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Ano IX BLUMENAU. (sabado) 1 de Julho de 1933. - SANTA CATARINA

o sr. Miguel C.outo e Â coml�sao que i�à a Eu

ropa para aperfeiçoar-se
a politica em egtudo� de

o ?atu-
> reza teeniea militar

remessa de .dinheiro
para o estrangeiro

A interven10ria dé"São
Pauto.; .

Pedindo à' permanencia
do. gann,.o, Vald(tmiro

Uma
. Comunicado Oficial do Mínísterío da Fazenda

Rio, (via aerea) - «O
Jornal do Brasil» publíca o Rio, 29 (via aerea) - Como São Paulo, �o - Os.jornaís Conforme convite do Sr. RIO, 29 (via aereaj=O' mi- xa de cambio acrescida de

seguínté: .. inform�mos ha tempos, foi de ontem divulgam um te- Prefeito Municipal feito pelas nísterlo da Fazenda forneceu 5% e as transferencias feitas
A politica, sabe-o toda a nomeá a uma cnmlss,ao para, legrama dirigido ao, Oheíe colunas de «A Cidade», es- á imprensa o seguinte comu- na forma abaixo mencionada:

gente, não tem entranhas. eh rat ,�elte do Governo Provísorío - pela tiveram reunidos ante-ontem nícado: 3-0 Banco do Brasil rece-
. :Muitos homens bons têm d� . •...

Europa aier- Associação Comereíal, pedín- na Prefeitura, sob a Presíden- «O Coverno Brasileiro, por berá as ímportancías referi-
constatado, constrangidos, es- felçoar·�e �m es.t�rlos de �a- do a permanencia ·dQ Gene- eia do .. sr. Jacob Schmidt, íntermeuío do. Banco do Bra- das no paragrafo 2. e o pro
sa verdade. t�r�zatecmca militar. A prlI_l-, ral Valdomiro Lima na Inter- Prefeito Provisorio, os co" sil, desejando minorar as di- duto da conversão em dolares
Em regra, porem; só o fa- ClPIO. fera?!. �scolhldos seis lveníoría do. Estado de São merciautes abaixo: Walter íículdades cambiais decorren- ou libras será, acrescido de

zem tardiamente, quando não ou sete efíciaía.
.. Paulo. Werner, lngo Hering, Jose tes da procura de letras pa- 12·1. (doze por cento) que re-

lhes resta outro recurso se- Agor�, porem,. �hyulga-s.e ,_- Novais, Alcides Garrozi, Leo- ra transíerencta de quantias presentam os juros durante 3
não suportar CDm stoícísmo nova lista .d� OfIC!alS aqui-

F I d poIdo Werner, Carlos Ritter, em mil reis possuidas pelos (tres) anos, á razão. de 4I
os seus botes traiçoeiros, as nhoados. ASSim, �mda est.a oram proç ama os Leopoldo. ColhI, Acacío dos credores comerciais (lo Bra- (quatro por cento) ao ano. O
suas insidias, as suas perver- semana embarcarão no «S�- OS eleitos P.Of. Santa Anjos,' Arthur Stamer, Caro si! e que se encontram acu- reembolso será feito. em 72
sidades. erra Salvaqo» o major medi- los Wahle, Osvaldo Moell- muladas, aguardando. oportu- (setenta e duas) prestações
Esses cunceitos expendía, co FlorenCl� de _�bre�, o co- Catarina mann, Curt Hertwig, Leopol- nídade de translerencia, avi- mensais de valores iguais, em

ontem, á tarde, numa roda de �onel Eugenio Guímarães, ma- ,lu Rabe, Max Zímmermann, sa aos interessados que çon- dólares - moeda dos Estados
amigos, um ilustre politico no J?r CanrobertCo.�ta, Zeno Es- Floríanopolis, 29 � Pelo Curt Probst, Arthur Rabe, cluío acordos em Nova York Unidos - para os interessa
Distrito Federal. tllla� Leal e RlCar�� Hall. Tribunal Regional, !ol'am de- Henrique Rícnbleter, Otto e em Londres que lhes raci- americanos e em libras ester-
E acrescentava: agora mes- Domingo pelo ({Ma�sllla» se- clarados eleitos os quatro de- Laux, Paulo Gro�senbacher, líta a remessa daquelas im- Iínas para os outros.

mo a velha afirmação está guem o general Leite �e Cas- putados do Partido Liberal Paulo Koeh, Adolfo Sutter, �ortancias ll,as condições de- 4-Do cambio proveniente
sendo plenamente evidencia" tro, o coronel Artu� SIlo Por- Catarínénse, dr. Candido Ra- Max Puetter Filho, Ca i, [Iíneadas abaixo:

.. da exportação serão reserva,
da nu caso de Miguel Couto. tela\.o tenente c?ronel Alva mos, dr. Oarlos Gomes de Meínecke Franz Níetche, I 1-0 Banco do Brasií for dos pelo Banco do Brasil, os
..
O grande professor, o mes- r� FIUza. o ��Jor Eduai::do .rliverra, dr. Arão Rebelo e Frao; Getuwisby, José Maria I necerá;. �entro de 90 ?ia á do.l�res e as libras esterlinas,

tre: ilustre: viveu toda a sua Luna e os capitães Fre�erlCo CeI. Fontoura Borges. .•
r Flesch Walter Mayer Au- taxa olICIaI, aos possuidores necessarios para o pagumen-

vida dedicado á ciencia me- Buys e Adernar de Queiroz. gusto 'butter, H, l:3ch'rader, dt; co�tas _indisponivds em to dessas prestações
dica, e grangeou entre os

HOJE
Waldemar Spe rb, Ricardo �lll. réis, nao excedendo 665

5- Até o final pagamentoseus pares em toda a socie- Um repousaria pa-
. A LETHONIA, Peiter, Domingos Borba e \S�lscentos e sesse.nta e cm-

das 72 (setenta e duas) pres-dade, invejavel prestigio e AMA·N·HA Antonio Reinen, CO) co.ntos, o cambIO neces- .

d d
renome. ra· OS T.rab.olhado- . ; • .. •

O sr. Pretel'to, pediu aos. sario pora a I-ma transreren· tações m�nsalS, reguar a as
..

