
Londres, 6 (R. P.) =: Asu- cue o Centro Catholíco vote ....�iii.;i�.-c--� �"!.����; Foi-nos dirigida a. seguinte
pertorídade de numero no â favor: da referida proposta fl:�·:'V7-::Z·· I} carta: «Illmo Sr. Redactor d'
Reíchstag, a favor dos naeío- que, desse modo, poderá ser <I! Foíbellà, sem duvid:,l, a arrancada revoluciona- ;; A CIDADE: Attencíosas sau-

nats-socíaüstas, que, é quase approvada com a maioria de li ria de outubro, sobretudlJ por, obedecendo aos impe- i ( dações. Valho-me das colura
de seis pai' um, não levará, dois terços necessar-la, por i; ratívos Irremevíveís do momento universal, trazer o l.lnas do seu prestigioso jornal
de momento, comsígo, segua- tratar-se d'1 um accordo que h cunho dum movtmento evolvente, em que se caldeiam i!( afim de ser tomada, por quem
do se annuncia l}l'ficiosamen- implica a modiãcação cons- novas fórmulas dê progresso, e directrizes novas de 111 de direito, uma providencia

.

'te, nenhuma. modificação na titucional. l' pensamento e acção. U immerliata no sentido de ser

composição dó gabinete ale-
1

A ideologia conductora, encerrando as ansías fero 111 normalisada a dístríbuição da
mão, -Ó. porém; é certo que Berlim, 6 (R. P.) - A guar- �

ventes de renovação, que se accumularam durante I; correspondencia nesta cidade.
haverá de influir poderosa- da polonesa do porto de Dan- l) longos annos no ésplríto popular. impunha, para o seu :) E' incrivei Que um centro
monte na constituição do fu- tzig, cujá jmportancia foi' fi- I i triumpho, a devastação cyclontca, impulsionada pelas f l da ímportancía êommercial de
turo governo da Prussía. xada por convento, acaba de (! armas. U Blumenau tenhll; <:-penas um
A sentença do corpo eleito- ser reforçada, excedendo ao � De príncíplo, aUirmava-se tndíspensavel o esta- fS I carte.no em actívídade para

ral na jornada de ontem, não limíte convencionado. í gio da demolição. Engrenagens novas urgia substituis- �; u servir!
pôde ser' mais clara. O governo de Dautzlg di- 'i sem as usuais. A machína a ser montada teria Iínalí- H Por mais heroico que seja Blumenau, 7 de Março 1933».
Os nacionais tríumpharam rigíu-se ao commissario da: I dades mais amplas, e, pois, sobre ella repousariam II ...,.___ m�",, _

não só .contra seusInímígos, Liga das Nações, protestando � l com segurança todos os golpes transformadores. I; INcomo tambem sobre seus al- contra essa medida do go- � � Todavia, por dura que se]a, a verdade não po- ',' l.' Brasil f.. eao I ��o pagou e
__Iíados, conquistando mais di· vemo polaco e

pe.
dindo a sua !� � deré ser suüocada ou contraditúda, sínão 1)01' flagrante �' J

IJW 'latado ambito de força mo- Immedíata revogação e o l má-Íé.· d Foi empossada ante-ontem I rec ama . . ...

1'a1. que. mais CJE'do "ou mais restabelecímento da situação I:
.

Para a transmudação operada, adaptando-se mo- 11 a nova directoria do valente

['
- = --

tarde, haverá de traduzir-se prevista nos conveníos inter- f; díílcações, crcando-se novos rumos, accordes com a 11 «Brasil F. C.», desta cidade, José ZwoeI1:!fell"!l de Ca
em força material correspon- nacionai�, violada agora pe'" sil vida que necessitamos.viver, mester se faria a actu- � li que ficou composta da seguín- . beçudas (Itajahy} quemal ali-
dente. '.. . . la Polonía, .,1 ação de pensamento outro, que não o extraído ao \. te fórma: i nhava o português. publica,
--- O'presidenteHindenburg - O ministro do Interior I! í mesmo «habítat» demolido. l:� P r e si d e n t e de honra,' na secção -lívre do "O Líber-

recebeu em audíencía o sr

..F.r.iCk, designou dOiS. co.m- 15' ::.,,0 qualificativo «reaccíonarlo» e est'outro, de sar- ! i Conrado Balsíní; presidente, tador», uma desculpa muito
chanceller Hitler, que lhe foi míssaríos do Reich para .oc- geta - «carcornido», não encontra typo que os eu- ) i Oscar Botare; vice, Adolpho delambida e que pm nada mo-
dal' conta do resultado das cuparem o cargo de direcção carne, tão

. d�<;,isivameute se amoldam. a todos, eorn ) � Stotz; l' secretario, Antonio dífica o por nós já dito.
eleições. da policia na cidade livre de j maleabilidade d'� cêra. e I �f\ Reinert; 2' dito, Jayme Ra- Grosseirão e parasita da
--- O acto de convocação Bremen e no estado de Hes- 1 O panorama do Brasil actual està a demonstrá-lo ljl( mos; I: thesoureiro, Germano imprensa, ZwoeUer é bastan-

do 'novo Reichstag aindanão se, em vista de que a resís- \ com abundancla documental. Nem mesmo se quer a- i Beduschi; 2' dito, João Ubal- te conhecido, para que con-
foi decidido, assegurando-se tencla em retirar-se os actuo creditar na certeza de que, acima das competições ) i do Sada; orador, Tito Carva siga desmentir o que é ver-

que terá lugar ainda dentro ais membros socialistas dos politicas, ha qualquer coisa de Iatal, que 110S conduz, �

IlhO'
dade e o conceito em que e

do corrente mês de março. respectivos governos, que e· que nos arrasta, no vórtice da confusão mundial, não li Commissão de contas: Ar- tido .:.. Ainda ha poucos dias
- Em uma das primeiras xerciam até agora, provoca sabemos para onde . . .

. � thur Laux, Max Krelbích.Os- por lá andou um represou-
sessões, espera-se que o pre- uma excitação no povo, que 1\ Evidente que não estamos creando o nosso futu� lt waldo Ramos. tanh� de certo diario de FIo·
sidente do Reichstag, para poderia degenerar em per- s roo No jogo dos acontecimentos, Mmosméros agentes, li! Commissã'J de festejos: E- rianopolis, a quem «ene», sob
cujo. cargo considera.,se se- turbações da ordam publica. l simples conaboradore�, agindo seni uma norma pre- \111 mUio Sada, Paulo ScheHer,l o prexto de que não havia
gura a rceleiçiio de Goering, Para coIIimissario em Bre-) fixada, mas em contacto immediato com as 'realidades ii Olympio Garrozzi. ! solicitado a. assignatura, se

proponha o restabelecimento men foi' designado o doutor 1 instaveis e com as circunstancias transeuntes. li! Por nosso intermedio são con- negou ao pagamentú da mes·
da antiga bandeira negro- Marhnal't e para commissl:Lrio D'ahi, sem dúvida, a orientação trazida ã politica � vocados todos os socios para ma.

branca-vG1'melha, êomo ban'- em Resse o doutor Mueller, nacional nos ultimas meses. �! uma reunião, amanhã, qUinta-I Isso, entretanto, n�o DOS Ín-
deira n::i.cii)uaJ, esperando-se ambos funccionarios publicos. Desdiz, inquet:tionavelmente, :la promessas que fo- !, feira, em que será.' _feita a teressa. O que nos mteressa
_«__

. ! ram a força impulsiva do movimento olltubrÍno.
.

.11 prestação de contas. é o facto de ZwoeUer com1to-il1;;1: 1l.:'�Ttl"n1liT':tli'WLDAD AI.

O 'Ph A �
.

I � A uma fórmula saneadora, arejando os angulos (í da a sua arailosa descu pa

VL, .L.l�l.P.·J;<U.JL.rJ1. .iJ!. '.PJ.. '

.. O·tn- . m..� nr uAnU.·· l da nacionalidade, substitue-se outra,' que não é sinão1. ainda não ter saldado o dé-
, ti � ...! U IUU í a repeti«ão. com peso esmagoador, dll rançoso exp -! Rinhedeiro de Gaspar bito para eomnoseo.

