' CORRP1fNTO{.! 't· s: todas as boas farmacms desta �em dado al�glla.e j�liCIdade a mIlhares. de �8:m.llIas
.. �' '. .

A .•\. .'
'

••
�' fl.C., .<:

cidade 1ue Vivem na mawr mIserm causada pelo trIste VICIO.· -

o_leHor. for uma. da.s \I'�ctímas· Aplovado pela D.N. de S, de S.Paulo em' 30-5-915, sob Jl. 87

nao ande po: cammho;; . t�:rtos-- Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denunciar os

··qrx8 �l1e .r,��1Jam ,,0 dmher��, � Almanaque do «Tico-Tico» !als!Hc8;dores ou cop.traventores,.a E . .(t. Gonçalves, �m Jo-

! alegr1.?'A� �lda ea �aude sexua.
.

lil\Tllle (..Santa Catarma) PharmaCla MUlancora. bnVlam-se

: que e, amoa, um brande. bem. para 1933. Preço 6$000 listas de preços a quem as d�.sejar.

.,I1.It!co.
ntestavelmente, U.'�.dOS me- Rece1Je-u a CASA DA PENHA Venda. em todas 1i�drogarias e Pharmacias

dlcamentos
. que podeIS usar,

'
_

a iNJECÇÃO «IDEAL" "MI- --- �g�fBg�_glHm__a!!!!I!!!!�_!'!Ii�

NANCORA". .

··Rna 15 de NovembrE), 74.
.

BLUMENAU

5$000

Alniànaquc do -Eu Sei Tudo»
O melhor e mais Instruetíve
presente.

.

Casa. dei Penha

, Gabinate TJllographi&D CARtDS··URtE
.

_-,

.....

......

..

!!uxm De 1I06UElRA

·Empregado
COm suecesso

nas·, segui9tes
molestiau

JOs roma.nces de E D G A R
}\V A L L A CE são osmais
!id.os atualmente.

v. �. já leu'''O .Circulo Ver
meHtO»? Nestecc\so. encontra
rá na minha livraria ta.mbem
os outros livros des.té afama,
do eseritol�, como: .

A Porta. de 7 Chaves
() Sineiro.

.

Ó Bando TerríveL
O Homem Sinistro,
o Prisiori��ro da Opala.
A Aranh;i Bra 'lca;
Tambem acha-se sempre

á: venda tl literatura. '.
.

.

moderna sob�e J1. RUSSIA
dos AUTORES RUSSOS.

�

r :LIVraria
...CAR.t�TAFf���

Rua.. 15 de Novembro.' :ül'.,

FamíliaEm Pharmacia "O R I O N
"

Onde' está a felicidade
, das senhoras

A grandeza da nossa Patrih.
depende da culturamoral in�
teletual deseus filhOS. A gran
deza e feUcida·le de cada um

Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má

ligados entre si; o do Amor escala paterna que viram com
dentro de casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: mo
boHsa a Felicidade; o . segun- ralidade, instrução, justiça,
do completa-a dentro do cou- hygiene e economia. Seja e

forto materialmoralidade, ido- conomico compre só o indis

llatria pelos filhos, esposo e pensavel' na vida, mas artigo
a saude. de valor real. Pois bem; as-

Faltando esta, tudo &etrans- sim os dentes e o cor

forma em sonho e martyrio POr a cabeça e cabelo tam-
Como pois, garantir a pos- bem precisam hyg-iene e as

se de tão precioso LUMEM. J seio constante.
de tão graJlde BEM? indo di. Para isso use a «Petrólína

reito em busca de «Minervi· .:v1inancora», que é um tonico
mi» que é um precioso espe- eapihr; ideal microbicida, es
ciiico feito pelo autor da ara- terUizante do cou.ro cabeludo
mada Minancora que durante evitá> a queda d08 cabelos;
dez annos tem curad9 innu- desttoe completamente a cas�

mel'assenhoras evitando (as pa::gordura e comichão do pe
vezes)operações e soifrimen ricl'aneo.Algumas semanas de

tos velhos do utero e· ovario, uso tornam v cabelo forte, on

possIDD:do atte�tados, magnifi- deado,vigorosobrilhante e pre
coso rIm negOCIante do flUO to evitando as caspas e o em

commercio de Joi'nville, es- bl'anquecimento (Jrematuro,
gotando quasi a .

pa<}Íencia e sem tintura. Cada Yrasco tem

espcl,'ança; curou-se de hemol' tod�s as instruções para fazer
e rhoidas com 6 frascos! Todos () .cabelo lustroso secco ou hu

os incommodos causados de niido. Vende-se na Phar. Mi- l

«reg�as» irre.gul.ar.e.·.8,.. �e.·.
mor· n.ancora JOll.v.il�: em t01as.1 SE.RVIÇ.0., NO.T.