.

. . as neceSSIdades das mesmas,Na precaridade da vida.
d L' L presentes a

.

escolha do ho- ma, lllte�rO'alme�te., de.sde que. aos l·nteressados participantes.T'n
...
O.t�.rl·al, contin·uou·o rec""rl·do res O fvro e ondres, 30 � Foi recebi·

b tu ,. 1 as sonlas tobals po.dldas pOI.l.E'-Q 1",
d

.

d
.

1
' . rariô para a er ra e lec ]1;1... . "'. ""

_
_ ·do·s <>cord·os será dada pre-paredro. Miguel Couto era o do Jornal �

..

om a arrue a notICIa do
mento do eomercio. esses po.ssllldores. nao exce-I f ....

o suprimento. de
que se podia dizer .um ho· a anp.ono, por parte· da Le-

Foraru aoresentadas diver- dam as lmportanClas de . .. eren�Ia n
.

roem feliz e em invejavel si- Rio, 29 -... AUnião dos Tra- thonia, do padrão ouro,
sas sugestÕes, vencendo ?o.r lUOO,OOO (um milhão de do· 'dcamdblO para tas suas neceSS1-

tua. r·ã.o. Todos.o ·qu..eria.m, to- bal·hadores do livro. e do Ior- Têm·se como certo, que ou- . . .

t
. l<>1's) 1\ara os interessados a- a es. co.rren es .

., , t
. .

··t
-

d t o-rallde maIOria a segmu e... �

dos o admiravam, tudos re- nal entregou ao sr.. Mauricio ros pal;zes a UIa ara0 en ro Abe[tura ás 8 horas e recha. m,::ricanos, e de s: 250.000 (du. Todas e quaisquer outras
verenciayam. ()s seus meritos, de Lacerda, prefeít.o de ·Vas- e� p��r��, c6ntuu1a. caindo mento ás 18, dando. ao em- zentas e cinc0enta mil libras

I·
informações complementares

talentos e, virtudes, ..
., ..

souras, a planta do repousa-· .

preg.ido 2 hóris para o ale esterlinas) para o.S outros in- serão fornecidas aos interes-
Veiu a i:H>litica e o enro- rio para seus membros, que ;assustadora.mente, pelo. .Jue,

moço. teressados. sados americanos pelo.s srs.

dilhou .. - será erigido .. em terreno doa- é ?rençda geEral que· diversus Os barbeiros, terão outro 2-As quantias em mil réis Dillon, Read 8< Cia., Nova Yo-
O mestre transigiu em se do pela prefeitura daquele palzes

.

a .' uropa sigam o
horario, devido ás necessida. não transferidas de acôrdo rk, ou pelo presidente do

candidatar, ou melhor, em municipio Flummense. 'exemplo da Lethonia e aban-
des do ramo. com o paragrafo 1. serão 1'e· Counci! or Inter-American

llel'mitir que· o fizessem can- donem o padrão ouro.
Sabemos que o decreto re· eebidas pelo Banco do BraRil Relations, tambem em Nova

didato pelo Distrito e pur Unt. fI gularizando a abertura e fe· quanto aos interessados ame· York, até o dia 30 de junho
sua terra, o Estado do Rio. enme em 0- O 37' aniver.';ario r'a chamento, será baixado nes· ricanos, até o dia 30 de ju- de 1933; e aos dt:mais pelos
Como era nat.uraI, dado o t d' nho proxlmo, para couvers.ão srs. N. M. Rothschlld & SOUB,

. ,.
t d FI'· es. las. .

1seu prestigio pessoal, Miguel nanopOHS mor e e onano á taxa de Réis 13$965 po.r Loudo 1, até o dia 15 ju ho de

Couto fo, eleito aqui e lá... dolar e quanto aos demais, de 1933, e a todo.S i;}distint�-
Co.meçouentão o seu cal- Florianopolis, 29 - Na noi. Rio, 30 - Corbemerou-se Os dramas de miste- em data que será oportuna- mente pelo Banco do Brasll

vario. Os seus amigos, der· te de 27 para 28. DO logar ontem, condignamente·, nesta mente anunciada, sendo a ta- e suas agendas.»
T'otadoB de um. e outro lado, Saco dos Limões,. o individuo capital, o 37'

.

aniversario da '

r;o e sua tecnica
�omeçaram a tramar. Saracki Bassole, diretor de morte dp Floriano Peixoto, {)

,. lO a

O O· t à H'
.

E O nome do grande brasi- de um circo mambembn que Marechal de ferro. especial Ire ar e iglene VI- Em torno
Jeiro começou a sofrer os ri- trabalha naquela localidade, Todos os jo.rnais trouxeram 5itará em breve a mu-

gores da critica, e suas ati- matou não se sabe por que' a biogratia do ilustre mo.rto "Crime á hora certa" o mm . ..