Facto condemnavel
'

..
'

.

.

� diente condemnado e ruido ao úhoque armado. l Quer dizer: - caloteiro e,
Com o seu desappareci- �; Permittam-se-nos estas apreciações, que não li. Em assembléa rpu1izada a com ° topico publicado ago-Escrevem-nos: '

'b' /.\ d -I! t I. mento' repentino, João. Tile- ': som reia espirlto partjdario nenhum, decorrentes do ltl 5 do corrente, foi eleita a di-

f
ra, es!ruc ave .. ,«Sr. Redactor.. rnann deu a conhecer a sua

I'
� eXlune jornalístico que se alça em dever indesviaveL ",1 rectoria da sociedade queDomingo ultimo o caminhão 1

' .' '.

.
,

E t d di,(.�.,..
'

....,'.,'."""...
'

.•...•..,... das.' .Obras Publi-cas da "'p.re- onga serle de «scroquel'les» . i .

samos como que num divi�or osnossos es·

l'ti t�m .o tituloa cima, no visinho

I 'A grl·npe no RI·O�.' . praticadas ne$te e em outros (i tinos. O pragmatismo revolucionRrio vai ordenando .�i dlstrlcto de Gaspar, a qual 0'_c- 1:"feitura aqui esteve, em' cor- . . .' \ I d' t'
.. .

t 'd d'd d·1
."

. mUnIClplOS.' : I l1'ec nzes ImpreVlS as, atraves· e me 1 as que es�

l!'� rirá os seus destinos. durante . Rl'o, 6 (R. P.) - Em vist.a. rerias pelas ruas, s�ndo que Proprietario da Casa Pho l! concertam, e ampliam e aggravam ° pessimismo am- (esteanno e 'tando aSSIm consuID: dos �eu passa?elros. fez to"A.madol', mantinha duas fi;.. i l biente.
'

í.I�1
. .

t ,IS.

-I do apparecimento de grande
�fflrma.r>oes. em ahas

.. '

voz.es
.. ,. ll·.al·s neste ·munl·cl·,PI·O e uma �i Ch j t d t b Ih d

.

t ( tItmda:, - ., numero de pessoas atacadas
,.

y

l)l
'. ega: os ao ermo o ra a J. o e 1'eaJus amen- PreSIdente hOnOl'arlO Jose

....0 H.otel.local, .de se. estra'l em .ItaJ·ahy,. e pontl'�l'cava S00 t·· l' ·t
.. .

1 t' j"t il
.

:.. •

' de grippe, felizmente até ho·
.L o, lClO S81'la eSDerar que a .pa avra an erlOr el a ' D "du;::."hl preCldente "aDnhar pOIS propalava aue um

. (:� . D� _ ','.v, �., '
�

,-, I' .je sem apresentar gravidade,"

. .

.

'. '�
.. bre arte phoíographica, quan- ') refem ti vesse, agora,. uma objp.;tivação regosijante, jit Oda\la�o Cardüs?, VIC�. �el- ficou resolvido que as phar-�����!U:;��far�oa �����:�[ g?a,e��i�\��1o���Os u!n��=:1 ��j��d���r��sr:��.adepoPular em todos os seus sc-

iJ �a:sa�;�h::���!f:��'J���tlI��� �:�i��d�sdr�;�?:s� aW�CC�O;��r��:' autorIdade da co- desto empregado.' (: A urna póde e deve constituir, em maio proxi- (.:1' duschl; procuradores, .J?ao attendcrem com eificíencia
, Armou o conto do vigal'io ,l mo, o arbitro dos destinos nacionais, rejntegrando-se,'i dos Santos e Pedro Vleira',Quem conhece o espirito .

f d E d'
\ . - '.

d' 1 l'
. ., t ao serviço.

. ... d
.. em varIas par"es" o sta o, 'l' a naçao na posSe' e SI mesma pe a lvre mam.les a-

}!!',')" í'íscal, Emiliano dos Santos',lllt,egro essa aubridade e 'á
. -

d
-

.

d � --.......----......-----r com negomaçoes é aguar- çao o povo, .' . ') J'uiz, Augusto Beduschi.para a admiral'ãoe o aca- d·t
.

t'd
.

N- J"
•

t·"'··
.

t !y en e por a aca o, com

eD-'1
ao la, pOIS. corno JUS hlcar o mOVJmen.o que; Gratos pela communicaçãotamento 'h�e lhe dispensa o comme"ldas de bicycletas. �. se vem verificando, no sentido de ofIicialização da II feita pelo sr. secretario.

.

povo de. umenau,_ sem dIs- com partidas de cereais, . já,! 1 politica, compreendendo, mesmo, certas individuali- l'

crep.anCla de um so �omerr:- com.o viajante de importante. (I dades nuHas, que a ne0essidade de· emergencia co)- lid� bem, � que se OU�lU foI enipresa commercial desta'� locou á testa de administrações municipais. �! EIOI·CO-IZ!S il� Alon'lanb�de causa. espanto e revolta.. praça, ou como photographo. aí Não podem avocar-se o direito de exprimir a .J:,;� l) ú i U \,ijll. [;.
. Pelo. que p,are�e, a m1il�a- [ N9ste ultimo «travesti» cuI- �i vontade collectiva, e, de si, não pOSSÚE:m «élan>' maior ·.1de polItIca. Ja nao resp,elta min.ou'.o seu tal.e.nto.·. Fez sor- li que o decorrente do pôsto que estorvam transitoria e l'l RESULTADO CONHECIDOnem as VIdas honradas e timentos numerosos, e na· oc- l� desajeitadamente. E não hrmram, siquer, aos seus car- )

puras. ca.si.ão do apêrto, foi ° que al gos, como credencinis á estima publica. Ao inverso, � ti' Berlim. 7 (R. P.) - O �pre-

Seria, entretanto, muito a- se viu: descarregou todo ° � são pot' elles honradas. . .

.

lI. ( sidente Hindenburg votou em
conselhavel que esses factos m"ter:al para as i'iliais e lá Nessas condicões, está claro, o funccionalismo I Kõnigstrasse.não se repetissem, pelo que o liquidou a preço de occa- (. so tem que se dHbater em novas e atormentadoras 1/ i; O presidente do Reich foi
têm de violento e contra 08 sião; I' inquietações, hiseguro de seu -direito de cidadallia, muito acclamado pelos e1e-

_� 1.1 nos�()s bons costumes, ue �on' João Tilemann deixou um da sua liberdade de deCÍGão politica. ,

� mentos populares..)' \ trarlO o povo de Encruzllha- reguIarprejuiso em Blume- J E, não poderá deixar de fugir á subordinação a IIda se ver;á na contingencia nau� não sendo para admirar ! um jugo mais rijo, que o dos tempos pa.ssados, pela l!de proced'er da melhor fórma.
que, em Rio Negro, onde se 1,1 aggravante de estarmos lia vigencia dum :regime dis- qO camil:fllão a que me re- encontrava ultimament.e, .

an- l cricionario. ! �."liro, andqu'rolando fóra da d d b I h d li'
estrada; 'fic

.. a.u.d.·..0 um pouco
asse

.... e.· ..

0 sa re

..

c

.

em a.

I j.� - Dess'arte, a nova republica incide numa falta mais ,�
.

". Diz-'se que o «Photo-Ama- ·l � �,l.dnGrnrnaitfoicpa�loa.. ·'.·'.·.· dpo.,rr"._.na"y...aiE.'·' ebs.otmabeqlle):...e... af....pseOllcDioa \(1
' grave que a deposta, reimplantando, com caracter 1, I,v ;attenção, sou ou."': -

" (
mais violentamente ·choeante, uma ordem-de-coisas

apreCiador, esteja de sobreaviso,'. para 'I'
� que foi a matriz d3. revolução 'de 1930. I' il(S _·t f l E é lamentavel, sem dúvida,

.

o que se vem re-.» que. nao se :r:_epl am os
. uct<'!s ,

gistaudo, pelas consequencias que poderà acarretar,
Limitamo-nos á reproduc· aqm e em ��o Paulo e RIO P não se sabe de qu.e numero e de 'que vulto. l
-o da carti rece'b'''' Grande vel'llIcados.....•..'. ) \ L t 1 b· d �' í l

ça .... lua. Ainda é tempo de, $é apa- q amen ave, 80 rem 0, porque J.ogem ao povo a ! �Os commentarios]i�am ao
rarem as asas d.o. ,

.

