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Col-

o Rio
para ""Isto que ahi está O incidente entre

f'

o

não p6de con- gal. Flores da Cunha
íinuar'� . o e sr. Antenor Novaes

f
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o cardeal Leme Embarcará
visitará Lisboa
Noticias do Rio, informam

que Q cardeal D. Sebastião
Leme partirá dentro de pou
cos dias para Lisboa em visi
ta ao cardeal Cerejeira.
Adeantam estas noticias

que 1'). Emlaeneia provável
mente prosseguirá viagem
atá Roma em visíta ao Sum
mo Pontífice.

rorto Alegre, 28. P - O
sr. Borges de Medeiros, de
verá embarcar porestes dias

Dissolvida a

Iigação
Foi constiluida a Fren

te·Yni(C!. opposi ..
dOfti5ta

.

para a Capital da ��epublic&,
onde vae tomar p Jsse de 8118
cadeira na Caruaru uus De
putados.

Rio, 28 (p) -- Na sessão de Rio, 28 (P) -- Entregue a

hoje aberta com a presença questão surgiia entre (l gal.
de 106 deputadas e sob a flores Cunha e o jornalista An
presídencía do padre Arru- tenor Novaes os delegados
da Oamara, o sr, Octavio destes dois próceres, resolve
Mangabeira pronunciou vío- ram declarar encerrado
lento ataque ao governo, em o íucldente,
replica ao discurso do sr. O derctor da "A Pátria' es
Raul Fernandes. plicou á imprensa que acata-
Visse que o polítíco hoje rã a decisão de seus delega

gozava
- de tal desconceito dJS porque é homem de pa

que só agindo correcta e ho- lavra, e não lhe era. licito
nestamente e impondo-se pe- discordar da resolução toma
los seus predicados consguia da. Entretanto accrescentou
a confiança do cidadão.. 1 que contínuva á díspostcão
Por isso estava desgostoso do sr. Flores da Cunha aquí

de falar nesse mom ento em ou ali, em qualquer parte
que o POVI) não acredita mais e em quaesquer coudtções.pa
em palavras mas em actos. ra a completa solução da
Aparteado constantemente questão havida entre elles.

quando atacou o governo, o Quanto á campanha que
sr. Octavío Mangabeira Iem-' lhe é movida disse que "não
brou a phrase que corre de respondia a anonlmos nem a

norte a sul do paiz. "Isto pseudonímos",
que ahi está não póde coatí-

"._� _

nuarl".
,� ... - -�-��>-�-,U�n conte de vi-

Achilles Balsini gario

I Peças sobresalentes e accessoriosl

para blcycletas, ICASA HERTWIG, Rua 15 de
- Novembro 127 -
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Dr. ADOLPHO KONDER

Está nesta cidade, desde hontern a tarda, o exmo. s�.
dr. Adnlpho Konder, prestigioso chere do í'artido Bepublí
cano Catharínense.

Hontem á noite tivemos rt honra de receber uma vi-

Um conto de vig-a!'io em

Blumeuau é facto que mere
ce a atteução dó reportar,
pois são rarísslmos os

...
c,asos Ique noticiamos.

I Este, é bem verdade,. roi I
passado .iqul, mas a ví ctlma
é de ItajahY. João Gaspar, de
Itajahy, estava ás 7lJ2 da noi
te de huntenr na barbearia
Novaes quando dalle se

.

áp
proximou um individuo .que
dísse chamar-se Wa.ldemar
Silva; Entabolada a cQnver'"

.

.. sa, esta versou sobre um OI)'" sita do emi'lentp p:aH-tiên; q.ue.manteve comnoseo agrada.
timo relogio, de um valor ap' vel palestra. Folgamos em registrar este facto, agradecen
proximado de 150$ que era do immensamente a amabilidade com que nos surprehen
de João Gaspar. Pouco de-
pois o individuo ped� a João

deu.
O sr, dr. Ado1ph'l KQnder v�io a BIumenau em visita

Gaspar que lhe dê o relogio a seu irmãú tir. Vi...itor KO!lder, e a SPUS innumeros ami
porque .�u�ria yer S6, traba- gos, sendo bast�nte cu�nprimentddo. S. Exclü. deverá demo
lbavo dn elto. �ISS� parapr{l rar se úÍl:lda hOJe aqU!, i'egressando em seguida á Capital
curaJ o na RaUlo Cultura, on- do Estado. f

de tra?lalhava da 2 ás 4 e c-
.