à 0I
tildes a análise irreverente motiv�s a. Honorio Manoel e noticias ft!ferentes às co- de grande sensação que o nlClplO � [.;). umenau

dos despeitados. Felix, pessõa de o.tima repu- memorações. Cinema Busch passará aman·

Tudo. em torno da su.a op- tação e muito bemquisto no .---.--------- hã na sua téla, filia-8e a um Sabem s que dentro em Por informações que nos

d d
- .

t t breve o dr. Carmusino Ca· m·erecem toda fé, sabemos
....ão .por uma das cadeir.as. 10b'ar.. ..·A C I" -

-

R 1 _
genero e pro uçao que, an o

Y

De um lado os menos vo- O criminoso que haVia fu- O 19açao evo li
no Cinema como DO, Teatro, margo de Araujo, atual Di· que no Rio estão reunidos di-

tados do Partidos Radicál, do gido, foi horas após, preso e cionaria irà falar requer sempre um tratamente retor de Higiene do Estado, versos politicos que já tíve-

Estado do R.io, . co.ntinuou o recolhido ao xadrez.
'N

_ e S .p e c i a 1. Todos o.S vis!tará esta cidade e algu� ram ligãção com Santa Cata-
a açao d

.

. d d
- mas lo.calidades do interior rina e que ainda não confor-

pared.rú,. e.8.·quec.em o orgul�.o .. emms generos e pro· uçao,
de ter Mig·tiel. Couto E'ntre 08

O tOnv·erno no Rt'o RI'O,29 _ A· CoII·gaç'i.-. Re- podem deixar de 8eguir um do município. mados com o desfecho que
t....,

d·�· 'd ·i r esmo· Déss'l visita só poderão teve o ex-caso da interven-
s.eu.s re.·pr...e.. ·sen.tant.·e.s. e insi- VOlucl·ona·rl·o r·eunl·o-s·fi ·onten.l rumo elllll 0, evaCI a m

. u."

i I' t resultar be'neficios para a túrl·o ple·l·te·I·am ainda uma
n·.u·a·m .q.ue·... e.le optôrá·, pelare.-

..

no seu { esenvo Vlmen o sem <�"
Co Grande d.o S '

.. i
t á tarde, afim de a.ssistir à lei-.

b em perl·g"" populanõo. pelo que anciosos outra· solur>·a-o
pr.�s·entapã.·o.· do. Distn.·to. " d.o.

. i que ISSO os pon a v yu. .. 1. Y •

�. Y . tura de um manifesto á na-
d f esperamos o esforçado Dire· Assim, estão naquell1: capi-

ou!ro os
.

s�u� imed�ato8 .enf; Porto Alegre, 29 (via aerea) ção, com o qual defini:'rá sua eS{oac:��jo�, os drámas de tor de Higiene, aplaudindo a tal, entre outros, o major Rui
votO n� P�rtldo EconomIsta 'O frio continúa intenso. Na atitude, em race rio atual mo·

mist�rio: estes não poden fu. sua resolução de vir até cá. Zobaram, o general Ptolomeue no DlstrIto Federalltore� regiãO do.1iforal desde 1870 mento politico. gir ao roteiro pre-determirrado. de Assis Brasil, o dr. Mano.el
para qu� ele opte pe () 10 'não se registra tem;>E:ratura -

d Pedro Silveira e se ainda não
de Janeiro.

..,...... <, tão rigorosa.
Cada parte da <iça0 e um

O C f m d" I seguio, deverã seguir por eg-
�ITl5!O�8equençJa desse C�?- OS jo.rnais lembram que. na� Estudando o carvão �eod�on�i:�le dg�ai����o�e�;f; ampeona O nn la

tes dias o sr. José Eugenio
que <te. mteressest., �OI1C!l.!I�l qu�la época caiu muita néve catarinense do "script" dá em resultado Müller.
o P?I!tico> 9ue .fal�ya .

n�pa em Vacâr!ã, cuja espessura uma lacuna na ação, da qual de box Dizem que E-e trata de um
roda. de amIgus. Ml�t:el Cou- atingiu 80 centimeiros. Rio, 29 - O engenheiro Ta- virá a resultado a falta de

. golpe de vida ou de morte
to, duas v'3�,e� .eleIt10, come- ....;....;.

...

_........
' _._.__......._---- vares Leite, da Céntral do sinceridade, de plausibilidade New-Jork, 30 - O puglhs- para certos elementos que

ça a. 8e�jnde;eJa�e em.am: i· ...•

Bras�l" seguiu para·o sul, em da obra. 'ta italiano Primo Carnera, em não ficaram· satisfeitos com Pi.
b-as a!! a,nca as; aE3 quaIS 80 Está cotacio para visita ás jazidas dê carvão As.sim vere.ID.os a

..

ma.nhã u.m I disputa do campeonato muno nomeação do CeI. Aristiliano
póde dáP relevo. . . -de Santa Catarina e do Pa- Ramos.E é por iSf'iQ, sub.linhou,.que .prefeito·. ··á

belo e sensaCIOnal Fllm Po.- dial de box venceu ontem
.

.

..
".. ran . licial com bôa tenica e um .. . '_ . .

' Até aqui, o que consegui-
se diz, comJustiça, que a po-

.

Vai, encarregado pela Cen. assumto empolgante que pre.
no 6. round o ttetentor d� t�- mos apurar.

litIp·c� não teIll entranJ:aot"'· Be!oHOlizonte, 28.(via aeraa) traI, de estudar a possibilidade nde o espetador d
..

esde o pri- tulo, Sharkey. Nos quatrOL!lrJ- � -

OIS não é certo. m erro- - Q sr. AlfredO, Sá, atual se- da.·. utiliza... (l,ào... dlJ. ·

..car.v'i!) 1)3.-".
.

t a de Y .... - meir.() ..
8té o ult.imo quadro. meiros rounds, o campeão ite- E p. t·· I b· 'I· tAgou por �llll,? ,quea err cretario. do �nstituto Mineiro cional; co.mo �óIIlbustivel pa- COn1o complemento figura: liano surrou barbaramente o m ar uoa os rasl 91rO�

:Vliguel Cou.to> devia faz�r d·
.

f'
,. . .

d
.