.<ntguia)) ;� garanti.a e o dire.it.o. de impor, através dos Pleito.S Ii-

! 1<�.riterio do leitol', qll�.julgará t t b ,,- t í!)' herrhnos, a sua opinião e a sua vontadê respeitaveis. �tais acontecimentos dl3;Iórllia cynic�. que an a .... oa�J.e. em 3l 1\que melhor entender:.' illudido, e tantos. Pl'�juiz08 ;-'--'::::�.''''-:::::::'==_ . .;..._.
__�s�="- �.::,__ �

-- \ �
tem cavado com as Unhas .

-;s:n '

homenagem.,"�./
rapaces e insa.ciaveis.

.. I, ReligiQSas
.'

'... ., .'
O ESTADO é o seu. Jornal. .

'

..
' .'. .'

.

São Paulo, 6 (R. P.) -::- ,Re- Piario sem liga_ções P?llticas P�de.nos 0., �ey. .Frei Mo- I

AliZOU-8e
.'.

ontem um almó(\o' ,�om ampla ,_Clrculaç�Q .em ���tino fa�amos ,se,lentes os

. .) ....•....
'

.

.

" ... ; "�i $anta. Catharllla. Faç:;t () seu fIeIS catholicos, qUe" na pro-dt' 1_6. tl.1.1Q.eres, ofrereCld� ,.pedido de· assignatura,. hoje xim� sexta�feira, será rezada
pelos armgosem homenagemyrtl'esmo, á Caixa Postâl� 139, a Vla�Sacra na matriz desta
8.0 chefe d� policia. '.

'.

Florian0polis. cidade.

"

.
,

;'_':'.', .

'.
� ..

...."'.�
,,' < -r=r:':

',- .: _"_,:. - ,': - .: -;" ':"<';':>.',�;::,

fft?íj'{RWj���

Directores:
.

ACHILLES BALSINI
e TITO CA.RVALHO

Redfictor�GBre�te; meneze5 filho

8*-**1'

Anno.IX

8s unimos acontecimentos políticos alemães C OM O NOS YH H O S T [M PDS ?
. . . -. ". .

.

o uaíco carteiro, a que allu
do, sómente poderá distribuir
com um atrazo de vinte e

quatro horas, a correspon
dencia, o que importa em pre
juizo g-eral. Uma providencia
enérgica se impõe, assim, pa
ra que não continúe tal irre
gularidade.
Com a publicação desta,

sr. Redactor, muito agradeci
do rica o attencioso Ieítor,

Um prejudicado

...
'l""I'

Por me.io do voto, vais
ter um govêrno que seja
a legitima expressão da
tua vontade. Não fujas ao

dever e á responsabilidade I
civica que sobre ti recaem. I
Alista-teele.itorhoje mesmo! i

China - Japão
Paris, 6 (H. P.) - Está tra

vado um grande combate en

tre forças chinesas e japone
sas, sendo violentos os ata
ques da aviação nipponica.
As perdas até agora veri

ficadas da parte dos chineses
attinge a 12.000 homens, en

tre mortos.. feridos e desap
parecidos.

Cidadão!
Berlim, 6 (R. P.) - O re

sultado conhecido á ultima
hora, das eleições realizadas
ontem pela manhã, para o

Rcichstag, é o seguinte:
336 cadeiras para os póli

ticos governamentais, sendo
destas 248 para os nazistas;
e 306 para a opposição,

proximo á principal arteria.
O fogo manifestou-se num O nrefeito de C�icano aoudzanredio situado ás ruas São () 9

José e da Carioca.
No andar térreo runcciona Miami: 6 (R. P.) - O pre-

o Café Victoria, unia charu" feito de Chicago, mr. Cernak,
tarja e uma agencia de jor- ferido por occasião do atten
nais e revistas. tado contra o presidente elei-
Nos outros andares estão to da' Republica Franklin

ÍI;tstallados diver�os escripto- Roosevelt entrou em estadoRio, 6,(R. P.) - Verificou- rIOS e consultoflOS medlc0s
'

.

se á noite de ontem, nesta e dentarios, sendo que no ter- de coma, estando, a.ss.l�, ex
capital. mais um violento in" Ceiro. uma fabrimt de. carim-I tinctas todas as posslblh,dades
celluio, no centro da cidade, b<is de borracha. .

de salvação.

Outro 'incandio, perto da
Avenida'

.

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



A CIDADE

�t;�""'��� o ma.iOr e. mais acreditado C11.1b de Sorteios do Brasil ��
g Filial em Plorlanopolls: :�
r ��� Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 ��
�� Resultado do 199', sorteios, realizado no dia 4 de março de 1933

�{
(� Caderneta n. 4.192 �l(: Premio no valor de Rs .. 5:020$000 .�

t� Foi premiadano valor de cinco cts. e vinte mil reis (5:020S000) a ?�
� caderneta n. 4,792; pertencente ao prestamista Adernar Marco- :$

f.=::· líno Víeíra, residente em Trindade,
'

;l
f Prendos 11'101 '\Iell.or de Rs. 1010$0100 ª�
!= :�003 Dilza Silva - Coqueiros :�
ª 8287 Etelvina Bilieri - Uruasanga �?

�:
\:'878 Martinho Domiciano 'I'eíxeíra - Laguna �i�� lH,{)Pt ll"eIJmel.tio�rSc::aY�lcOa"'nac!ls'�l'el�r·_�. 50$o�o

g

��': . ,ícon Urbano de Moura Fer;o - FlorianoPOiis :�f;:l-H João Febrovio de Souza - São José .::!,'
'I'_'O'�(,) E

·

....ueller L ··l

l�::::' l�l;Z,)��,�)' �?i���1���Os����:� �ij���nga iiv Amaro João e Pedro Azevedo - Biguassú _.

8781 Maria Conceição Coelho - Itajaí ��!)727 Eva Kilian - João Pessoa :.:.;{.'ti577 Hersí Leal Santos - Tijucas 'j

��. Premios no valol!" de Rs. 3�$ooo ��!I �:J

1::::_::::
2515 Leonor C. Sílva « Florianopolís :j�2413 Santa Capela - Florianopolis �132S7 Manoel Fírmíno Vieira - Trindade .�)
458G João Manoel dr Silva - Itacorobí �-i.!i··1Il8:!1 Amelia Bastos - Fpolis .

6M3 Maria de Lourdes Sgrott - Nova Trento

�'••:.
2161 Bonííaeío Aguiar - Araranguá .�\1514 Florentiuo Agostinho Eller - Itacorobí :�[,536 Pedro 'I'uribulo Claudíno - Serraria ��

��:' lw8 João Stuck - Coqueiros ���
f Pre",,-aaos '""OI yg[or de Rs. 20$000 ::2{

�:.:: 4423 Francisco 1're81;:a - Florhmopolis :�.i
f (l7H :Maria de Almeida - Itajaí ?�,'�'J ;)98 Maria Teodora Ramos - João Pessoa j

{.::: :!,t75 Benta Maria da Conceição - Carvoeira :.>
� �n)� Helena Sínolíer . Cabeçudas :�{
• 6Hfl Luis Marcelino Vieira - Floríanopolls \

<�:. 63Gü Manoel Ramos - Florlaaopolls ff5
� 4391 Osvaldo N. Lentz - Ftoríanopoüs

'

.. :)
1)704 João Flavio Doín - São Francisco :':1

�� 172n Ataualpa Virgilio Mauricio - Laguna J
�::'. Ü13:r:;:::il:OR::r:;�e:�F:::n:op::on �i

J
..