URNO
... PERNA.ME.

N
..

TE
. .J�II.rhaglas, .curam-se�'se sao cu· pharm., drogarIas perfuma I ..... '.'

.

.

.

. .•.

9U l'.>ivp.is �om a Minel'vÍna, rias de&t_t cidade. )�fiW7FÊg ;uíí&ê*t�&&m�§fi.-

Ant. BRANDES

Rua 15 de Nov. 63 Telsph. ao
Blumenau

r�aiDr Sortimento
em drogas e especialidades na

cionaes e extrangeiras

Medicamentos AUopatiicos, Homeopa
ticos e Biochimicos.

Sortimento completo
de artefactos de borracha, Per

rumarias, Sabonetes, artigos de

.hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importação directa, por isto

Preços· baratíssimos

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



O. inquerito

Os nossos collegas do «Der
Urwaldsbote» alludem� em sUa

ediçãO de ontem, a um pre
tendido habeas- corpus ao fa
vor de Antonio Clarindo, cri
ticando com justeza essa pro-
videncia. .

Entretanto, .

no caso, nã� ha
cabimento para tal recurso,
pois. a. jigurà do flagrante de
licio'

.

está perfeitamente ca�

racterizada.

V d···
.

uma colo
en e· se., ma situada

no lugar, de AqUidaban, 1 km.
da estação da, '�strada de
ferro, na ruaprincipal, tendo
20 ha. de superfici�,; mllitiEsi
más' arvores frliti1erl_\s. lt,gua
corrente e lugar 'bom., para
fazer grandes arrozeiras�, \ .

.

. A tratar com snr. Si!YÍq
; Scoz, Rodeio ou Emma Ad�17
,fmam, Aquidaban.

. . ,

'3b�ESTADO�é o seu-� jorn�l.
.

.

Diario semligaç(}es politicas
99Íll �tri,I)}a �� oirclli,ação em

S'anta 'C�tb.arina� FaxRo seu

. pedid6 ,de assigriatúra� hoje
mesmo,'ª, .Pai;Xá Postar; 139,

FVit1a:t1;PBO,lis ..
. _" ..>,.;

::.;....

[OIÇ10 �E HOJE 4 PAGINA�l
Coletoria de Rendas Êstaduais .de Blul1Jonau

Prorogação de prazo

EDITAL

sangrento
(Continuação da ia. pagina)

ria ter sido eu?<que estava
sentada no seu lugar».
Disseram essa. e as teste- .' De ordem do sr, Coletor das Rendas Estaduais desta Ci-

munhas restantes, que a uni- dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados, os

ca pessoa a:gnada na oeca- artigos do Decreto no. 2, de 13 do corrente:
.

síão era Antonio Claríndo,
- .

.

D E C R E T O no. 2. .'
sendo a arma appreendída Artigo 1

�

� Ficam relevados de quaisquer multas em que
um Sh:mith and Wesson, eall- houverem incorrido por atrazo nos pagamentos de impostos de
bre 32, com três capsulas de- vidas até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à fa-

tonadas.
.

.

zenda Estadual, que pagarem suas dividas até 31 de Maio da

A prisão' corrente exeréicié, inclusive aqueles que já estiverem executados.
. Artigo 2' .�. As execuções em andamento; para

.

a cobran-
Os policiais presentes pro- ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela data, de

Curaram acalmar!o tumulto vendo, 'porem, os executados pagar o imposto e multas' que não
consequente, sendo a prisão per tençam á fazenda, em que já tiverem incorrido. e custas já

dd'e
.