�ô··
.. ..

. •

ra as sua.s locomotivas. R·
.

t
qu.estão de honra da. sua.per- o ca e, e um . os II mes malS lvaes e AmIgos. - um es upe- seu ad \'ersario sendo que no °d J
mauencia na bancada flumi- cotados para a,pl'el'eitura des- ndo DesenhO Ammado. ·li··

- I

àI" dia são· consl erauo
nense '1.

.... ,... t� capital, vaga como. pedido. A,. intefvêntoria do· .. �i;�d� e���b «��m;:ãoo :�
caEà��)i:!n��:t��t�� . �o:iti- ��UI:r�mi3são do, respetivo

,Paraná,: . MESARIOS PROCEssADOS ��:d:;. !c:nb6�te�ound o põe

u.·nlOf.· I·C<:I.ndo O e'·s·.··c.rl·ta Vo····u·
. . Rio•.. 29 � IIlterpelado pe- ·Bal·a 29· o·'l�ihunal·E·P·apQfl es·tc·v······e·· e·m la·l'

.. eportagem, õ interventor .. ....., :-.. ...•. i.:i •.... .

Flqres da CUnha. desmentiu a leItoral ReglOnalmandoupro 10 Zepelin vem ai
das:Prefeituras· Roma ..

e

no.ticia de que (). sr. Manoel cessar criminalmente as me-
I

Floríanopolis 29 -.0CeI Ín-
.... .

.. .
'
Ribas!l �eu pedidq, retiI'&�á sasque presidiram as secções 11

t 'F d "I' I baixou um· Roma, 30 - Regr,esso.u a a renunCIa. da Interventol'la eleitorais de Marau e Pilão.terven or e. e ,a ,
..

'

... Alemanha Q ministro do go- do. P a.p a n á. O iJlterventor '..
...

.

...
. Tc J Berlim 30 � Segilirá 'aman!lã

decreto, madando um�l�ar, a verno daquele paiz, von Pa- gancho acrecentou não acre' Arcado. ou.de toram faI81.). �. I pa�a o BraSIl o ({rui - Zepehn,
.

escrituração das PrefBlturas I pen, que viera uJt!mar o �ra. ! ditar que o sr. Manoel Ribas dasas .assmaturas de dr" er-I cUJa� passagens' fOI'an todas

Municipais.
. tado da entre S. Se e onelf 11 ,'11�:_rnrT 0T1f' ,() eIH'.!!O. sos eleitores. I vendIdas.

do ex..

caso catarinense

Lisboa. 29 - O goveno pu·
blicDU um decreto proibiudo
as firmas comerciais e indus
triais nacionais e estrangeiras
de admitirem pessoal estra:r:·
geíro, emquanto hO�lvel' por
tu�uezes desempregados. Os
brasileiros são eql1ipul'ados
aos naeionaiH, para 08 ereitüB
do decfC:'to.

,

eSlraUBifOS

E vem repleto

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I O. CAPITAL: 4.000:000$000 '0
o o

. Séde: RIO DE JAi'l�IRO "

I

Do"oOO
Succursal em BLUMENAU -- Caixa Postal N. [)

Paga jures, em conta-c orrente, até. 7 %

ae anno
i.:.

t
60/0

eanítalizados semestralmente

. Faz' todas operações Bancarias' �

��_,õgl�tfi��a��4

e .recusai as .Lampadas "baratas"

".'!'......'�'
"-"�

.

>", lampadas "baratas·'

,< �;;: Devoradora. de Corrente
-' ::-: Luz Ruim

i-"O� •

' ..

"-.

Vida Curta
ReclaDJ,ações Constantes

'Recebe em «Deposítos Populares» desde a:

quantia de 20$000 até 10:000:oao, pagando
.

juros de
.

das
;. . .;

"

'

'.

Lampaàos "PH 1 L I [?5'
'

;�.

Economia de corr�ntr

V'ido' media de 1000 hórcis & 1.';
.� I:

)� i

�ampadas PHILIPS.· pr=otegem seus olhos e sua bolsa!
,
...�

"

Malburg & Cia.rpb;;;�i;S;it;�1
{"

��. '.'
'.'

Prop. G,-
'

EUinger

I;
Rua 15 de Novem.bro. 44 Telephone 21

'.

r SLUMENAU
• -2ft

•

.

" : �.

.

Receitas
.

serão feitas com g maior
.';. cudado e com 06 medi-

' :

: '.

camentos de absoluta pu-

.

;J
reza. ,4

: Medicamentos. -Allophatícos .�} ,

f Homoephaticos:)

'l!-:.;::=�.·· Ilrande Sortimento �!O��':l��s de b�rra- ·.'1.

'. .
.

... cha - Artigos de hygíene
.'

- Períumarías :�
. ,.,t:�;.;... Exame de Urina com o

relatorio.·
da ana- .•�!�,.. :...

.'
.

. lyse. :
,:, '!' i,' :
�; ·:2!;:��,����.:;�!;..·�_··4.··..:!"����

ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportcôores de madeiras

e fereaes

Secção fluvial

I I R�pre5entantes do mOInHO IH6LEZ

I
------------------.------

.''!SMC #3__ W·J8I#M§iii9MfE_ __ ._
;M?W@-...g&JlL &J HM!_

VeftedeCalcados
,

"BLUMENAU
Rua 15 de Novembro n, 51 fA

Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados de qualquer espe

.cie E" feitio .