P ::�11356 Audríno oaquim ereíra - Camboriü ��

g. 1(1:149 Dorvalino Manoel Santos - .Fpclls ::1
f �t201 Amelía Cardoso - Itaeorobí :dC: 1;?()43 Hibrandína Souza - Fpolis -\

f.=.: 0930 Osvaldo Julio Martins - Biguassú #
80p,5 Maria Xavier - Itajaí :g

• 5513 Henrique Strober - Blnmenau <;�S: 880S Carolina Píazza - Orescíuma '

}: 1�905 Guiomar A. Magalhães - FIWUS ��
l: �)
(: Isc:lções de P09«:nWUH"'do. POi!" CaiNCO so�tc5':-,$ ;:)

!('_'::.:. 0792 Maria Francíscà Feiner - Ribeirão �:.'.:::�»)�l7\:)2 Ondína Silva - Fpolís
:ag',] Alda Ramos Vendansen, - Fpolís

.

(: 3792 Manoel do Patrocinio Martins - João Pessoa
;)

c t:.,
lí79� Lauríndo Rosa - Fpolis

=.'.'i( (i79� Arlindo Senegoblía - São José dos Pinhais _

H 7792 . Berta Maria Rosa Merínek - Fpolis

�•
8792 Aldomarío Casas - Itajaí �li•E: mo:} Izaltíua Farias - Saco dos Limões :�.'1[.792 Brasiliano Gouvêa de Souza - Itajai

i:.::'
11792 Carmen e Celía fiila - Fpolis

.'"::.t� 1:!7H2 Ana Antonia Martins -.' Caíacangu
.� ,

Conunuu mamendu fIrmes todos os preços an <. Florianopolis,4 de março de 1933.
.�

t �Ê VISTO Os Propríetarios �}

I
teriüres {t alta zl�tLul de preços de tecidos. f� .J.oão P .. O. Carvalho eh o C':l h

. t FISCAL DO GOVEQNO FEDEQAL aves C( (a':iTernus de casermra, promptos, a

preço; .L ,. L
.,

�� ..�_._,_� ��_.._,.,,_._.�

ele cortes. .

�_

..

=....... _

b��,;1':.l.�����§����-;-�tiJW'é@tiSW;mMN .

���::-..-;;:"��;;,:;;.����;.:.�;.:;�.;;;;���"� I ,. Associação Commercial' de Blumenau
t� rme. S'"\"'1n [�f!��!fi; '�7 �!lrn1."� fa31!h'lrrnf1'.i �i Assembléa geral no dia 10 de Março, ás 4 horas

H=.: [d�lt 1i�:{J E �H �td [j L�L rJtH�!Çh lJal DR h ti �:�S da t<J,rde no Theatro FrohsinD.

f � Ordem do dia:

�(�":..
Assemb!éa Geral Ordinaria.

:.;:! 1, Explicações sobre o procedimento das Asso-
� Sfio convidadós os HS. accionistas desta Empre� cía.ções Commerciaes unidas do Estado peran-

za. afim (1e comparecerem á assembléa geral ordina. te o Governo' procurando conseguir a revoga-
ria a rellHsar se em 25 de março do ano corrente, ás ção do decreto anti-economico da noya cre-
16 horas no Teatro Fl'ohsjnll em Blumenau. ação do imposto sobre o capital.,

Ordem do dia: 2' Referencias do Thesoureiro sobre a situação
1) Exame. discussão e approvução' de Balanço, con- financeira da Associação.

ta. de Lucros e Perdas. Rc>latorio da Diretoria e 3. Eleição da Directoria para o anno de 1933,fLORIANOPOLIS Parecer (lo Conselho Fiscal. 4. Deliberação sobre diversos interesses da As-: ;

í= 2) Eleição da Dil'eíol'ia p. 1933/35. :l sociação referentes à proposta da Fei.ra Per-
. • é· 3)

.

Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 1933. �l manente de Amostras Blumenau,

�!!�������������!!!:��!!!!����!!�� 1::::::':.:'
4), Outros 8SsHnto� de interesse da Emprtza.

::-::::::.l,.; Acham-8e á- disposição dos srs. acionistas no es- A DIRECTORIA
critorio da Empreza. os dOcumentos a que se refere _", LO

do artigo D. 147 do decreto n. 434, de 4 de Julho de ----------------<----- _Quem quizer apren er a-
. C 'J" ..

' . ..,
•

1891lemào,., poderá dirigir.-se ao: ..
om 19r�nue prutwa, ,dese- .

professor 'Geraldo Orlmm, no Ja traba�har em pequenas es- f.::' Blumenau, 24 de Fevereiro de 1933,

�:JHotel Hol�tzJ onde poderá cripturações. Dá informações f Max Hell"sn9s Diretor-Presidente J
ter um cursD em geral, ou na na casa em que trabalha. 6::.!:.:;t:.:;.'�������:":":'-:;':;�
propria residencia.

.

_. ;.
.

. ,

O curso terá .inicio a 15 Accelta ofiertas envmda�
deste mês, .

I á gerencia desta folha,
'.

# &$ ,·e;"'***iwe;4I t;:i&'1b!1!S- &44'MWiIl!:;íie

Auto�viação
Blumenau .. liajahy," Tijncás

florianopolis
Empreza . HILARIO WIEDENKEN

veis a todas
, :!� Quatro typos novos nu�a só peça de

"lf Iacil manejo...

�
,:

f�

11
I
i�

Transporte de passageiros e encomendas.
Partida de BLUMENAU -' Segundas - Quartas e

.

Sextas ás 12 horas.
Partida de FLORIANOPOLIS � Terças - Quin

tas e Sabbados ás 8 horas.
.

Agentes nesta cidade:
RAMOS & HOSTERNO
Rua 4 de Eeuerein; N' 7

Phone s».630 A'
830A

73()· A
930'A

-

-

ORCASAEstes eceptore�. de radio de pequenó preço .

·
·

·
com a. sua incomparavel reproducçãu

- DE-.

DomBn«)os L�ll!i de Borbade som, podem ser obtidos com

Roberto Grossenbacher Blumenau R
Oscar.ô Edmundo Eberhardt, .

[oinville :
·

Itajahy �
..

·

Bauer &: Cia.,
OUo Schaeíer, Brusque

,
. .
................................ "' Ii"' .

.
�������

Violinos, Violões, Bandolins,
Cavaquinhos

Guitarras,

e toda sorte de instrumentos de corda

CAIXAS para qualquer instrumento
" ARCOS para violinos

com' diploma e medalha de ouro

exposição de 1926.
Grande premio na exposição' de 1932

Rua São Paulo, n. 13

\.��_u M E NAU

Y. S. soffra porque qUérl
Si o seu mal reside no estomago, aqui está o

seu remedio:
. , ."

GOTTAS'BRANCAS
o Remedia das lFamUias

Estomachicas, carminativas e sedatívas

Vende-se em fodas as boas Pbar.macias

Propriedade e Fabricação da Pharmacia Moderna

Eduardo Santos

E'

; •

c

mr

Dr_ Edgar Barreto
ADVOGADO

.Rua 15 de Novembro

Dr .. 31 20• andar

passar uma hora agradavel, nu,ú1, ambiente de. confo rto
, e fino tratamento? ..

..•. Visite. com. sua eX/na familia a

SOR\lE.TERIA� E CAFEs E L I TE. .

de Walter Voss
'"

.'. .

RUA 15 .DE NOVEMBRO, 61 TELEPHONE No. 66

Estateleeimento montadQ ultimamente, com apurado gosto - Ventilação abundante. -- Conforto completo.

Maxima �i�st���.· - Tratamefttp�optimO.�; Café;<. bebidas geladas; chopa; sorvetes diversos, os mais diliciosos, confeccionados
.

,j

a primoI' com. sorvetéira" COPELAND.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I������I������� farmaclft � CENTRAL. ;
� - lOAO mDE�ÔS

.