Anto�io Clatrind"do1. etuectua1- feitas. .,'

a, em Llagran e e te o, pe o Artigo3' - Na hipótese do artigo 2-, o pagamento será
sargento da Força Publica Ieitoã exatotia mediante guia em duplicata, passada. pelo respe-
David de Moura Lima. tivo escrivão e isenta de selos, custas do juizo, sendo das cus-

Exame cadaverico tas descontadas as que pertencerem á fazenda Estadual e cobra-

Os pe�Úos nomeados, srs. das as dó Juizo pela terça parte. .... .

drs. Oswaldo Pereira da Sil- Paragrafo único, -. Em um dos exemplares da gUIa. ad

va e Affonso Rabe veríãca- verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá a Carto

ram, na infeliz Irene; UIIl fe- rio para que seja imediatamente junta aos autos e considerada ex

rimento contuso, localizado tinta a execução, sem mais despacho ou sentença que assim a

entre a região nasal e iníra- declare.

orbitaria, lado esquerdo, pro- Artigo 4' - As execuções que não tiverem inicio dentro

duzído por arma' de togo. do prazo legal não dão direito aos promotores á percepção de
muItas extraordinárias, descontadas em beneficio do executado

o nplvo que pagar dentro do prazo acima fixado.
Falamos ontem com o noivo Artigo 5' - Logo que entre em vigôr o presente decreto,

da vietíma, João 'I'escke, que os promotores farão entrega imediata aos exatores, de todas as

profundamente abatido, nos certidões de dividas fiscais em seu poder, vencidas até 31 de de
declarou que viu Claríndo fa'-' zembro do ano' findo, mediante recibo. e os exatores, sem perda
zer rogo e; no primeir() íns- de tempo; mandarão fixar, na sede das comarcas dos municípios
tante, pensou que sua noiva e dos distritos, editais em que será transcrito o presente deçre
hOUVe'8Se caído apenas com to, para que chegue ao conhecimeato de todos os devedores.
o choque soffrido, ficando .

Paragrafo Único. - findo o �prazo da isenção, serão as

contente, para logo .consta- certidões. cujas importancias não foram pagas, devolvidas incon

tar, entretanto, 'que ella es- tinente aos promotores, para o fins legais. .'
tava morta e banhada em Artigo 6' - Incorre em multa ele duzentos mil reis a qui
sangue, que perdeu com" a- nhentos mil reis, o promotor que deixar de cumprir o que se

bundaneía; acha estatuído no artigo 5', destetdecreto. -A multa será apli- Caixa Postal, 37 RIO DO SUL Recebemos o primeiro nu-

O assassino cada pela Secretaria da fazenda; mediante representação docú- mero desse novo jornal que,
.

. . rnentada feita pelo respetivo exator, .

'C'd'r"
•• sob o lemma «Por Deus eAntonio Clarínde exerceu Artigo 7' _ O presente decreto, entrará em vigôr no dia L I reio propno

durante algum tempo o cargo de suá publicação. pela Patría», se publica em

de guarda-chefe municipal, e, Artigo 8' -r-r- Revogam-se as disposições em contrario.
..

Joinville, sob a direcção do
parécé-nos,: passou; .ultíma- Assim, pois, ficam os srs. contribuintes em atrazo, convi-

----------......---,,------------- sr. Mimoso Ruiz.
mente, com a díssolução da dados a virem satisfazer seus debitospara com a Fazenda, apro- :----

IIIIIII =:m:t:ll:#II:lIlI===:I:IIIIiIi!!�
.� _

milicia policíàl mantida pela. veitando os favores do presente decreto.
prefeitura, a auxiliar da ins-

pectoria, davehiculos. Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 3 de
Do seu procedimento, ao Março de 1933.

que sabemos, era em exces

sivo autorítarío,' ,:Carregando
a arma de fogo á cintura, com
accinte e, não raro, creando
incidentes seu. tanto víolen-
tos, como aconteceu' certa
: noite derronte á, Confeitaria
Eímer, em que �e viram en

volvidas pessoas representa
tivas do nosso meio social.
Oommenta-se

.. que o ,facto

: àgora veríücado não.foi m�
to para estranhar, .VIStO a 11-
herdade demasiada com que
agía Clarindo, sob a tacita

indiIferença. de alguns supe
riores. o decreto D. 21565, de 23

de Junho de 1932 publicado
no «Díarío Oücíala de 28 - 8
- 19!32, alterou o paragrafo
3' do art. 105 do R, S. M. per

