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As expressões pittorescas] Ainda em claro •• .,

O I"A� (& "'6'" � VlT AS" Assim SI? manifesta o nosso
� v.'· "'H.A.IJJ!A. presado collega «O Agrhml-Implantado o regime senso .harmonísador, ou

tor» de Rio do Sul, sobre oO espíríto gaúcb.e�co/3tra- Upa, malacara L i b e r8. 1, revoluctonarío, o gover- melhor - salomoníco, 'I'zanserevendo 3, nota de livró do nosso companheiro-:ves do linguajar
.

pinturesco. upa t ., .� no earherínense tomou o em face de duas rIjas um collaborader nosso 801>1'e Menezes Filno:que não raro escalpe rapí- O guádrCi � perfeito. Na compromisso de. provêr pretenções.
". o, caso .({Caxias}�, e.m. qu:� a

«Pelo sentimento de aIfect()<ia e vigorosamente imagens, cancba a.m!l!a. os animais es· as vagas que se veríü-: fia outros cartoríos, dírecíorla do Olub �o�nvlhen; r e admiração,. que de na mui-:iaetos e personalidades, fi- eaceíem, tremem nas pernas cassem nos cartortos, por porem, que estão pre- se,. a p_l'etexto de dívlda, ate I
to consagramos ao aútor doxandn, assim, dumâ fórma nervosas, espumam com a meio da ordem de cías- enchidos interinamente. hOj� U$10 ,?rov�d.a, do «ce�t�r- livro cujo titulo nos serve denova e mais OU menos orÍ' brida sustida. Não parara, na' sificação nos concursos. o do segundo

.

tabel- haU» d...,ose, €fXlglU do ',(Bru>sJl: epígraphe, não podem�s dei-ginal, 'aeontecímentoa hístori� ausia enorme de engoür, Indiscutivelmente, a ]ionato de Blumenan, por um _codo e pouco, para for xar passar dasapercebtda, aeos, nos tem. dado'uma faee em galope desapoderado, as providencia, pelo aecrto exemplo, neCl!llento do ,passe" 3 «� ! optlma impressão que do n:U}S�inedita do vocabslarto beasí- quadras em cujas margens de que se revestia, não Fallecído o antigo 8e1'- Patría», de Flerlanopolís, pre mo tivemos.leil'o, numa. dialogação e num se apinha. a multidão. poderia deixar de attrair ventuario coronel Cunha cede-a. dos .seguiates com- Menezes Filho, cuja capa-adjectivar, continuo e regia. Mal sôa o. tiro, o Malacá- applausos. E}a a ansla- Silveira, foi aberta a Ins- mentar;?s: . cidade e benernerencía mui-naltstas.
.

.

ra se distancfat abre corpos da consagração da capa- crlpção para o eoncur- «Â (;l,da.de__ de B!umen�u, to honram a sua lenga. esr-O registo de comparação, de luz, e o corredor, sem �ê- cidade, por meio dum so, que se realizou pou- em sua. edição �e .10 do

cOr-jreira
de jornalista, quasí ex-sobretudo, se vê inçado de vantar uma f::IÓ vez o tala, ln- eríterto justo e selecoío- co depois, dentro do pra- r,ente. dan�o not1C.las despo.

r'
elus

..

sívamente d
..

e

..
votada

.

aosfÓl'1Uulas extravagantes parel� terrompe oS;..'l:Upa!h:1 olha pa- nado!'. 50 legal. tívas, Insere ll�a que, na�a Interesses do nossa Estado e1e109.
. .

1'9. traz, e ve-se SO, pois o Cremos mesmo que Já lá. se vão meses. menos nada raais, e do que as perseverantes deíezas doA moda ou. in:nQvação eo- competidor, rocinante degene- assim se fez a principio. E ate hoje, todavia, não I um escandaloso c�.siJ. �
I direito do povo, ioi, por per-lheu ia�tQs adeptos; mesmo rado, curtido da carroça, O então interventor a- se providenciou a no- Trata-se de uma �ue8t�o I seguíções politicas do muní-porque partiu do alto, talvez «maceta», mal troca pernas, chou de bom aviso im·. meação do serventuarto que bem �erectl a, a�ellça.o i eípío de Orleans, encerradocom o fim de se fazer mais num lerdo trote. . . prímír urna. nova oeíea- effectívo, a.pesar de ap- d� sr. pre8Hl;üte da, li. O. D,! num cubículo da Peníteneía-íacílmente compreendída, ou Não está ahi, um como va- tação a esse aspectcda provados os candidatos afím .de apura: a. S�[J, proce-lria, onde soÍIreu t�rturas epelo gõsto· de impô!' usanças iioinio, um pouco de psycho- acção admínístratlva, {} que Sê submetieram ao deIIf!llt e depo�s pu�:r ,se;:e1'a: privações, como se fosse umde derezmtnadá região ao, logia politica, que dá a me- que irup<n"taria, sem du- respectivo. exame. mente a m�tcantillzaçao de criminoso commum.Brasil restante.