-

�,- �••
� Rua 15 de Novemb 0" 84 _. 8LUH�NAtJ ;;
�

FlUA!!..: Rua 15 de Nc.lrvembwoll na .;
� PIL��Se ���E1ROS �r
� prodigioso medicamento contra a malas-ta e todas �
C".(i as formas Iarvadas do impaludismo. �

� DO,' DE ARROZ t'LUCY" ;
�_ aderente e finamente perfumado. .' O melhor para �� a pele. �

A CIDAOE

PARA QUEM-SA.;-":
RE APRECIAR, O

Vende' uma colo
u .. se nia situada

rio 'lugar 'de Aquidaban,l km.
da estação. da estrada de

ferro, na rua principal; tendo
20 ha. de superficie.'UIuítl.ssi
mas arvores frutiferas, agua
corrente e lugar bom para
fazer grandes arrozeiras..

A tratar com snr. Silvio
Seoz, Rodeio ou Emma .Ad..el
mam, Aquidaban.

' "
.

Junta Commecial
do. Estado

EDITAL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro das firmas comer
ciais das praças do interior
do Estado, a exemplo do que
fez nesta cidade de Floria
nopolís, de ordem do sr, Pre
sidente chamo a attenção
dos srs, comerciantes que
ainda não. estão legalizados

. nesta Junta, para efetuarem
os respectivos registros nes
ta repartição.

'E' O MAIS SA�OROSO, DE

UMA DELICIA Ü'�SUPERAVEL!

Aquelles, porém que . têm
as suas firmas -regístradas
em cartorío, deverão reque.
1'8!' a esta .Junta o seu arqui
vamento, enviando . a certi
dão do' inteiro têor do mes

mo registro, para o eUelto
do cadastro.

Florianopolls, 10--,-13-1932.

JOão Toleniino de Souza
Secretario

� Fermento e Assúcar de Baunilha �
� MEDEIROS �
� os preferidos!

.

�
�

p 1:i5
� erfume PARIS em tubos \:5:J
� persistente e agradavel. Não sáe do lenço �
���R��R�EIII����OO8�ó

Pomada MinancoraXAROPE
"SM JOAO. Aos �ons paes

Sempre
5>,

�
··COROA �

g' .

o' melh6!" para a'

tosse e doenças do peito.
Cpmhatê á�· CO!lsti}>aç6c.s.
resfriados, :: coqueluche•.
bronchite e asthma.

.

é

O I\�rope São .'. João.
protege efortifice a gar
gan�. : Q-$ bronchios c os

pulmôes, 'Milhares" de
curas aS$ombrosas 1

Hoje e

Procure ler as paginas escrí- O grande> remedío braslleíro.. ELI
Mas na prisão por Menezes. �R DE �qGUEr�A. do �harm�cel!
Filho que formam o-seu livro tíco e ehímíco Joao da SIlva Silvel-

J
.' 'ra, vende-se em todas as Pharma-

Das Grades da '�:·cPs��t!:sd� ��!�il. dbae�a:E�
Penitenciaria �a.s Hepublícas.Bul-Amerícanas. :

Gabinete Typographico
..

CARLOS· YAHlE
Com livraria e

. papelaria
! Tenho o prazer de

.

comunicar a minha distinta
� clientela, que napresent=daeta estabelecijunto ao meu
� negocio de livraria e papelaria nesta praça urna ty.,·
r pograüa, encontrando-se esta aparelhada para a exe-.

i cação de qualquer 'serviço como:
.

J lmp ss sões -a cõres �:;��e�a�� x�sl�:��,Fa��fas�,
� Ha quem diga mal de um remedio de fama universal

..
(ás vezes tão habilmente que o rreguez nem percebe) ..

so

para vender outro sem valor. científícc, mas que .lhe dá
maior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu dinheiro, pre-

Mníts s diarhéas infantis são vína-se contra ela,
.

c rusa Ias só pejos vermes e den- '.

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. Quart·
teso Depois procurai o vosso do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o
medico.

que é bom é invejado e guerreado. yen�e-se em toda .part.e
G ... b I

.

com um &0 VIdro do Remedío 1\11;.,.Vende-se na farmacia Mi- Ufâ:;8 em r aguez nancora contra embríaguez.nancora em Jomville, e em
todas as boas farrnacias desta rem dado alegria e felicidade a milhares. de :a_m.ilias
cidade. 1ue vivem na maior miséria causada pelo triste VICIO.�

Aprovado pela D.N. de S, de S,Paulo em 30-5-915, SO? n, 87
Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denunciar os

falsificadores ou contraventores, a E. A Gonçalves, em Jo
inville (Santa Catarina) Pharmacia Míaancora. Envlam-se
listas de preços a quem as desejar.

. .

Venda. .em todas &8 drogarías e Pharmacías

Almanaque do «Tiro - Tiro»

para 1933. Preço 6.$000
Recebeu a CASA DA PENHA

EIU Família IP�armacia· "O R I O N
"

Onde está a felicidade
das sonho as

A grandezada nossa Patría
depende da cultura moral in
teletual de seus filhos. A grau
deza e Íelicida;le de cada um

,

Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má
'

.. ligados entre si; o do Amor escola paterna que viram com
;

dentro de casa; o das Flores 01'1 olhos e beberam com a in
" no quintal. O primeiro sym- teligenela. A boa escola é: mo
,

bolísa a Felicidade; o segun- ralidade, instrução, Justiça,
do completa-a dentro do con- hygiene e economia. Seja e

tortomaterialmoralidade, ido- conomico '. compre só o índis
l íatría pelos filhos, esposo e pensavel na vida, mas artigo
a sande. de valor real. Pois bem; as-

Faltando esta, tudo se trans.: sim
.

.oI;! dentes e o. cor-

t'!LJXIR DI! NOGUeiRA J i'" forma em sonho e martyrio I po, a cabeça e cabelo tam-
.

Os romances de E D G A R C" ti bem m h'E.··.·.•.t'n.·.·pregado lW A L L A ..cE são os .maís
orno pOIS, garan r.a pos- em preCIsam ygiene e as-

se de tã,o precioso LUMEM. seío constante.
&rrl suecesse lidos atualmente. de tão. grllnde ,BEM? indo. di. Para isso use a «Petrelina

,
. n;t.s·seguintea V. r;. já léu �O Oíroulõ' Ver reito em busca de «Mfnerví- Mínancora», que é um tonico

í�,::;;)·,b.,· mól�tiân melho»? Neste caso encoIltra- na» que ê um precioso espe- capihr; ideal microbicida, es
:�;)iJ:';", ,. i.cr�l';J�:'." c rá na minha livraria tambem cUico' feito pelo autor da"ala- terUizante do couro cabeludo

O'rthrG'" " os outros livros rleste arama- mada Minancora que durante evita a queda > d08 cabelos;
.? :t:r.L;'\..n:.- ������, do escritor, como: dez annos tem curado innu- destroe, completamente a caso

�"�1,<,.-·,,�, "'''. !?"��ii'n�,�;"4:"= A Porta de 7 Chaves merassenhoras evitando. (as i pa::gordura e comichão. do pe-

.�S�r���:·j��.�� iliY:�{f�::IZ/. g �i::J�oTerrivel. ;::��l��r.....tl�Õ��e;oS.�nO.r��:i�, I �:;��:;a.·!;�U��sef:fu��:'so�:�:_'�!,a._ C3 ,';�, r�lr)' 1<;1r.!-oJlí�mo•. -·__
. ,-:_�-_:'" S·

.

tr
.

d d" b ilh.1: � ':;'._"J' \\�� \i,O,:,:.:.maa.- < O·11omem lDlS o. possuindo attestados,magnifi- ea ?,V1g.oroso .

r. ante e pre
+ ,. n � �'1 ",,(, r·,,",,r... O Prisioneiro da Opala. coso Um negociante do alto to eV1tando as caspase o em-{ '.t':-;}��m,n"'1 ';:.-::;�.,;,mo %1ÍrII.' A AranhA Bra'lCa. commerciod� JoinviUe, .

es- branquecirnentó (Jrematuro,
f". '::'f'j;� �i�;���:/i�:��:d'" >.'