. '

Reparos.

Secção de Couros;
Couros nacionaes e extrangeíros de todas

as qualidades e côres, á preços vantajosos.
.

I
Secção de a rtigos para Sapatelros: '

, I
Todos os artigos para sapateiros, importa- Icão directa. Artigos de optima qualidade á pre-

ços baratlsslmos. I
Secção de Cortes: !

I, 1

Fabricação de cortes conforme amostras ou .

I

desenhos enviados, em todos os couros. Elegan
tes e modernos. Revistas das ultimas novidades

sempre a disposição,
.

Secção de loja: ISapatos para homens e crianças .
.;., Graxas

- Escovas .,' Atacadores, etc. etc. ,

.'

M ... P'!"9'5'iiíSJI*iri! F5WWVE7?- * _"f$.RMse:fMJ.W�

�"�;n{: Rua quinze; 28 Phone 2.8 :)

'f .... .' B

'1::.=::'..
· fabrica de Gelo II

Deposítaríos da: 'J

!1
Cervejaria Catharlnense e 11

f., União Mercantif Brasileira S. À. �!
'l�

.
,

(:\1oinho· de trigo) �i
.

Agentes Geraes da:

:1. �. sitf. Ámerica Terr, Matit. e Accid. '�
,Sul América Vid�

.

�
'�.

.

.. . Companhia Nacional de.' Seguros �i
.���

, "J ••••••••••

TAMBE.M para às dôres de cabeça e de
dentes, dêres rheumaticas e. enxaquecas
é a benemérita CAFIASPIRINA cansa..

'grada universalmente como
.

o remedio de

Confiança

Central Não se.paga o

Imposto de Capital
·H:, e te I

Boa-Vista
própr.: 1!VALTERSEIFER)' - Rua 15N., 3R-42

E' O. nlelhor Hotel �. com as melhores aCl)irimo-
.' dí!-Y9Bs! Os srs. viajantes encontrarão
.... .'

;0 maior asseio e fi maior'
.

,. Moralidade' e Presteza
.

. -.

Banhos qventes e frios.
"'..... Quartos .de 1. ordem.

ARMAZElVf D:Ei"E.XPEDIÇAO: Enearrega-aa de
transportes de cargas para todos '

os ponto.!) do Municipio. "

AGENTE DA 'coliPr AEREO SIND. CONDOR""

A Pnarmacia CENTRAL que tem seguido de perto os

progressos íncessantes do rhimica' phannaceuttcà,
possmnco permanente «stock> da que ha de mais

m';�ierno em .meuicina, sempre teve por Iernma a

m-nor honestidade' e probidade profissional na mani
pulação dos medicamentos.
No receítuarío são empregadas as substancías de ab
soluta. pureza. A PIlar. Central não substitue medica
mentos, t: tem como auxiliares proíissionaes compe
t�ntes e ídoneos, mantendo assim intacta a reputa:'
çao .adqumrta .no caneeíto do publico em geral, pela
pratica ?? mais.de quarenta annos de seu proprieta
rIO, justificando se por isso a preíerencía e confian
ça c?m que �e� sl�o distinguida pelo povo' .

Applicam·s� InJecr;oes
.

hypodermícas e íntramuscu
lares, gratmtamente, em domícilíos,

Exa�e de �rina, ,cú;m o relatorío da analyse,
Consíderaudo-se g}Je a arte pharmaeeutíca deve es

tar acima do mercantilismo, os preços da PRARMA
ClA rENTJ tAL são,;.razoaveis e estão de accordo
com
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productos

.c.h.iIDi.-1COf; (; especialidades,
. -'

Tra!a?do-se de saude, muitas vezes a economia
é prejudícíal, e o ,b�rato sempre sae caro. .

a;;$;;"f444ik4"Gi4MIW'ft:;,.<:, �-$�

os depositas" populcree feitos n05
. .'

.

.

bancos (BrL Z., cllneo J4, 00 õecre.

n, 16, de 29-12-32)

Dê�nós uma visita, para conhecer ,àS opti.

.• 'mas vantagens "que lhe oüerecemos em nossos

. . _- . .

Depositas Populaes Limitados'
.

.

Banco de Credito- Po.�lar e ABricola
de Bella

.

'. Atliança
,

,

Postal, 37.'-: :;,' �-'�-

, Pilt$" aOllll,DcIOS"cilrocure ·iI
.. .

«Á tIDADE)�

..... �':
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A. CIDADE

Milinr' sorfilDento Impr'8·SS0-e·s
.

a COA res··· c.artõesde visita, Fatur�s.
,

'Papel para cartas, GULas

� : Medicamentos
! ó e

de registro de bebidas, envelopes, guias. para a

quisição de sellos, rótulos, programas, livros de

vendas á vista, despachos boletins e demais ser

viços adequados á arte.'

A grandeza da nossaPatria
depende da culturamoral in
teletual d� seus filhos. A grau
deza e Ielíclda íe de cada um
deles depende da bôa ou má
escola paterna que viram com

o» olhos e beberam" com a in
teligencla, A boa escola é: mo
ralídade, instrução, Justiça,
hygiene e economía, Seja e-

conomíco compre só o indis
pensavel na vida, mas artigo
de valor real. Poís bem; as

sim os dentes e o cor

po, li cabeça-e cabelo tam
bem precisam hygiene e as-

seio constante. .