I mitindo aos sorteados até os

20 anos de idade, tirarem
caderneta de reservistas nos

T. G. e E. I. M., execetuando
os de mais de 20 annos de
idade, que não poderão tirar
Iara do Exercito ativo.

Condições da hlaf.ricula
Poderão se matricular na

«(Escola de Soldados» deste T.
G., no l�orrente ano, os ci
dadãos nacidos nos anoE'

de 1913, 1914, 1915 e 1916.
sendo que os nacidos em

1916, precisam ter 17 aDOS

completos na data da matri

cula, l' de Maio proximo vin

douro, satisfazendo ainda as

seguintes exigencias:
a) Certidão de Nascimento
(registro civil);

b) pagamento adeantado da
joia e da primeira men

salidade (25$000);
c) Ser julgado apto na ins
peção de saude para o�
exercicios militares.

ra1'a obter a mat'i'ieula

Os interessados pOderão fu.
lar com o sargento instrutor
que terão os esclarecimen
tos necessarios e detalhados
a respeito.
A matricula será encerrad::'

no dia 30 de Abril proximi;
vindouro.

'.

I.JOãO da lIfatta Pereira Gomes
...--II!!iIi!ÍIIIII..IIIIII----.IIÍI...----.---...;��==:::=.====;;;::;;;=====III/IIIIi=IIIIIIiI:l::==:=::====<==.;:=-;_======--' 'Sargento instrutor.

Na Delegacia de Policia
continuam a ser, ouvidas as

testemunhas presenciais do
triste acontecimento. corren- - ,

do o inquerito, presidido pe·
lo sr. tenente Faustino,sob a

fiais rigorosa imp�l'cialidade.
, I:ii!iI_

Habeas· eorpus

E. LlMA. - Escrivão

Associação Commercial de Bhunenan
Assembléa geral no dia 10 .de Março, ás 4 horas

da tarde. no Theatro Frohsinn.

Ordem do dia:

'1. Explicações sobre o procedimento das Asso

ciações 'Commerciaes unidas do Estado peran
te o Governo procurando conseguir a revoga
ção do decreto antí-ecouomíco da no-ra cre-

ação do imposto sobre o capital.
._

2' Beferencías do Thesoureiro sobre a situação
financeira da Associação.

3. Eleição da Directoria para o anno de 1933.
4. Deliberação sobre diversós interesses. da As

.

sociação referentes à proposta da Feira Per-
.

manente de Amostras Blumenau.

A DIRECTORIA

,'.

Amanhã

2 sessões: ás 5 e ás 9 h(Jras da noite.

A "DFA,j apresenta o film, cujo enredo forte,
mas Sincero.'; diz coisas cabelludas dessa vida

mOder"'lna. Uma grande situação dramatica definindo

I

A=�� p�saS����i!:!�e I
..

mesmo homem.

Mas não é somente um grande enredo que pos-
. sue esse mm, jamais em um mm europeu se viu tão'
bôa technica é melhores ambientes,.

.
'.

.:l)es�rnpenhos de Ivan Pe1rovicll e da

.(. dessa Agnes Esterbazy,;

ER,tRIDAS.
, ,>\:.�: .. '. -

I

A' tarde': 2$500 - 1 $500 � 600 1'8.

A' noite: 2$800 - 2$500 e 1$500.

i····,··=<·=·
..··, ..

··�:::::·
..

:
..··'M...".,····=··....·· ..

11
� Grandioso.match intermunicipal

.

h
� c. N. Marcilio Dias x Brasil f. C.. ;
·

·
·

·

Haverà prova preliminar
Nota: - Os socíos quites, mediante apresentação

do talão de Janeiro, terão entrada franca.
·

·

� .

Todos ao campo do Brasil �l
�'::�=:;'::'�;��:':":':':';'::��:;:;...G:;

Nãu se paga o

'Imposto de Capital
para 05 ôepcsltoa populcres feitos nos

bancos (Art. Z., alinea 14, ôo õccre. rr 16,
ôe Z9�lZ- 32)

Dê-nos uma visita, para conhecer as

optimas vantagens que lhe oíterecemos em nossos

Depositas Populares Limitados

Banco de Cre�ito Popular e Auricola
de BeUa Alliança

Companhia Paul
BLUMENAU

Assembléa Geral· Ordlnarla
São convidados os surs. aeoíonístas desta Companhia .aãm de

comparecerem á Assemblêa Geral Ordinaria, á realisar-se em dia
21 de Março a.e., ás 14 horas, no eseríptozío central da mesma Com
panhía, em Blumenau, á. rua São Paulo n. 300.