"Cidade de BluHlPnau" cumprimenta·o respeitosamente
I a 6l,-pIKer. . .�..

...
.

.

Horas. depois João Gaspar

I
. .. ..

.

..
.
.."

.

.
-

desconlwu

qu.e
havia ca.hid.o "MaiS vale Vlver ·um \<'1.0 fIm:

Em

seg.,Ulda accre.
s

numa trapaça e apresentou d· I
- d·· :. ce,�t,o�. .. .

qu�'íxa á policia. Foi então la como eao o que MaIS �ale VIver um dia
.

,
.

R -

U
.. como leao do que cem an�

averiguado que na .C.B. nao cem annos como nos como c()rdeiro" eis a di-trabdnava nehum Waldemar
d."

.
"

S lva nem outrú qualquer com cor eira VIsa dE:' um. soldado obscur�
os signaes in dÍ<'-ados. entre os mll�oes 9-ue comb.lt
Até a hora de escrever- Roma - "O povo dos cami- tel'a� pel� VICtorIa da patrla.

'lCS esta pota ainda não ha- sas negras está decidido·. a Isso e mau� do que U!�a pa

via sido descoberto (l melian enfrentar e vpnC81' todas ·-as lavra de. commando. E o nos

t
•

d It 1 provas", declarou o presídeu 80 proprlO envangelho que,e, que e e a nr� regu ar,
te do Conse'lh{), ;;'1'. Mt�s' S.DII·. J'aramos respeitar por toda a

illl'ranO, illàg-ro, nao USH V8 -- -

• . �"

cbapéo, estava de barba ras- oi, perante enorme multidão, parte e seja co�tra quem for �

I pada e Lsava um terno xa- agglomerada n: Praça Ven�-

drBz. za, por occasião do 20 anni-
ver�ario da entnrh !B.·�talia 'Au mentará O

".,.,.".,:.:<.,.,••". g
':::.�S:"�J preço da ga -

zolina?

Emburcou segunda-feira em

Floriunopolls com > destine
ao Rio de Janeiro. f.J sr, A
cnílles Balsíní, director des
ta .rolha que vae terminar

Pediu o. relogio para ver

S� trabalhava direito e

disse que era espiker
da R. C. :8,

Do «O Estado» de 21 deste
m ez, transcrevemos a seguiu
te nota editorial, publicada
com o titulo acima:
«Estamos informados de

que, em remiiãoconjurita das SR. BORGES DE MEDEIROS
Commlssões Directoras do
Partido Republieano Catha
rínense e da LegW,Q Repubtí.
cana, fic0U resolvido darem
se. por.jíndos os compromis-
sos que Iígavam essas duas -�-�__._..�.�

entidades até O pleito de OU·I·COn$!A .. " ""., ...Q, trubro, .readqui�iud? cada um - i \.-re�l\;..�a "i\..-n re
dos Clt�dos I artídos a s�a O'A�t'o,,;;,,,.g.;? >autonomia, desappareceudn, b ...... a \,.0& u·"",:;)

. I�. P?rtallto, a Cnlligação Repu- Rio, 28 (P; -. O sr, (LI.
� .. nueana Por Santa Oatharíua. João (lomes Ríbeiro.. Minis.

.Ambos os Partidos coutí- tro da Guerra courerenotou
JiU"Lm; porem, a agir (I@ com- longamente com os geaeraes
iuurn acôrdo na politica es- Mílton Cavalcautí e Eurico
tadual, formando, sob o pou- Dutra, em seu gauíuete par
to-de-vista d/L orientação pc- tlcular.
Htic1.l inÊerüa. ums frente- Logo em seguíua {} -titular
ul1lêá CDm a. facção liberal da Guerra, dirigiu se para. .

o
dísside ate.

.

ruínísterto da Justiça onde
Para (JS Iins de crlentação, illantevcl pf.fJlongacta p�lEistraconstituiu-se um .. {(Coí:nit��"ç()m o sr.: Vícente RàoJ'·

.

lfirigente provtsorío, Jormadp ��
.. '.. ..

..

por. U

..