'
E' O MAIS SABOROSO, DE
UMA DELICIA INSUPERAVEL!

.�.
Em FamiUa

c

CAFE' CO OA.

.

Em possuírem dois [ardí ns
ligados entre - si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal. O primeiro . sym-

'.

.
.

I.�o�e e mazca Registeaua) bolisa a Felicidade; o segun
Do pharmaceutteo K A. Gnnçalves Joinville . S. Catha do completa-a dentro do con

rína, Diploma.do pela Faculdade de'Medicina do Rio, de Iortomaterialmoralidade, id�.
. Janeíro e Universidade de Coimbra,

'

latria pelos Ji�os, esposo e
.

o ideal é o grandioso pa. a sande.
trímonío legado a 'therapeâtí-
ca dermatologíea após a- Frut(:tIldo esta, tudo btê �ans.
nos de acurados estudos. Cu- forma.' em sonho e martyrío
ra toda a qualidade de terí- Como pois, garantir à pos
das novas' é velhas, tanto hu- se de tUo precioso LUMEM.
manas come de anímaes' e

. . .

muita. 5.. do.enças da pe..

10 e da.'
de tão gl'àJ7lde BEM?' indo di
reito em, busca de «Mínerví-

cabeça: Ulceras, Queimadu- na:& que é, um precioso espe
ras, Iníeções, Empígens, Sar- cinco feito pelo autor daala

. nas, Tinha, Avor e Tonsuran- mada Mina.Ilcora que durante
te, Ulceras syphilttícas e al- dez annos tem curado ínnu
gumas : caacerosas, Frleras, meras senhoras .evítando (as
Suores dos pés, Sarna, Panos vezes)operações e sorrrímen

'

.do 'rosto etc.. Iadíspensaveí tos velhos do utero e ovarío,
aos futebolistas, e ás damas .

ind tt
n

..
ara adherír' o Pó. de arroz, esteri1isar a pele, .A pharm.

pOSSU o, a estados.magnííí-
1!'

coso Um negociante do alto
Oruz. Avaré. Estado de S. Y. curou uma ferida ulcera que commercío de. Joínvílle, �s-

nem o 914 conseguiu curar. gotando quasía pacíencía e

Curas maravílhoaas. por toda a parte. Aonde a «Minan esperança, curou-se de hemor
cora» vae chegando" todas as pomadas vão desapareceudó rhoidas com 6 frascos! Todos
do mercado-; aseUJ'as, a reputação e 8 sua procura vão os íncomznodos causados de

augrnentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem. será . .

I
Q r-emento demaíor.tríumph o. em. todo. ° B,rasil. D. Carolina

«regras» irregu ares, hemor

rhagías, curam-se se são cu

Paíneres de. Joínville, curou com uma «sõ caíxínhás uma l'ilvpi� Poom fi. Mínervina,
�erída de 9 anos.. .

Temos «centenas» de curas semelhantes!

Adotada já em muitas casas de saúde-e grande
nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob. nr, 97

·��J:SO

Pomada'Minancora

-Patn isso use .a «Petrolina
�nnancora», que é um teníeo

oa,pihr; ideal microbicida. es
teriHzante do couro cabeludo
evita a queda doI'! cabelos;
destroe completamente a caso

pa::gordura e comtchão do pe
rícraneo.Algumss semanas de
usotornam ú cabelo forte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando as easp as e O em

branqueclmento prematuro,
sem tíutura. Cada í'rasco tem �------------�-� .--"""'7'----

tOU'1S as instruções para fazer
o cabelo lustroso secco ou hu
mido. Vende-se na Phar, Mi-
naneora Joínvlle: em t01a8

pharm., irogarias perfuma
fias des. L cidade.

RADIO "AGO"
commun'ca aos seus freguezes e amigos que achando-se

completamente exgotada a primeira série do SUPER-DUPLO

cujo Iormídavel colossal suocesso , já está DU domínio pu
blico apresentará, em breve. aos interessados a segunda
serie da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelhos.

Aos. bons paes : LEITURAS PARA Â ThlOCIDADE
Outrosim, communíca igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus íreguezes e desejando estar ao
alcance de todos, o Rsdio ADO resolveu lançar 'no mer

cado, antes da serie acima, a primeira série do novo e ma

ravilhoso typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da
serie dourada e de construcção semelhante ao inegualavel
SUPER DUPLO, de pl'eçt muito J'azoBvel, proporcionando um

rendimento extraordÜHlrio f' prompto para competir e su

perar outros apparelhos de qualquer marca; sendo algumas
de suas principaes cBracterislicas:

..
Ha quem diga mal deum remedío de 1ama universal, E' natura! que a vossa íelicí- Desde todos os tempos, todos

(ás vezes tão habilmente que o íreguez nem percebe) só dada dependa oe vossos filhos os grandes flage!los que muito

.para vender outro sem valor· otentíücc, mas que lhe dá e deles depende quasí da Sau- contribue para j '.lnfraquecimen

maior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu dinheiro, pre- le; eesta depende, quasi ex- to da� raças hUlT'll�aS� é a deca

vtna-se contra ela.
..... cluslvamente. âe lhe dardes de denem da força VItal, precisa

.

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. Quan· 3 eí� 3111eze�, um frasco da ,mente quando ruais falta faz

.' do a deséjar nunêâ aceite iniitações nem substitutos; Só o afamada: aohom<!m :?,t ,n .tll;,! r; corno

que é. bom éjnv�jt:1do.eguerl'��do.Vend�:-se,em toda parte .' ." •
.