, Tambem acha-se sempre gotando qllasi a paciencia e sem tin�a. Ca'!a frasco tem

f ,,1;:;;, [:;::���:.:.":i.....
< ·á. venda a Jit�ratura '. i esperança., curou-Se de hemor tod 'iS as J.nstruçoe.s pa�a f�zer

: c'ir i;,;.: (do' _.oCO � li.... tn9derna sob.ré.8. RlJSSIA e rhoidas com 6 frascosl Todos o cabelo. lustroso secco ou hu
r i �'e'. ��:�;;.�:;:,�o..;��::; <. ��S AUTORE�'iRUSSOS; os incommodos causados de mido.: Vende-se na Phar.

Mi-,
,.

'·;'��·-·1 -" .

..

. -.
<. .... «regras» irregulare�, hemor- nancora Joinvil�: ..

em t01as SERViÇO t.I()TURNO PERM.ANENTE.

'.. pyrana lJAlt.r� WAHLE. rhagias, curam-se ·se são. cu· pharm., drogarIas perfuma.
'.

..

�" ,,,;;_ i;. N1Rt.LVU DO SAiHiUS i Rua. 15 de Nove:rnhr.o 90 l'$lVf\tr;: �(lm a 1I.finEll'vina. rias delilt_t cidade.. �E.,. Bi§reíií§êT iJiiiirií*M� -m""'iiii.U

Ani. BRANDES
'

Rua 15 de Nuy. 63 Teleph.. 90
Blumenau

Maior Sortimento
,

.

em drogas e especialidades 'na..

cionaes e extrangeiras

Medicamentos AUopaticcs, Homeopa-
ticas e Biochimieos.

.

Surtimento completo
de artefactos de borracha Per
fumarias, Sabonetes, artig�s de
hygiene etc.

Vendas'a váreje) e atacado

Importação directa,,;;1Wl' isto

Preços �aratissimos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PIB1IOO ANNI��:�AiS n��mE�ú����S

A ephemeríde de hoje assign�1a New Ycrk, 7 (R. P.) - POy
o nataliclo da exma. sra, d. Elisa motivo da posse do sr, Fran
Eberhardt, 'esposa do sr. Oscar E- klín Roosevelt, na presíden
berhardt, dlgno. gerente da casa eía da Republíea, realfzaram-Realizou-se domingo ultimo Houve, como se pôde con- Roberto Grossentiacher.

, se ontem varias manítesta-d
.

B '1 F C elnír, um erro de tactíca es- A distincta senhora receberá, pe- - ,

t
..

t
.no grammado ii.. rasi '.

lo Í�liz motivo, muitos cumpnmen- coes commcms as no m error.
o annunciado encontro entre portiva consequente do eu-

tos do. nosso meio social. Em Detroit 2500 populareseste e a esquadra -do Marcí; fraquecimento da defesa, que
1 desfilaram pelas ruas recla-lio Dias, de Itajahy.. produziu a desartíeulacão da VIAJANTES mando alimentos..

As 17 e pouco, entraram linha deanteíra, tornando íneí.
Esteve nesta cidade o sr, Anní-

I Em Chicago 8.000 des�m�os [ogadores em ca.mpo. ücíentes os seus esforços. bel Benínca. connnercíante em Ro- pregados agitaram bandeirasIniciada a partida, os do N facto, aliás, presta-se a deio.· vermelhas, clamando por au-BrasiHizeram denodada orten- uma justa observação. Tinham - xílio.
síva, e apesar dapoderosa todos scíencía de que os [o- Regressou de Florianop.?!is o SI'. I Em Pittsburz deu-se umresístencíá adversaria, couso. gadores do Marcílío levam ;José Candido �� Silva. ííscal do! co�mcto entrebpopulares e a
guiram marcar 2 pontos con- muito a sério as lucras em Imposto do consumo,

! policia, carregando esta con-tra 1.
.

que se empenham, de modo
V

. ! ira os mesmos, de modo a ha-Cessado o descanso regu- a treinarem como é necessa- José erga
VCI' muitos feridos. Foram fei-lamentar, recomeçou o jogo. rio. Ac-unpanhado da exm!l' fllmilia. tas numerosas prisões; encon-A «períomance» do Brasil Entretanto, os do Brasil. seguiu para o Ri� Negrmhc\o. sr, trnndo-se entre os presos duascontímiava inalterada, sendo com que pesar o aüírmamos! telegraphístn ,Tose lH. C. il!� '\ mga., Il'ul!lereSd .y tad - entram em campo sem o que "aí assumir ali u. �hena da :t- i
.".

'. ...

. .

.

as eJ.e!;as execu ti. as com
gencía posai! tclegra?hlca. " \ ......""""'.....;, _maestría e a oítensíva ope- mínimo treino, querendo inu- Em nosso meio deíxa I} dístíncto r

n ")rada CGm intensidade, de tílmente vencer uma resis- cav�tlheiro um l!il'go ci:culo. do �e i OUO R�uolurão ,!modo a ser castigada repe- tencia díscísplíuada sob cons- Iaeões de amizade smeera, que I· �
.

I
. . muito sentem o seu afastamento.

.
',tidamente a �ldade a do JI.!ar- tantes exerc1C�os. Os de "A Cidade". agradecendo I O ?/linisterío da Justiça dis-cílio, que [01 vasada mais 2 Outro pOd��rIa se� o resul-

o abraço de despedidas que lites' tríbuiu uma nota em que c}ízvezes. . tado da partida, pOIS que os troux�. razem os mll1� VIY�S ':'O!O� 1 sel' notorio que elementos ci-Houve ainda. alguns ataques I pontos a1eançados pelos do de feliz vmgem � laJ.tas .emllia.�

vis. e militares algun-. do�A t d d b fo m uma sur na sua nova re�ndencll:l. 1 ;:)..sem resultado. s orei as ver e-, ranco _

ra . -
.

. quais possivelmente vibdoHde ambos o� lados, procura-lI pr�en{)ente vantagem. Bem fALLECIMENTOS de Lisbôa, se têm reunjdo ávam, por tocras as iormaA, es- ,tre�nados, os. do Club local
.

" margem das fronteiras do sul,timular os sportmen em lucta. terIam mantido, no segundo F�lle�elu o!,1temd .:!1est:lt mdade a I
em fi.oi's est"'''no-'''po p"'ra COR''. ..

.

'�d' .':- sennorm lU uer a raupl Z.

I
1'''' c �u b ....h ,�

..DepOIs da conqUIsta do temp?, ,i mesm� !SpOSlçaú
_ certar planos de perturbaçãoquarto ponto, os do verde- verlI:cada .no prlll2plro..

; _ Causo� pl'ofundo pesar o noticia ·da ordem nas :ve�peras dasbranco entraram. a .

demons· E e �ena. que nao. ha�a a.n do f.alIeclmento da exma. ,sra. d. eleições à ConstItmnte.trar cansaço. Os ItCl.Jahyenses da um mteresse mUIS fIrme e Mb.rla Moser, esposa. do SI. J�a- Accrescenta que () o'overnoapro"eltaram a oPPol'tunidu- mais afincado pejas lutus em bu�m Moser, occortlda sexta-feira
tem conhecimento p�n(). d�.

.

s' tem o liever de con ultima em Indayul.
.de para reagir.

. • qne oC
• l...- Gozando de geral estima ali, o todo esse trabalho, e. estaEncontrara.m, ao �nvés du- ser'l.ar l.�tacto o brIlho de VI-

seu sepu!t�mento foí, por isso, mui- pr�parado para aUfluJár, á.ma T%ll3tencla IDncissêi, uma ctorJas Ja alcltnç8:d�s. to concorrIdo.
primeira manifestação, qual-como indifferença desanima· Actuou. como. J1!lZ, com a "Aos se�s parentes, as nossas

quer movimento sedicioso.da, que lhes deu aso a mar- maxima lmparClallda�e,.: me- cyndolenClas.

cação continuada de goals, recendo appla usos JUs�os, o --------------

resultando terminar á pugna sr.,.Nestor ScheHer.
. . Per�1z Bol1via I Posse de Roosevel.·tcom o score de 5 a 4 a ia- O quadro do MarclllO esta- &.li h

vor do Marcilio Dias.
'

va assim organ!zado:
A eqaipe visitante, já todos �erelra .