.
'didi;t de costumes terras-a- .vída, na extínceão defí- O lacto não encerra passes praticada entre .08 Assim, Menezes Filho, noAinda rios lembra o encon- dentro? uítíva do filhotís.mo . . . grande tmportsnote, .11a que pugnam pelo amadorís-

seU livrD, descreve curiosastro di) sr, Mauricio Cardoso Outros, 0$ «torcedores}} do Entretanto, a política verdade. pois que o ta� mo». ohservações feitas entre oscom () sr. JOsé Americo, em cavaUo que «apanha como
sempre. se fez tentação beUi.onato em apreço es-

• pr-esidiado8 da Casa da Pe-,que.. a uma inquirição do sr. boi ladrâo), nos trariam nO- irresistivE'L' • tá entregue a 1>oa8 mãos. Lá é como aqtu dra Grande.Og\�aldo Arlinhut sobre si Vá.s fnq;rcessões, deSf!nhando D'3hi, aos pouoos, a Será entretanto, coisa "DAS GRADES DA PENI-·

ambos se conheciam, respou- dillerente quadro. decisão se roi toree,lldo, muito licita, que conti- A proposiso do recente cn- TENCIARIA" é um trabalho'deu o ministríT da Justiça, Este, por exemplo, mais mesmo. porque íambem nUe como está: desde eontro do uBrasil» co� () interessante, 'em que () jorna-«q1:e havia passado a mã.o pl'oximo da :realidade:.. . no alto dominam certas· que já foram satisfeitas «Figueirense'>}, o «Correl<: do I lista nos revela que no pi'e-pelo fio do lQmbo, ao titular .. Sabe-se que o partIdo .Ll- fraQuezâS, e nem sem- todas a.s exigeucias pa- Paraná» publica a seglan.te! sidio da Pedra Grande. den�da Viação, .e e13te não mur.. beral (o Malacara), perdeu o
pre os propositos prees- ra o devido preenchi� nota:. . aro da capital do Estado, sechá.ra as orelhas» '" seu jockey.lageano. enrl'aque- tabelecídos �com o alvo- mento? Lendo um Jornal catharl- corllmettiam tantas cousas. A imprensa fóí pródiga no cando os gt:trrões, de tempoli> roço dos primeiros 1n8- Ahi está um caso que nense depàramos cam uma deshumana,s.dJvulgar e�se episodio dum a esta pa.rte•. Deram�8e-}he tantes, se conservam in· vem despertando COill- noticia no seguinte theor: O livro de Menezes }1�iIho,raro. encanto para a nossa l"emedios restauradores, mas definldamente int':tctos ... menta:dos. A1íirme.m-nos, O Figueirense F. C. de Flo- escrípto em linguagem si.m-sêde J;lacíonalista . . . nã.o houve melhorar. nem os O cartorl0 de Bom Re,. de Floríanopolis, que rianopolis, deten�or do cam- pIes e sincel'a� desde a pri�

.

Oll'tr.oS �a lh.e seguiram, já «upas» .lograram· pôr·lhe as tiro. foi o precedente a· ·reuniria prObabilidade peúuato d!3 1932, Jogou n� do- meira .pagina. desJilerta g:ran�mesmo, êm discursos ou �m orelhas fitl:ts. berto para ;8. quebra da de nomeação o sr. Mario I mingo n1tmlO co.
m o Brasil F·I.de., inte.l.'esse ao lelt.o.r,entrevistas.

.

Andava pelichando. A sci- louvada medida, eRpiri� Tavares da Cunha Mello. C. de Blumenau.
. ;. R' um livro que prende.aPara muitos, não na dú,vi" encia veterinaria cabocla nãol ,tualmente revoluciona.. Mas, do mesmo passo, Venceu a partida o �rasll attenção e vale a pena Bel'é�at a moda foi consa�rada, lhe conseguiu evitar o gal1I'O- ria, Não se nomeou ao murn1ura�se que teria pela contagem sensaCIonal lido.'Soando a coisa muito ncJssa, tilho sobrevindo . , . O pôtro classificado em primei:- havido promessas, coi- de 8 a 11

. E' um Uvro que alcançou:àa illelÍula
.

brasileira, com ti- teve para Jogo a cara incha-I 1'0 lugar, Mas, convenha� sas assim como dispo. Pelos modos, o campeão do arande
..
exito».>hldos (}'esporas; tilintares de' da. {) tratador não, se COtn- mos, o expediente havi- siçôes tf'stamentarias, de Estado ê um quadro _ .. Ira� b_....... _bombas d'apelro8 e reverbe- prazia com animal que nega do logroll remendar o sorte a ficar o cartoda quinho.· O resultado do jogo