-'

Ordem do dia:
1) Apresentação e approvação do balanço geral effectuado em 31

de Dezembro de 1932, relatorio e parecer do Conselho Fiscal;
2) Assumptos Geraes de interesses da Companhia.

Ficam convocados tambem os snrs, accionistas para a Assem- •
bléa Geral Extraordínaría, á realisar-se no mesmo dia .e logar ás
15 horas.

Ordem do 'dia:
1) Alteração dos Estatutos da Companhia.

Blumenau, em 2 de Março de 1933
Richard lJaul -:- Director· Presidente

----���------

Snrs. accionistas: De aceordo com as leis vigentes, vimos a

presentar o balanço geraI do anno proximo passado, já examinado
pelo conselho fiscal, cujo parecer vae abaixo.

BALANÇO GERA'"
em 31 de Dezembro, 1932

ACTIVO

Immoveis
Moveis, macbinas e utensílios
Mercadorias, etc.
CaLxa
Embarcações
EfI'ectos
Devedores
Acções caucionadas

509:310$200
366:961 $600
872:795$465
40:123$320
105:462$700
8:700$000

1.031:057$225
30:000$000

PASSIVO

Ludwig �al..1

1.000:000$000
9:336$650

543:382$010
360:359$820
194:000$000
364:799$210
462:532$820
30:000$000

2.964:410$510
�4:410$510

Friedrich J. Fischer

Capital
Fundo de Reserva
Credores especiaes
Credores diversos
Debentures em circulação
Titulos a pagar
Diversas Contas
Caução da Directoria

Directores - Gerentes

Parecer ,do Conselho Fiscal

.

O Conselho FiscaI da Companhia Paul, Blumenau, tendo exa-
mmado balanço, relatorio, 1ivros e demais documentos que se re
ferem ao anno social à,e [932 e encontrandocos exactos e em or

de�, é ,de opiniãO que 'Ii�jm:il approvados pela Assembléa Geral
OrdlIl:arJ.a�

Blumenau. em 2 de Março 1933
.José Alves Pereira

,

Kuno Liesegang
.José Pel%rnann

....... -

Candidatos ......

o Partido Socialista Flumi
nense lançou as candidaturas
do general Christovam Bar
cellos, capitão GWyer de Aze
vedo e do sr. Arthur Costa á
Assembléa Constituinte.

Segundo a imprensa de Cu
ritiba. o capitão Menna Bar
reto Monclaro deveria ter
deixado, ontem, o cargo. de
secretario do Interior e Jus
tiça do Paraná, visto ter si
do indicado pelo P. S. D. pa-
ra candidato á representa-

, ção na Constituinte.
--------

SOCIAIS
ANNIVERSARIOS
Transcorreu a28 de fevereiro fin

do, a data. natalícia da senhorinha
Horacina, filha do sr.Horaeio Cunha.

Festeja seu anniversario hoje o

sr. Jose Soares, estimado center
half do "Brasil F C.», desta cidade.

VIAJANTES �-. _'
,��,.... .....

Acompanhado da exma. esposa'
regressou de Florianopolis o sr,
Oscar Pacheco, commerciante nesta
praça.

-()-

De passagem para Lages esteve
nesta cidade o sr. Miguel Leal, ca
pitalista.

-0-

Regressou de Floríanopolís, com
a exma, íamilia, o sr. dr. Gil Fausto
chefe do CO�. missaríado de Terras

folha Nova

ALEMÃO
Quem quízer aprender a

lemão, poderá dirigir-se ao

professor Geraldo Orímm, no
Hotel .Holetz, onde poderá
ter 'um 'curso em geral, ou na
propria residencia.

O curso terá inicio a 15
deste mês.

Tiro de úuerra 475
Instruções para matri

cula na «Escola de Solda
dos» deste T. G. no corre»:

te ano.

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