í?- .. representante -d.�.e·.ibe.ral .di�Sident.e res�ondecada Partid.o,. . ... "."A. em santa Catuanna, o

O reprês'.o'ntante, no Riô;��ôr' corouel Aristilhmo Ra
do P. R. 'C. s�rá o Si'. dr. mos, designando-se -em ·dia
'Ado1pho Konder, seu pr,'!,i proximo, o s�u de'legad'Ü no
dente, e, em Santa Cathari- Rio.
na, osr. dI', Fulvio Aducci, Não se trata de uma al
seu vice-presidentf'. Repre· liança de Partidos, mas sim
sentará, no Rio, a Legião de uma simples coordenaçãQ

I: Republicana, o sr. dr. Rupp de forças, marchando os tres

1\ JUUÍOl:; devendo ser- escolhi- Partidos· paralIelos, coulSer-

t ff
��8�:J�8�sd�� Fll�esp��í�� ��d�:\le:�tonomia de cada

(� -<I{" O novo prefeito de· Timbó
Por receni", acto do sr. Gln'ernador do Estado, foi

nomeado prefeito do município qe Timbó o sr. Sylvio
·Scoz. O novo prefeíto daquella prospera região é uma

figura prestigiosa e estimada por todos que o conhecem

,. Br. Slluio SCfJZ nYvo prefe{to de Timbó

L;ndo.piel'oeido franc·Js app!al':',D3 a sua

este lmpol'tl;i�lte' carga PUbli(:fl.
.-H:Cf{,l�de:·-_,de Bl-nrHtutti'� (,�rl"r6c;:�t[! J:�e

nomeação

o sr. Ner�u Ramos, G,)v'_;ruador do Estado, nomeou

pI'í'feito do mU!licipio de BlumenlJu, o sr. Gennano Bê
lue�hi q'w exercia até ago.'li. as l'uncções de secretario
interino reS9Dt1dendo p�la pt'efeitura.

NoUIicilUlL a SlU nomeaçZ'w, o sr. G{>rmano Bedusllhi,
re-c:;hoju o seguinte teteg-ram:ll3: _;_ .'·Germaao Beduschi
BIu neOH U. - Nr. 62J �

�

Ac !bo assinar sua nomeação Pre
[oU,) cs:';.,:� l'i-funicipiú. O" l�:e;ne,:1to,> que o inilc'lt'ttm para
esse hüUfQSO �atgo· (�o Int'1l gOV8l.'nü conFiam em que,
pesa urjo u;:i1J nas (''j};;!,ons-ibHLhde3 pro<lurará l'Ga;jzur
oi'r··' ":'''''1') d"'''S�l (p'nr;rl" con1Ul';<!.J' -::'.!- --'.'�";''-t ,:. � s.�'···

-�·""'"

.3.:.1:1,'; ,:,G�':3 e�,il'ClHJlS - NEFmU liA"lOS - GOYDrnador"

SR. ACH[LLES BALSINI

seus estudos na. Faculdade
de Direito da Capital Fede
ral.
Acompanhttm-no oS votos

de boa viagem e feHcidadt:s
de todos cs que aqui traba
lham.

En1 :hOillenagem a

Roberto Koch

o annunci(l é a alma de

todo o negocio

Berlim, 28 - O chancelll'f'
Adolpho Hitler depositou hoj"
no tumulo de Roberto Koch
uma corÔJ. dê fiores.
N. da H. - R(,herto Koch.

0ÜJO ce Jenurio se ·cele �

bron honter'l, roi um grande: cou estudos forrnidaveis 80·
mcrL o e Dotavcl bUL fc'l'iGlo- � bre a tuberculose, de&co
giSÜI' ul!emão, nascido cm: brindo o bacilIo dtsta dOEm'
K!üURt!wt (RanOVE'I:). Publi-: ça.'

Nomeado o prefeito
Blumenau

de
�...............
................. � .......... ��

......... ". .

�..,.__._,

��.�
.................
� ...�-

... �.��� ...:....:;.: ..�
___..._......�
�" - .. ,,_'"

�";':;:..A;

A escolha recaiu no sr. Germano Beduschi

para

1

S. Paulo, 28 - P - Fala-se
se que o preço da gazolina
subirá brevemente por 100
reis, tendo já as casas im
portadoraS entradü em �mten
dimentos com as aue: I'id "des
competentes. Dão como mti
vo a depressãc ca.mbial do
mil réis Entretanto, não ha
unanimidade quanto· ao aug
mento pois si o mo
tivo é esse, não se justifica
c augmeuto da gazoIina aqui
existente e no Rio. que Su
be a rrlilhares de litros, mas

someqte a qlLe entrar de fóru.

na GUbrra.
O r'Duce" accentuou que a

Halia era circumspecta antes .
. . .

de tomar qualquer dj;\cisií o As ultimas notlClas dt' Ber-

mas, uma vez esta tórn1ida, !) ,lím dizetll que. o Zeppeliu
P070 italiano directamente ia I viaj:l normalmente .