J'a' so<:> quo.r· d:sc ••tl'r
•

l'h8 espelhantes de la:míllas o es11'ibo . .Espicholl, desesPt:- rasgão no tecido das com os candidatos ap- dá bem uma idéa disso. � � I Wde espadas e pontas de' lan:' rado, o pesc&ço de. í'ínas ll- boas intenções interven� provados indefinídamen- Pelo que se vê acima o A'" rr'" doças. nhas, perdeu a linda estampa toriais, tanto que Íoi 01- te vago. campeão cathal'inensc �ãO a,e a qua I IcaçaoNão rossemos· um povo de em' que os museulos jovens fel'ecida ao can..didato Si. contudo, foram os

represe.uta a força m13..:.x1ma I Sr Ma rcos Konder?nel'oicos"guel.'1'8iros improvi· desenhavam relêYDs :fOi'tes, e que obteve o primeiro candidatos' approvados do futebol do Estado, pOIS no •

sa.dos . . . á dysplléa seguiram-se. cho- luaar no concurso, como em igualdade de condi� 1)1.jmeiro jogo que reali:7.0l!
.

. , .

·

E não fizessemos praça da ques dos cascos e o ultimo fiêha de compensação, ÇÕfS. o melhor rumo a soUrcu um seriQ revezo AqUl So� () titulo 3m.ma, pUblIca·

nossa ingenui.dade ,poUtica, abanar da eóla .. , O «Ma- um cargo modesto na seguil' seria o do 801'- tambem em nossa oapital, o «O Chobo» do RIO, de 14 do
· >com o poder casteIha.uo, for- laca,ra» está morto • . . repartição de Estaíisti- teio: premio ao fe1i.zar� Palestra-Italia, conquistou o corrente:

.. •temente tartarinesco, de pnan- Phantasíosa a deSCripçaL-�' Cd,.,. do . • . titulo dE:' éampeão e não

.1'e-1 01 SUP;l'làor TrlbUl1tat Elelt�..

tasÍar tu.do. por amor de SQ- o certo é que o Partido 1· Quer dizer, assim; que 1:ç só assim teria filll a presenta o expoente maXlmo ra, aca.an o o 1'0 o vene .�uhos imm�nSos, que se trans- bel'al agoníza... O pittDresco se accommodavam as esqutpatica anomalí'aque do nossa futebol. dor do desembarg�dor
.

Re�a-formam, bastas vezes, em vaticínio jornalístico perde a coisas, com um perfeito se vem registando. . . Porque se 08 palesb'�nos I tI) Tavares, �roI�rlU frsegulll-desU1úsões fOl'midaveis. sua intensidade vistonante, e
se empenharem em partH.las�te ..at;col'�am.Mas, am, na HliuEláo, é que falha, assim, a ex:pressão V?- .

.

.' P d <C � P' C f. contra algul;ls quadros que os VlstPS! etc.. .'reside. evidentemente, essa cahular antecipadol'lit da.' "1- Ant?nlO Cardoso, - e 1'0: rimo arnera Oi
mesmos derrotaram' durante .

() preStdent� do T. R..de-'lorça que nos impellc, mcoI- ctoria.
.

Jestl�o dos Santos, ProcoplO
() campeonato 8 derrota, 8e-1 Santa Catharma, transID1tte

rlgiveis do fracasso, a todas O tempo se eíJ(3at'I"ego� de ?erell'a TeHes. preso
l'á certa. Poi� a victoria aI-j por, l::le�:ramm.a a cO.z;tsultaa� conqUistas, €, talvez, a deseusilhal' o guapo alUmal. Santos Mach�d().. '

d P los palestriIws so- do JUIZ da 11. zona elt:utoral,muitas loucuras lindas, Sup� e' revelar·)Jos' a surpresa de Theoba�do Lothar Desehamps.. Telegrammas de N�w York c�n<:a 8:.: c () n j u n ü t {) a i si Marcos Konder, que exer
primos, assim, o que nos estarmos diante dum notavel Theophüo Bernardo Zadrosn;y. annun'cíam que o bmusta El'- ore nHut��. e n te s ao titu-l' ceu o cargo de prefeito, está.'

TI t'co f'nt
. •

e f mi 'uo cuia 1'e Udo M.arq.uardt. uie Sehaaf falleeeu a 14 do c o n CU! I
mal'S ao factor incluído na letra "bH do de�mmgoa em senso ).:'1'a 1, '. .' espeClm em, .I .'

-

Waldem.il.'.o COl'l"E'ia. corren�(>, depois de ter. sido Iv deve-s�
� r. o P<>les- ,..''''to. n. 22.1\:)4, sobre priva�vis�o segura' e �itida, em j)NdllcçãO tem Q seu n�tal .

R sorte A�Sl1D me�'rolJ U> v. v . �

compreeneão :perrelüi das .re- annunciado ltO alvoroço (mm AquidaÕ}l:n: Fl'unClSCo 08- suõmettido
. � operaç_ão do é'

�.

m cãO': da cidade. ção de direitos políticos.
.alidadês desconcertantes. . éongres8o proxÍmo . • . seito, Jose Oarlos de Souza trepano, devldo ás lesoes que tr�1 o�: c�isaà de futebol! Accordam os juízes do Tl'l�

Esse castelhanismo, . que li Moreira� .. _ . recebeu .r:� rec�nt� luta. ':Oli- L a,sé sa�mo a.qui. buna} Superior de Justiça
Torça do trabalho introduziu

I! JfJ. t.. Beleht(_>'1',alto: Jo�? The1s. tra o pugIlista Itahano Primo á.
c

Eleitoral em não tomar co-na lide pampeana. se conta. A Is.an,en O
.