,..... .' comp(jnsaç\loda �atureza.p�T1t

fi r.�,(o ...amb.ft9.gIlDZ'. com um &ó vidro d.o!1.eméflio Mi- LOMB.RIOUEIRn MINANCORA
hOras amarg�set,n.st,=sas-?aV.Ida

uU [S tiü ti·
....

fi Uu. nancora contra embrIaguez: .

N h . u lU' .

A fonte pOls,d este n�gello

�em dado al�gria.e f:licldade a milhares. dE" �B:in_ilias de {Olm3e:! :t�cad��e c�:��� �om(>ça pela ?3. mücldnct

zl1e Vlvem n� ,IDl:'tlÜr' ml�e!Ia .ca;usada pelo tflste, ViCiO> - retta perdeu 543 vermes de 3
as

. q�aes, naprI!lleIrayez t�m

APl'ov�dv pela D.N. de S, de S.paulo em 30-5-:-915, "'O_bll� 87 qualüfa'pes testemunhado or aS81�rI?portancl� qua�:'()ah:\�
Dal)�se 2.000$000 a quem c.om pro

..

vas
....

denUlHnar. os ,..
. ... , ....

·d·.· ..... '.' It
P mUlttSSl.n.la, por que ::.a(· ,d..

.. .

..

.

'

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

.' seIs pc::seons 1. onenS em "'pe- origem d 't d O'

ft1ls.iflCa�Ofe8 ou CO.íltraYentore�,.a E. �. Gonçalves, �JJ1JO. riU Murliclplo de' 8,; Francisco.
'

... , .'. e IllUJ as e�oraças.

l?=V111e (Sf>1.ilta Catarma) Pharma?lil Mmancora. b,nvlam�se do Sul filha do Sr Carlos J quber no decurso da v,Ida quer

ilstas de preços a quem as .deseJar N' b·'·.. p
..

,

f' ...
,., .' ·.C d

so re tudo na velhice. As
.

.

.'
_

'.. .. .' eurem erg,
. ro eSSOf. .' a a .

f" '. t'
'.

V811<!. em todas h-S droganas e Pharmacias,. f···· é . d;_ ·T.;.· d
VIClmas, .g.era.me.1 e mexperl'

.

.... .'
.'

'. J:lSCO :uma. _se. '. o.ma se. e entes, fazem uso de cOisas; de

______..;....____ '

..... Orna .vez e� .

café
. c�m le!te. p�uco ou nenhum valor eX

tudo montado em moveI de luxo e de custo total inferior a.

.. '{ /POIS
do elelto não preCl9a plIcarIas por quem na verdade

dois conto!3 de reis.

d eta nem purgante. ilàda sabe. de fundo sdentifirn.. ....
.

I· ;1(fe"se 1 4 u 9 (1 2 VulO'armente chamam-se: I QUeIram VV. SS. prevemr-se encommendtmdo, ante6-

I
'

4)' f...
n mero., .b . .•. I padfunnnte, !!m SUPER-DUPLO ou um SUPER-DUPLO·JU-

os'o�O�eOg'omc�osa eada�e, em OONORRHEAS BLENORRHA- NIOR antes que estejam esgotadas as referidas series -em

. '. ',. '.' . 1.. n�· .l!rm�- GIAS. CORRIMENTOS, Ate•.. SO: construcção. .

.

. .'

elas
'"

desta cld.ade. e' drogan- o leitor fôr uma das vidimas·
.

as e na Farmacla Mmancora. não ande por caminhos tortos Procure refer�ncias de adaptadores pará ondas CUYt.l15,

NOTA: Se quizer poupar \108- que �he ro�bam ('l dinheiro, a construcções e concertos do appal'elhos e material valvu-

sa saudee voss" din�iro com-
alegna :�a ,,!da ea saude sexual las e peçaspara Radio na Casa

'
.'.

doença desconhecida o remedio que é tunda, um grar.de bem.

é;habituai-vosno cOl'.leço dequa!. I,?conMsíavelmenie, u�
dos m\�

quer doençll, ao deitar: dar um dlca�etttos. que podeIS usar,

bom suador é de mruíhã ceClO a IN1ECÇAO «IDEAL" "\''1-

u� purgánte de lombrigueira NANCORA".

(Mmhncora. E o me1..'lor de t)· I
.

Idos quüntp's existem, e de efei-
---�-�----....;..-

I
to Ta ,ido e SUave. ;.r.***",'**:1j!:**�;;;"'��
Munes diarheas infantis são i As T05SSS,_ Bf�nchj- �

I c lusa, las só pelos vermes c den� l W. tes, Conshpaçoes

61I t D' . I � Catarrhos p'utmonares
es.. CpOIS

pme.'um.
1- o 'vosso * de&apparecem com o

;
med1CO.

.

. I � ViNHO CREOSOTADO

! Vende�8e na
..
Far,mada Ml- � !lO p'ha;,m, Chitn *

: rnUlcora em JOinville e (Im i ?lG JOAO DA SlJ,VA SILVEIRA �
'! d' '.i�-,· f

'.' •.
' ,.� VEflDAOEIRO TONICO �

! tO • a� as ljt)<lS .

arl1Utclas desta I � \.;rr� DOS I, PULMÕES �
i cld80e. I ?''\�':''''� ''i;}.,T:*:'l?*'Â��:o/.:�*:*,*-,�

8 Super-valvulas
Tonalidade perfeita garantida por Z

2 alto fallantes dynamicos
4 faixas de ondas controladas por chaves

e muminação a diUerentes cores.