Genebra, 7 (R. P.) - Na ,Perigos da leú humida
sabiam, eru temivel, pela ho- Curru :- LICO. ..

proposta de pa7. que o ,Pel'ú

mogeneidade do seu coujun.- lVf�rio -. B.epe - Blbl apresentou á Liga das Nações
cto e pelo equHibrio da sua AudJ'(: - :\�mbal -. Polaco figura como quesito princi-
força. .

.

- Zagullu -:- Rodrl�m:s. paI a solução por meio de ar·

Entretanto�� si o I3rasil, após O do
. Brasl� constitma-se bitrbm����(:'tariO do Institutoa conquista do quarto tento, dos segumtes J?gadores;

se limitasse á defesa, leria, EUl"lCO não occultou ao governo pe-
certamen e, obtido victoria, Marquat, - To�y ruano o encontrar diUiculdade
pois que seus jogado_res se Albany - Jo.se ._.... S�hurman.n da parte do delt'gado da Bo
conservariam bem dIspostos Leal - MarIO ,... TlCO

- Jal- livra para acceitação da pro-
até ao fim. me - PIpa. posta.

-----------------------

Tendo de seguir para Rio Negri-
Resultado dos éxames de ad- nho Dara onde fui removido, e não __...íi.. � _

missão (24 e 25 de Fevereiro pod�ndo despedir·nos, eu e minha
O futeboS re�do.sofamilia, pessoalmente, de todas as § I;de' 1933):

.

pessoas das nossas relações, trans-Oswin Gropp 89, Maria Lui- mittimos, por intermedio de «A Ci- O famoso crack botafoguen-sa Botaro S6, Edwin WiUer- dade», as nossas despedidas a todo.s se Benedicto. entrevistado po!"ding 83 Arlindo Gadotti 81 que nos honraram com a sua aIDl-
·um reportei, informou. que.,� , -

, I.'
'

zade, ofIerecendo-lhes nossos pres-EugenIO Bruecl\helmer, 81 timos em lIOSsa nova residencia. assignou contrato para JogarL�iz GTeral�lo Vogel_79, L'!ld-I Blumedau; 6 de março de 1933. no tearo de profissionaiS do
w]� V\i ernmghaus 19,. ErICo I José M. C. da Veiga Fluminense F. C., do Rio.Straetz 77, Celso SilveIra 76, Disse que ter<l h�das as re-Emilio Wngner 76, Francisco -0-

gaBas de socio e ganhar�..C. Margarida 76, Leyla Gros- 1
...

PJ) G d \Ieiga 1:000$000 por mes; 100$000se�bacher 76, Wil1y Plass· ase I. • a ,
por victoria, 50$000 por em-

mann 75, Rutb Kersanach 74. ausentando-se de Blumenau, para pate e 25$000 por derrota eHans Bona 74, Henrique Hei- ir assumir o cargo de agente da es- concluiu afiirmándo que nãodrich 74 Newton Coelho de tação postal-te!egraphica de Rio compreende () gesto do BotaSouza 74 ManoeL P. Brandão I Ne.grinho,
communica a todos q�e fogo pel'sistindo no amadorls-- 'R d 72 A deL'(aencarregado de resolver quaIs-7�, Jo,,:o_ 10ch1'oe. �r. '.

rno

I quer assumptos
referentes aos seus mo, no qual ninguem maisDlegoh ! 1, Veromca lVlichels negocios particulare8, qu!'l porven- acredita.. Uma governante, uma «eTe- 71, Marcos J. Konder d. Reis tura ainda nã� te_nham sul.o resl:!l-

ada de confiança», que serve 70, Aristides Balsini 70, Victor vidos, a seu 11':'11<10 AntoDlo Mana
L lt ". 11' �O J 'M'

.

V Cardoso da VeIga, ao quem se de-a maLrona de a o pres�lgl? Trldapa 1 " ose :lrIa 0-
verão dirigir os int�ressados.social. tem, porventura, dlfPl- gE'l 6!:J, Kurt Schoemnger 69, BIumenau 6 de março 1933.to a ir t:m busca de romance I João Eicke 69, José AJves '

. no mundo dos «quntrocen· Pereira 69, Brigada Schmidt
___..;_......__oa- - toS)? 67, 1\ewton Borges dos Reis

....•Deve ena entreter a espe- 66, Antonio Detoni 58, Carmen
rança de que um homem de Oncken 58, Oswaldo AlthoU53.
dinheiro e pOf,ição: compre-
?nda e respeite 08 seus CO!'�� IDeu-nos o paazer de s�a
JOsos esforços por consegull

visita, o sr. Abdon Navarro. urna vida melhor, em que lhe
Lins, representante nesta pra:- sorria a iortune?
ça do afamado pro.duct..? Le- .

A. resposta a ess�s pergllu
vy,Fermenío, iabrwuçao da tas lhe dará a eIicantadora
firma Hasselmann &. �ia .. da Nancy CarroU que appkI'eCe
visinha cidade de JomvIlle, hoje na téla do Cinema Busch
que'nc.s offerect'u diversos

na linda super-comedia «Crea
pacotes de amostra. Ag�ade- da. de confiança"_ ... ,,;
cendo a gentileza da ol!erta

.

Como complementos: «Bim
e reconhecendo as optImas bo,· o rabequista», desenhosReunião �9",ingo qualidades da.quelle produeto, aillmados e em Jornal, eom

1·
,>.,.

comprazemo-nos em recom: as ultimas reportagens...Rea Izar-se-a; no proxímo
menda-Io a. todas as do�as der _;...� -.,.__...,..,..""'""'_domingo, 12 do corrente, no t

-

o· .... '

salão de festas do (JoUealo casa, qu� o enCDn ramo n lOiro sobre azul• • l!>
commerClO local, por preço.Santo Antomo, uma lmpo.l'tan�..1;.,;' t· t b' o dos similares 8a-o ·Paulo, 7 (R..

'
..P..'l. � Ote reunião da Acção q�tJl..O� ;t:,a:s an e a alX

.

'd" P ·.r1. S'l1· 's 8 30 horas da noite�: de ontras marcas. conhecl o eSCflptOr
. �u o ... 1-leu, a '...

.. , _... .. : ..

I va acaba de publicar, "comNessa asselliblea. ' serao tra" .

.

...>
.

tr d. successo dé livra-t d ssumntos de alta rec.. .

b·
; es on 080 . .a os

.

a .�.. '. tom em

I ria, o seu novo livro<. «OirolüvanCla.. . .. 1" _ ... ;'... .. '. .. .• sobre azul», em que �xaltaO pr�sldeme pede, po� lU_ .. ��b;�nas; 7 (R. P.) � Em entusiastic.amente a superio-terme�o dtesta dIeOlhat·o'dOoSco�s dec.··ret�.dõ. ..

·. o estado'de-sitio j ridade dos tecidos. da< casa-pareClmen o
..

t·'···:· . , .•

b bcatholicos. para· 0<:l.!la .Grem3. .' I OI' a.

....

Do Syndicato Agrícola do
Municipio de Blumenau, ree:e�
bemos a proposíto da prole

��<., ctada exposiçãomunicipal em
iC Indayal, a seguinte commn-

níeação :
..

«O que temíamos desde mm
to. tornou-se um facto. A te
bre aphtcsa, qup. já vem

grassando ha tempo nos cam

pos eathartnenses, como D:0s
foi dito por .circu1o� bem In

formados, Introdnzíu -se t3:m-
· bem na nossa zona colonial.

'.. Oonstataram-se casos bem ní
....• tidos, tanto .emAquídaban co-

mo na Estrada da Areia, e

crê-se que a peste foi i�tro
duzida por gado provemente
do campo.
Não queremos ser os

_ re�
ponsaveís pela pro'pag�ç�o ua
peste e por isso, decídímos,,

Si't'"de accordó com o conu e

de Indayal, que ti.
.

data da

,Exposição Municipal d� Gado
nos dias 7 e. 8 de maIO' pro-
xim,ü .em Tndayal, deve ser

prorogadapara um momento
mais adequ�do.
Pedimo8, pois. o favor de

tomar conheCimento dessa de
cisão, e não que:remos deixar
esta. occ�ião: sem agradecer
a todos.o&':círculos que aj! da
ram a reaÜzar a nOS'3a obra.
Opportunalnente voltaremos

·ao assumpto� ...