Benedzeto � Tm"bo . Walter Cameta.. j 1 nhecimen.to da consulta, por•

TO agando-st; com {}
.

'"
. MucHer. .... . . Em conseql1encia d essa O ES'l'ADO ê o seu orna. não caber em caso. que im.��d6r �le:re de qu�� p0ude Elestora.l Uami:nho das A:retas: Lms IDc.rte, as autoridades resol- Diarío sem ligações politicas porta decidir uma especie,concUtar os destinos na mes.,.

l
Alves Gevaerd. veram prender o famoso luta�

com a.mpla circulação em cujo julgamento só lhe cabe
ma condição de vida. Aéham�se· c<Juc1iÍidas no Encano: Conrado Labes. dor itaJiano.

. t"'" f.harína Faça o seu em segunda instancia, por.

Não é, pois, para €stranhar- juizo eleitoral desta comarca .' Encruzilhada: Angelo Bran-I O facto nã.o deixa de ser San.a va .'
t h j meio de recurso pl'oprio."

.

se tão bem se ajusta o simi- as insCfipçõés eleitorais do� cher, �1.artínho :ias Santos., . interessante. Toda à Amel'!ca pedIdO de �s�Ign�ur�� 1<;': :--_1e,' qu� um jOl'llslziuh? _

do ae uintes cidadãos' .·Garcta: Adolpho ForbuH, freme de en.tlIusiasmo e der� mesmo, á. /alxa .OSL , i)u,

COOPER�ul li vespe:ra das elelç,oes. ilumenau: Afi�nso }i"Rri- João Schmitit, Johann !ten. rama OU1'O em torno dos Flonanopolis. ,GARY
.

.

,)omo nos'" tempos illustres da ilhas, Alfredo Greul, Alfredo �spar: L�JO.P(J1do SChramm, «rings»r R' a .luta :prefe:rid�, '. !.Alliança (A la fresca!). venha Kumm. 'A.liredo Laux, A.ntoniv Sabmo -!3emgno dos Santos, por exeellenma., pelo amefJ� ......

'I
e a, Imda }oura Carol Lom�exClamal\ n(l Jockey�polítioo, Kaiser, Arnoldo Bchnaider, Theodolina ,S?uza Rosa� cano, apesa.r da sua brutaU- A camInho ..

de rlnnas bart C:.0ll.s:tJtnem uma dupla, as
Q seu «Upa. M'â!a.earah BenediCto RoUmann. Hammoma. Al'ihurMueller, dade e dos aspectos barba.ros .

. plelldld� e tem um.desempen.�Vale a penaJ�:r�se; Carlos Rietter, Carmen M8;- ROdOlP�� Korfke.. . de que St; l'\;WeS�e e qUer! Com o ultimo temporal, a. ho adJmravel no fUm {(A mtl-
{'iu:ü vae 6 cavallinho pa- tia Sllvei.ra.. Courado Balsim. Hf!:nsa, Atl�nro JuveuClo quanto maIS �·eqU1ntaDl. em! ponte grande sobre o Salto �:r)Jlle Deus me: deu» que o

r

..

a 3 r.
aia.

Olh.ae.· •.•.
� g

.. a..nl.tU'd01 .ElOYü.li·v.eira,E:HChHosang. d.
a

s.�tva> a,ustav!)., pe\'SUh�..
se

�.v..
a

g.el'ia,
mals

..

a

..
p.p.laus.o. re-Iteve a sua coberta atting1da, �laema.

Busch vaI passUl'llo-
:tirme, de pescoço espichado, Franciséo Initzki Junior, ln""ayal} �Oaqu.lln Mose.

�

ceoe, .

ando muitas folhas de zÍ!l- Je �a sua té!a. �

..

_altaneiro. trocando 8$;orelh�s. Francisco Runze, Felix W. .lta'ltpava.�Bee(ja. Alfredo H�
_ Estranho é. portanto, que a

vo. Fll1p.S de.Gary C0!1per semrelinchando, obsery;a.:n.Çfo que Attenburg, Fredel'i<3() Hette- l'mg, C�nchdo M��oel da S�l morte dum dos contendor�s, co.
•.

.