SR. BENITO MUSSOLINI Viaja nOfinal
mente

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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110�

em ·tecidos de lã

encontra ..se

(Communicado da Directoria de Esratistica (13

da Produccãe - Secção ele Docurnentacão e

Informações - Ministério da Agricultura).
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Redactor ...:....�Gerente
A.FFONSO BALSINI

Rsdaeção e oIficirras:
Travessa 4 de Fevereiro U" 7

Caixa Postal - 57
BLUl\1ENAU
Santa Catharína
-

A3SIGNATURAS
ArDO"""". ""
Se nestre " ...

Ni; n. avulso ..
NLn. atrazado .

15$000
8$000
$200
$400

PREÇQ f.AODiCO

CARLO S

Uafrigeradores

ELPJD10 LIMA
Escrivão

eomprornisso de bom

serviço gratís por

A· cura das

Infallivel eli}. pDUCOS
dias somente com

as. aramadas
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cado por Sutter. Iícaçõo no clube noriaDopo�i�ano'
-- Para a disputa do l' lugar jo· Chíco entra cm lugar de 'Tllínho.

gam a seguir, o Blumenauense e o conseguindo reanimar a linha uo

Altonense. Apezar de cançados os A thletico que esforçou-se bastante.

tozadores do Altonense oíterscem Apezar disso Evvaldo e Nena razem
i'csistl'ncia tornando interessante o mals dois pontos para o A�azonils.
encontro. Oetavío escapa e central A linha deanteíra do Athletíco con

a pelota para Andrade que faz o 1" segue também fazer 3 tentos, de

.vm: >:('r�;-lrjus
--Trans('(J'/'r," Iu.ie O 011'1;'

nersurio tia senturrinha Ceci'
lia Coeriz .

. - O ST. Theopom po Rocha,
empregado n� cosa Çl1'OSSeJl1-
bocher, testeja Itoje o seu

dia de annos.
Ainda hoje o sr. Nilo Bra

gagnoli, filho do S1'. Alfonso

Bragagnoii, eomniemora seu,

onnioersario.
-'Pl'anS(](i1Te amanhã {I.

data natalieia do sr. Arihur
Fououet, m, a. contador da
Caiia Açricola de Blumenau.
=No dio. ele amannã feste

ja seu dia de annos a seulio
Tinha Leonor Schmiít,

- Q ST. Qgê Manebaeh. faz
«nnos amanhã.
-Na sesta teira o sr. p,[

be;'to lIfoellmann, (l'iTigente
da imuortonte Casa 1ríoel·
lmann, comnu u, ora a sua

data notaiicia.
O auniuersas iasttc é muito

esümado em nosso meio, go
zando de gTande estima.
-A tcâos cs anniuersari

antes oprcsentan.cs 1WSSCS

tetiettações.
Viajantes

Pü7'Ct a Capital do Estado
- seguiu. segunda feira o sr.

.

1
tt« Jubai Coutinho, Delega-

o forte conjuncio do Amazonas, que venceu briltuintemen elo Esp('(;ia�. d._e Potici« �m.
te o ictletico nosso mU1uc7]J1O. S. B. roi ft

.
. . ,_I chamado, decenâo regressm'golo do. Blum..

enuuense. Outro pon- II que foram autores Leal (2) e Nnna

I hoie quurta-Ieira.to e' klto a ravor do Bluruens uen- I do.
.. ,

se, sendo seu autora Marx, béque ] No Iinsl deste importante encon- Visitas .

do illt'luelE-e. 'I'errulna momentos tro o plucard marcava o escore de
depois o tempo, com a vietorla <lo 7 x :1 Yavoruvel ao time blumenau-
Blum ennuense por 2 x u. �n�B.

xxx

Inicie do' torneio da
classe B

Synopse dos

Recebemos a m/ta'vel visita
rio sr. Mental' S. Muniz, des-
tacado Inspector da Generai

resultados . .110101'S do Brasil, que veio
aconrpanluuio pelo S1'. Alber
lo Moellmann, do alto cem

merda desta praça.
Açrtulecenios imensamente

a interessante palestra, que
mantiveram ccmnosco.

..�

Fallecimento

o sabão

'Virgem
�

specialidade,'
de WETZEL & elA. ,., JOINVlLLE (1i!area Registrada)

faltar"em casa alguma!
.. �
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