Com alta estima e elevada
consideração;

Syndicato Agricola do .ilfuni
cipio, 'de Blumenau

morreil

Miami, 6 (R. P.) 21 ha. -

·

Acaba de fallécer o prefeito
de Chicago sr. Ceinark, vieti�
ma di,· atténtado á Roosewelt.

Camb�o

São Paulo, 6 (R. P.) ---: So
bre Lt.ndres á; V. 5 15/64, a

90 d. iS 9/32�
.

. ..

New York, a Y.

a 90 d.
Alemanha
França
Süissa
Portugal

· nalia
Be1gíca
Hollanda
Espanha

· Buenos Aires
Môntevidéo
Japão
Libra papel, á v.

a 90 d.

13$300
13$:;30
3$300
$550

2$700
·$438
$702
$386
5$500
1$163
3$590
3$676
3$700
45$850
45$443

Alastra-se a grippe
Rio, 7 eR. P.)-Coruol'roe no

ticiamos, a gripl!e se tem ma

nifestado com grande inten
sidade nesta capital, felizmen·
te sem casos fatais a lamen�
taro
Entre os fusileiros navais

· e marinheiros nacionais tem

gra,ssado, com caracter. beni
dno sendo isolados todos os

�as�s verificados.
As ambulancias mUnICIpais

.. continuam recolhendo nas ru
àS os doentes atacados domal,
hospitalizando-os.

, O preSeito determinou que
as pharrúaciás continuem a-
bertas a qualquer hora afim
de attender.iI::todol:? os doentes.

A attitude do sr, Fontoura

Tedos sabem, certa-
..

mente, que 0:- nome do
revolucíonarío sr, Fon
toura Borges foi incluído
nomauifesto recentemen
te publíeado por varios
políticos. actuais, mere

cendo do mesmo um pro
testo,

.
por não ter auto

rizado tal inclusão.
Coerente como tem sí

do. desde os dias em que
militou no Partido Líher
tador, .: o sr. Fontoura
Borges mantém os seus

princípios, pondo-se. á
margem das cogitações
de cargos e pessoas, pa
ra Só encarar a eleva
ção das causas esposa
das.
A sua tentativa vai ser,

assim, de recomposíção
do Partido Liberal. Este.
como se sabe, enfraque':'
ceu rapidamente, após a

renuncia do sr. Nereu
Ramos e de outros mem

bros íllustres e de certo
presUgio.

.

A's vesperas das e1€1- ..

ções,
. seria de se espe

rar que os seus directo
res .restantes procuras
sem solidifica·lo, entran�
do em propaganda e ar

regimentando elementos
indispensaveis á luêu.

O que se viu, conhdo,
foi coisa inteiramente op·
posta, de sorte ao espha
ceIo culminar agora, ClliU
a organização do �oyo
partido, a que o eS�lrlto
popular já cognommou,
no seu esfusiante hu
mour, de «Seja lá como

. fôr» ..
.

Muitos dos chefes mu

nicipais passaram. com

armas e bagagens, para
a sombra da. nova ban
deira, que tem cheiro
convidativo e panneja na

.

visinhança das posições ..• ·

tentadoras . . .

O· sr. Fontoura Borges
prefere, entretanto, arun
dar com o proprio bar
co, a ve-lo abandonado,
depois de atormentada
travessia, á mercê da

. Iluetuação das convic

ções. Ha de encont�ar
sentineIlas a postos am

da, e, com o seu auxilio
disci,linado, talvez logre
apparelhar novamente a

castigada náu· para os

rijos combates que se

annuneiam.
Como quer que seja,

merece registo a sua at
titude. E' um soldado qu�
não desertou o seu pos
to e que saberá, no mo..

.

m�nto Iebrieitante que
vamos vivp-ndo, conser

varo seu «pannache» de
revolucionario authen
tico, com a sua marca

.

de sangue nos entreve-··
ros dos pampas.

Levy �Fermento

... [DICAO DE "ÜOJE 4PACTii[j

MarêiJio Dias' x Brasil

.�.

Cerca de 25 poUcim's esUM
vel'am em se'i"vico nas SOÜJ1n
nidades da passe do novo

presidente dos Estados Uni
dos sr. Fmnki'in Roosevelt,
cuj;t, guarda pessoal foi 0011.- .,...tiada aos cem melhores de
tectives de Washington e de
Netu Yorlc,
- Com o intuito de evitar

qualquer tentativa contra a

vida do sr. Roosevelt. à po
lü;Ía determinou a detenção
áos principais "gangsters".

DESPEDIDAÁs creadãs de hoje I CoHegio s·ro. Antonio

.�
Congresso Revolncionario
Ped�m-nos a publicação

do sef}uínte: - «Na BesstIo
de sabbado á noite, qua�?d�

New York, : (R. P.) - O se discutia (J prograrnma do
presidente Roosevelt decretou Partido Social Evolucionista,
féiras bancarias dos dias 6 a' o dr. Anümio Bottin'i P1'OPÕ;;O mais favorave� 9 de março corrente, deven-!que dell� constasse: ensino �I do ficar suspensas nesse pe- facultativo de religião nas

E.u
..
abaiXO assi!Plado, doutor em I riodo todas as transacções

I
eseolaspúblicas e assiste'iU:ia.medlCUH.�. pela Faculdade do RIO I

bancarias.. Teligiosa faeultat-iva ás tlas-de Janell'o, etc.
.

dAttesto que empreguei o ELIXIR
! ses arn�a as.

de NOGUEIRA, SALSA, CAROBA e

R
. -

I DepO'ls de longamente de-
GUAYACO, preparado pelo distineto Commando da 1. 9g1ao vatiào o úSSU'Inpto, o '':ún-pll�rmaceutico João d.a. Silv.a. �il- ..l

lU.resso recusou, app1'Voação'·elra, em caso de ulcera syphilitrca,
� l d "0""0"t08 'ne-dand? este medicamento resultado Rio. 7 (R. P.) - O g�neral aos 'l!0Sl>'!! l!' ?S P: t �" r .

o maIS Iavoravel. Alvaro Marjante assumIU on- lo d1. Bvtttm p01 u� 1..?,,08: -rPelotas, 5 de 1I'Iaió de. 1889. tem o commando da 1, Região
�
Votaram _com {} dl. Bott'tn"

D J
.

R Militar. tendo nomeado o

Che-j
ú() congre2s'tsta�. M:' ._.

r. oaqUlffi· asgado.
fe do seu estado-maior e es- O R. P. Matlnas zeheh.:za
colhido para seu ajudante de representu'!}te de c�m�osN�:ordens o i. tenente Adhemar I vqs. que nao campa. ecvrapo"Alvaresda Fonseca. .. se acha?' adoentado, ao lei

Regressou do Rio, a Floria-
. conhecimento do resu��ta.donopo.lis� o sr. dr. Fülvio Adu-

.

.. . claquella 'reunião, desugou.-cei, ex-presidente do Estado. 0. E�TADO .e 0_ seu J?:r:nal. se do Partido.
. , .O illuste politico conterra- DlarlO sem lIga.çoes p_?hticas Consta que o m'. .f!?7t01l'l?neo. foi. recebido, naqueUa com a;npla. cli"clllaçao em Bottini '}·ecll.sou-.se categ,?ncapItal, com as melhores de- 8an�a (Jathal'lD�_ Faça o s�n camente a aceetta!·. a V'lee •.

monstr�ções de estima,tendo pedIdo �e a�slgnatura, n9Je presidencla do pm'ruJo,,_
um des.embarque muito con- mesmo, a C�nxa P<_>s_1al. 139, I. bl.· d 7 . > )corrido, ... . Flonanopolls. j {«Repu .WUlJ, e rncnço.

férias bancarias

Dr. Fulvio Aducd

"�., .

Andreza Campos da Luz
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