.

pra sao m�1to ap::eClados pelan.ã<) tem oompetidor no OUi riou, Frederico Kllian, Frede· va,·. Gmlhel'me "'le��rtRIbl\S oeCàsionada por golpe nao Ate agora:. que se salba, nossa platea e espera w se que
tro trilhO'; ...•....•. ico8anches. PrODlSt, ManoelPere,ra e ""e. p!'ohibidQ� faça com que o não se fez ali o nlenol" reJla� ta1l1oem este alcance grande
Ahi. vae (} malaeara. v�Jéu-

r

Henrique Otte,f[eroilio Dee� lOfo�OlV�oT�::R�oc:�hmalZ. pugilista víctorioso vá parar ro� de SOl'tea possibilizar-se a su.gcesso. m lemento vattr, em disputa de corrid.a.� .•. ke, Hel'marm Sacnílebel1.. Ja�;�ãl�luba" José L'uis p.o, :&adrez.
.

... . sua raina, com as novas ChUN
. �m�al co P 1

Tae !Ser uma verg<lnu.a;t;.... João Reinert, José Framne- Junk;s Walter Ribak. Estl'a�o, mas,posltlvamen- vas caídas.
um J01' .

Vaa estat')unto. só ll? H�' ". ��Q Ing�t. ..

fi hI U 1 No»';' Bremen: Ca1'los tlei- t.., am.erlCtlnO • • •

SerlÍt entretante, qUe vai ......-----..-----

dor. DepOIS do primell'()s .•

,<
Marcos

\
oese �

.

.tYl.anoe
ser de Cordova. '.. t' " '_ fERMENTO MEDEIROSto, () c()rp�dor olli� parBt, ,Moes, Man()�l dos A;VJos• .Max .

Salto' Weissbach: Manoel retth con�nun.r a pou e nessa. SI

O Melhor Para Todos os Do,-e não ver�. parceIro, magro!. Creuz, �oapyr, J. � em.andes. R0sa. :
Vargern Grand.e: NUa Picke- tuaçao, estragando-se filIa a

m�n�o, apanhand9 como boI,..•... 0P'laymulldro�:�ri°b�ZlChel' p
..

edro Tiroleset: Vlctorino Mo- ring. Baptista.. dia? ces' 'Pães, Bolos, Etc.laurao. '. .

. )

o parelheiro que vai pelichando • • .
Do concurso ii BOlDeação

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



Cirur'gião .. Dentista
ZI MERHANN

N
E

NELSA
55
A.

Formado em Alemanha BrnsH e Almu:'l.ic8 do Norte. Ex-Assis['E!nte do Pro- .

. !essm," Dr. F.'Schmiut, N®v3-York. GI'ta·�:t1i(il Dentista em

chefe d() Hospiml de Mous1:J!i:.
estabeleceu-se

'DL' ir1í1t..AT:NAW' em frente ;ao' HO"I"EI. BOA VISTAEM U' 1I..H.....L..;, ·.tU (WALTERSEil?ERT)
Raios Xpara exames ,õatmvlogicQs, para tratomemo« smenUfiMs de raizes
dos dentes. Cirurgia âemaria: Raios itl1;n;. molet:a,s para branq�e�J7 dentes.

Clul:pas inqu.eflraveis, OOTOtflS ff 'f}{mi.es por '2)�f1tnod() espeew.l.

20 annos de experiencias

Tratamento sem dor

por uELECTROJOTANu
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Violinos, Violões, Bandolins,

Cavaquinhos
Guitarras,

E'
e toda 'sorte de Instruméntos de corda

CAIXAS para qualquer instrumento e

ARCOS .para violinos

<Premiado com diploma e medalha de ouro na

;"
.'

'.' exposição .de 1926.
.

.

...

Grande premio na exposição de 1932

Rua São PciUlo, n. 13
;.

Coletmia de Rendas Estaduais de Blumenau
.. ,.Imposto de' .1n.,dnstrias .

e Profissões E O MAIS SABOROSO"
UM..t\ DfUCUl lNSUPERl\rft!

'�
-.",..

L

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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� Farmaclft CENTRAL·· ;EDITAL �
. Esta�do a Junta comercial·�· --- JOÃO MEDEIROS. _ ..

- �
InCUmbIda de

.

organizar o � R
..

. � �
c��astro das. firmas comer- � na 15 de Novembro, 84 - 8LUMENAU �.
orais das praç. a.s do interior;

F!LIAL: Rua .15 de Novembro, ue

;do Estado, a exemplo do que (Antiga Farmacla Gloria)
fez nesta cidade de Floria- -_.---

n_opolis, de ordem do sr. Pre- � Fabrica e Deposito das ffi
síüente chamo a attenção � PILULAS MEDEIROS �
d�s srs, comerciantes que � prodigioso medicamentá contra a malaría e todas �

I...
ainda não e. s.tã.

o legalizados � as formas larvadas do impaludismo. �nesta Jun�a, para. .

efetuarem � �os respectivos registros nes- � PO' DE ARROZ "L UCY" �. ta repartição.
� aderente e finamente perfumado. O melhor para

Aquelles, porém que têm � a pele. .

�
as suas ítrmes registradas;

- �
em cart.orlo, deverão .reqlle- .

Fermento é Assucar de Baunilha �
rer a esta Junta o seu arquí- MEDEIROS �
v�mento.' e�vian�o.· a. certí- � os preferidos! �
dao do ínteíro teor do mes- � �
mo registro, para o eííeíto � Perfume PARIS em tubos .�do cadastro. � persistente e agradável, Não sáe do lenço �
Florianopolis, 10-13-1932. ��i1��8@:lIl�8@B����ó

.

(Nome e malca Registrada)
.

Do .pharmaceutico E. A. Gonçalves Joinville - S.Catha-
rma. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de

E' natural que 8. vossa felícl- 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-
-íe; eesta depende, quasi ex- ea dermatologica após a-·

clusívamente, âe lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu-
3 em 3mezes, um frasco da ta toda a qualidade de feri-
afamada: das novas e velhas, tanto hu-

LOMBRrOUEIRA MINANOORA manas como de anímaes e

N h a] U muitas doenças da pele e da
o grande remedío brasileiro EIJ- o a egu. ma. creança

XIR DE NOGUEIRA. do pharmaceu- de 11 mezes atacada de desin- cabeça: Ulceras, Queimadu-
tíco e chímíco João da Silva Silvei- retia perdeu 543 vermes de 3 ras, Infeções, Empigens, Sar- .

r� vende-se, em todas as Pharma- �ualidades testemunhado por
/

nas, Tinba, Avor e 'I'oasuran-
mas Drogarias e Casas da

campa-/
.

··�·d It te Ulceras syphilrtícas e
� 1

nha e Sertões do Brasil, bem assim s�!s pts�oa� I oneas em �pe- ,
(:U-

nas Republícas Sul-Americanas, .

nu MUnlClj)IO de S. Francisco gumas cancerosas. Frleras,
do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos
Neurernberg, professor. Cada do rosto etc. lndispensavel

I LEITU·RAS· PARA· • MOCIDADE frasco é· uma dese. Toma-se de aos futebolistas, e ás damas

.

.

'..

li uma vez em café com leite. para adherir o Pó de arroz, esterilisar a pele. A pharm.
Desde todos ostempos.fodos Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que

(JS grandes flagellos que muito
dieta nem purgante. nem o 914 conseguiu curar.

.

contribue para i) enfraquecimen Vende-se .1 4 numeres (1, 2 Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Mínan

todas raças humanas, é a deca- 3 e 4), conforme a edade, em cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
dencia da força vital, 'precisa] todos os negocies nas Iarma- do mercado , as curas, a reputação e a sua procura vão

Tenho o prazer de comunicar a minha. distinta mente quando màis falta faz das desta cidade e drogari- augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, será

clientela, que na-presente dacta estabeleci juntá ao meu ao homem ou. mulher, como
as e na Farmacía Minancora. o remedío de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Carolina

negoctn de.lívraría e papelaria nesta praça, uma ti- compensação da Natureza.parn NOTA: Se. quízer poupar vos- Palhares de Joinville, curou com uma «só caixinha» uma

pograíía, encontrando-se esta aparelhada para a exe-. horas ámargasetristesas daVida sa saude.e vosso dinheiro com- ferida de 9 anos.

cução de qualquer serviço como:
.

A fonte poís.d'este . Ilagello doença desconhecida o remedio Temos «centenas» de curas semelhantes!

,. C·
-

d
..

F começa pela da mocidade é;habituai-vosnOCOf..leçO de qual- Adotada já em muitas casas de sande e grande cli-

m·press·o-es a c.o"r·es·· artoes e visita, -< atur�s, ás quaes, na primeiravez tem quer doença ao deitar: dar um nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97

Papel para cartas, GUlas assim ímportancía quàndoalías bom suador e �e manh� ce?o �'TJ:SO
muítíssírna, por que São de um purgante ce Lombnguelra

de regjstro de bebidas, envelopes, guias para a- origem de muitas desgraças, Minhncom. E o melhor de t),

quisição de sellos, rotulas, programas, linos de quer no decurso da vida quer
dos quantos existem, e de eiei·

vendas á vista, despachos boletms edehlais servi- sobre tudo' na velhice. As to ra ,ido e suave.

'. ços adequados á arte.
.

II vici.imas,..
ger

..

a1meute inexpe.ri- Mnitrs diarheas infantis são

l entes, fazem uso de coisas de c lUsa' aS só pelos vermes e den-
------------.......-__---l pouco ou nenhum valor ex- teso Depáis procurai o vosso

---------------- plicarIas por quem na verdade medico..

II nAda sab.
e de f.undo scientifíco.

Vulgarmente chamam-se: Vende-se na farmacia Mi-

OONORRHEAS BLENORR!iA- nancora
.

em JomviUe, e em

OIAS, CORRIMENTOS. etc. Sé todas as boas farmacias de.sta

o leitor fôr uma das victimas cidade.

não ande por caminhos tortos
que lhe roubam o dinheiro, a

alegria da vida e a saude sexual
que é ainda, um grande bem.
Incontestavelmente. um dos mH

dkamenfos que, podeis usar,
a INJECÇÃO dDEAL" "MI
NANCORA".

A grandeza da nossa Patria
depende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A gran
deza � felicidaie de cada um

Em pOSSUírem dois jardins deles depende da bôa ou má
ligados entre si; o ilo .

Amor escola paterna que viram com

dentro de. casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
!lO quintaL O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: ruo
bolisa a Felicidade; o segun- ralidade, instrução, Justiça, \
do completa-a dentr9 do con- hygiene e economia. Seja e-I
fortomaterialmoralidade, ido- conmi:lico compre só o mdis \
latria pelos filhos, e�poso e pensavel na vida, mas artigo I
a sande. de valor real. Pois bem; as-

Faltandoesta, tudobe trans- sim os dentes e o cor-

forma em sonho e lIlartyrio po, a cabeça e cabelo tam,.
Como pois, garangra pos- bem precjsam hygiene e as

se de tão precioso

LUMEM'I
seio constante. "

de tão grllIlue BEM? indo 'di, Para isso use a «Petrolina
reito em busca de ;«Mlriervi· .:v.tinancora,), que é um tonico
na» que é

.
um pr�eioso eape- capihl'; ideal microbicida, es

cinco feito pelo autor da aIa- terilizante do couro cabeludo
madaMinallcora que. durante evitaa queda dOE! cabelos;
dez annos tem curadu innu- dei3troe completamente a cas-

merassenhoras evitando (as pa::gordura e comichão do pe
vezes)operações e soffrimen rIcrf!.neo.Algumas semanas de
tos vel1}ps do uter() e .ovario. uso tornam ú cabelo forte, on
possu.indo attestad()s,magnifi- deado,vigoroao brilhante e pre
coso Umnegociante ,do alto to evitando as caspas e o em

commercio de JOinYille, es- brànquecimento '. 'prematuro,
gotando qnasi a pa.ciencia e sem tintura. Cada frasco tem

esp�rança� eurou-��.de hemor tod'ls as j.1lstruções para fazer
e rholdas com 6 fr�cos! Todos o aabelo lustroso secco ou hu

os incoIDmodos· causados de roido. Vende-se·· na' Pbar. Mi-

«re�as» i.rreguiares., ·hemor� nan.cora Joinvil�; em tonas

I··rhaglas, curam-s� ,se são cu- pharm., dl'ogarlas perfuma
l'RvE>.is com a Minervina.

.

Tias deót.l cidade. ••••••••••••••••••••5i1i_1I
:: .... : '

A CIDADE
",

.... :"
...

Junta Commecial
do Estado

MODERI'J"ISADO
Adaptor para onda curta
marca AGO transforma o seu Receptor de Radio - não

.

importe qual typo - num mstante, em um Apparelho U-:,
níversal, de aleance surprehendente, offerecendo UIDa ní
tida audição das estações em onda curta, distantes, isto e
uma Iacll sintonização das 'estações : Nova York, Rio de

Janeiro, Berlim. Pariz�,Lo�ldr(>s, Roma e outras.

Representa o conjuncto uma. super-mordemízação que não
devia raltar'p8:ra aumentar, .considel'avelmente, especial

mente no verão; Ó seu gosto pelo Radio.

Procure informações", preço, sem compromisso, com

)!f..
1a. Fabríca

'

de Receptores e Transmissores em

SANTA CATfiARINA João Toleniino de Souza
Secretario

Jl: Alfredo Gossweiler Aos bons paes
RUa 15 de Novembro, 74

BLUMENAU

:PO' fERMENTO E AssucAR
::�maIiaquc do "Eu'Sei Tudo» DE BAUNILHA "MEDEIROS"
o melhor e mais ínstructívo Os Melhores Para Os Doces,
presente.

Casa da Penha Bolos, Tortas, Etc.

5$000

Gabinete Typrogaphico CARLOS· VAHlE
Com livraria e papelaria

(\
. )

Almanaque do ({rico-Tico»
para 1933. Preço 6$000

Recebeu aCASA DA PENHA

Em FanlHia
'Onde está a felicidade

das senhoras

ELIXIR· DE NOGUEIRA
�"_- _.

. ....

l!t:npregado
CQtn successo
nas seguintes
tlÍQlestias :

Pomada Mínancora

fia quem diga mal de um remedio de fama universa�,
(ás vezes tão habilmente que o ireguez nem percebe) so

para vender outro sem valor cientHicG, mas que lhe dá

maior lucro. E' nma arte de lha caç!ir o seu dinheiro, pre
vina-se contra ela.

A Pomada Minancora não tem. igual no mundo. QUéin-·
do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte

C r· ri b I g Z
com um 60 vidro :lo Remedio Mi

U a ue em r a ue nancora contra embriaguez.
rem dado alegria e ielicidade a milhares de !amilias .

111e vivem na maior miseria causada pelo triste vicio.�

Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, SO? fl. 87
..

Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denUllcmr os

falsHicadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves, em Jo- .

im'ille (Santa Catarina) Pharmacia l\:fuJ.ancora. �nviam-se
listas de preços a quem as desejar.

Venda. em todas �s drogarias e Pharmacias

Pharmacia "O R I O N
"

Ant BRANDES

Rua ]5 de Hov. 63 Telepb. 98
BB.umenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na

cionaes e extrangeiras

Medicamentos AUopatieos, Homeopa
tic::os e Bioehimicos.

Sortimento completo
de artefactos de borracha. Per
fumarias, Sabonetes, artigos de
hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importação directa, por isto.

Preços baratíssimos

SERViÇO ·NOTURNO PERMANENTE·
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[orçA0 DE HOJE 4 PiG IHA!]

Miami; 21 (R. P.) - O erí
mínoso Gíuseppe Zangara a
caba de ser julgado pelo
Tribunal, sendo condemnado
a 20 annos de prisão celular
por tentativa de morte contra
o presidente Roosevelt. e mais
4 annos por ferimentos leves
causados em varias pessoas.

Manaus, 21 (R. P.) - O
couraçado «Floriano Peixo
to» partiu daqui ontem, com
destino a Tabatínga,

Procure ler as paginas eserí
ptas na prisão por Menezes
Filho} que formam o seu livro

Dos Grades da

Premio no valor de Rs. 5:020$000
Foi premiada no valor de cinco contos de reis (5:020$(lOO) a

ca�erneta n, 7.436, pertencente ao prestamista Itamar Maurici,
resldente em Brusque.

Premios no valol" de Rs.1oo$ooo

)

3268 Bemardína Fernandes, Laguna
0104 Reinaldo G. Luis, Mafra
12279 Zuleima Martins, Saco dos Limões

Premios no valoi" de Rs. 50$000
0088 Nomancía Nogueira, Fpolís,
3021 Flordoarde Cabral, Florianopolis
9974 Roland Lang, Indaíal

.

3327 Yolanda Silveira, l<'lo:rianopolis
589B Atonsíne Amarica LiberatQ. ltalaí
7083 Pedro Azevedo, Inãatal
12324 Heraldo MatDs. Itajai
0761 Eunice Veiga Pamplona, Indaial
3696 Maria Ramos Dutra, Fpolis.
11705 Claríee Emitia Nunes, Ponta Grossa

Premlos no valor de Rs. 310$0100
4492 Osmar Romão da Silva e Alberto .M'aia Fpolts,
2260 Marçal Cardoso Neto, Flpolis.

•

5570 Rísoleta Varela, Tijucas
6219 Manoel Unhares, Itajaí
0206 Ruth Bueehele, Tiiucas
0205 José e Valdir Varela, Tijucas
3251 Maria Isabel Ribeiro, Florianopolis
6160 José Olímpio dos. Santos, Carvoeira
8526 Maria Schneíder, Itajaí
13121 Fernando Dámíaní, Florianopolis

Premios no vatol!" de Rs. 210$000
2339 Osmar Silvw, Florianopolís.
6112 Alvaro Elpc, Floriancpolis
12391 Heleío Fernando, Florianopolis
3274 João dos Passos Martins, Trindade
10716 Maria Sales Gonzaga, ltajai
5675 Atanagílda Neves, Fpolis.
11069 Anzerím G. Carvalho, Merim
8332 Hílda Garcia, Bhnnenau
5108 Lueíla Cunha,· Laguna
6387 Coleta Reis Sa.ntos, Fpolís,

Premios no valor de Rs. 10$000

490B Maria Luiza da Luz, Fpolis.
8935 Laercio l\fall:mrg, ltajai
2874 Nair Correa, Fpolís,
5654 Sergio Manoel Tome, Tapéra
6444 João Santos, Laguna
2742 Alberto e José, ltajaí
1950 Zilda Sant'Ana, Fpolis
4978 Edo Gevaerd, Fpolis.
5861 Aneíla Lodete, Creaeíuma
4312 Fuh'io Vieira da Rosa, São José

Isenções de pagamento por cinco sorielios

0436 Edith Silva Aguiar, Ftoríanopoãs
1436 Eugenia Dellina Virgínia, Fpolis.
2436 José Paulo lnehoIf. Brusque
3436 Maria dos Passos Dutra, João Pessoa
4436 Oonstantína Cecilia Rosa, Florümopolis
5436 João Ms.estri B., Sertão Trindade
6436 Etelvmo de Souza Dutra, São José
8438 Anrea lnrurn, Itajaí
9436 João Mano�t Calaztl;ns, Lagun!i
10436 José Antomo Ferreira, Inferninho
11436 Maria de Lourdes 9osta, Oaneavíeíza
12436 Olindina Corl'�a, Tl]UCaS • � • _

13436 Izabeí Febronía da Conceíção, Saco dos LW100S

Florianopolis, .18 de fevereiro de 1933.

VISTO Os Propnetarios

João P .. O. Carvalho Chaves & Cia
. FISCAL 00 GOVERNO FEDERAL. •
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