Controles de Fading automaticll

Relais reductivo estatica

·RADIO «(4 G O»
1. Fabrica de apparelhos de Radio em Bta. Gatbal'i1l8.

de Alfredo Gossweiler
Rua 15 de Novembro N. 74

:1

.B�UMENAU,

Para annuncios procure a

"A CIDADE"
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�).)esembar�ador Porque preferir sempre Iam. As crianças desoni-' Em Gaspar SOCIAES !Seção livre

r">
'.

Pedro Silva padas Staudard OU de quali-. modas Rinhecleiro '!IA}Aims L
..

d11Y'FestejOU ante-ontem a da- d§de? E' triste para Gaspar que já recebeu es- Vi ri, I rjt> Itajaí, encontra- .1 n g u ag e 'm· 8
ttá de seu aniversario natalí- g • ríãcar que seus iílhos

.

estão te ano, a visita dos «abismos» se nesta cidade o sr. Antonio

�Gdesembargaçlor Pedro Síl- sempre com o aspeto de des- de Blumenau, sem que da ::;UClO da fabrica de

;ya, atualmente residindo na Atualmente a aqu animo, encolhidos pelos can- pelc?ja resultasse sequér uma fosforoso It
r a n c ocapital do Estado. .Iampas incandescentes eon- tos, com medo de tudo e de única vitoria para os conten- U

Tendo sido por vários anos fU!_lde um pouco 08 compra- todos e sem 'e Je péssimo dores, irá receber, na dia 2 Segue amanhã para o Rio,

jujz da Comarca de Blume- dores, em virtude da grande humor e nervdgns. Alguns de julho, a visita dos galís- aeonpanhado de sua exma se

nau, onde o seu boni8simo variedade de tipos e marcas irritam se e castígam-nos o tas da Garcia. Zendron & Cia. nhora d. Zelia Portela e de

>col'ação conquistou a amíza- lançados ultimamente n Q s que mais vem agravar a si- que estão treinando 08 :<bi- seu. filho dr. Alvaro Portela

de de quantos o conheceram, mercados do Braail. tuação. Em h g.d· de chínhos» virão encontrar a- Filho, o dr. Alvaro Portela.

enorme foi o numero de te- Além disso nem todos 'os castigo, essas crianças de- qui «cosltas» perigosas. llfa

legramas e cartões de felící- compradores dispõem do tem- vem ser cftllvetlientemente dr_ngada, TOl'dilho, Estouro,
tacões que daqui recebeu na- po necessarío para escolher tratadas, Iazendo-as : tomar Bico Ama-relo, Sociedade
.quele dia. a lampada apropriada. alguns vidros de «'I'omcc Mangangava, estes do Nelso�

.
.A Cidade, que tem em S. S. Achamos necessarío cha- Intantíl», poderoso fortHican- e Amãloquío, Preto e Saire

rum dos seus diletos amigos, mar atenção, no proprío in- te preparado especialmente do cap. Otaviano,. são os me

.embõra tarde, v felicita eíu- teresse de cada comprador para elas. lhores inscritos, afóra os de
.

síva e cordialmente. de lampadas incandescentes, O uso do «Toníco Infantil» Em!liano e os demais que es-

para ooservar na ocasião da produz em ponco dias uma tarão nas redondesas do Pa
compra o seguínte ] transíermaçao i a.noal na cri vilhão. Dia 16. ou 23 teremos
A proporção entre o custo ança: tor�a i'il' alegre, salta, a «invasão» de Nova Trento

de uma lampada e as despe- corre, brinca, dorme tranquí- e S. João Batista, com os
zas de consumo de corrente lamente, alimenta-se bem e 'I'ridapalí e Zunino portado
é de 10 -j. a 90 ']. torna-B� verdadeiro orgulho r-�s de «bichos aruãs» que

dos pais, que ficam satisfeitos nao «lavam cabeça,
com suas travessuras e ou- Que «aihadas» para Gaspar!
vem alegremente 08 elogios
dos demais.

As

Declaro que f�i atacado de
uma moles tia incuravel e rhe
umatísrso, passando multo do
ente dois mezes.

.

Usei, porém, sem proveito,
diversos remedios caseiros.
Vendo anunciado para a cura
da sífilis o preparado Eli
xir de Nogueira na Farmácia
Central, desta cidade e con-

.
. ,

segui curar-me COIr.. o uso de
mui poucos vidros.
Autoriso fazer desta I) que

lhes convier.
Joao Marqlies Coelho.

(Firma reconhecida.)
J'iio Grande Do Sul Dom

Pedrito, 16 de Outubro de 1915.

Baía, 28 � O Tribunal Elei
toral Regional anulou 20 se

cções e mandou proceder no
va elejção em 10 secçõefi.

eleições
Uruguai

Tal qual como no

Brasil

Irmandade 00 5 •

5. Sacramento
Reune ·se, amanhã, em as

sembléa geral, ás 11 horas, a
Irmandade do Santíssimo Sa
cramento, afim de proceder
a eleioão do provedor e mais
digpidades da mesa adminis
trativa, no anno eomprornís
sal de 1933 a 1934.
A posse dos novos eleitos,

realizar se-á no dia 9 domin
�

-

-

,

go, as mesmas horas.

no

Montevideu 29
.'; do total das eleições de do
mingo, foi de 240.019. O par
tido Colorad I , conseguiu 151
fJ.eputados emquanto o comu

"nísta conquistou. apenas 6
cadeiras.

Molestia Incuravel

EXPEDIENTE DA PRE
fEITURA MUNICIPAL Por conseguinte cada com

prador de lampadas deve con
Requerimentos des- siderar primordialmente a

h d aquíslçãi de uma lampada
pac a os .euja despeza de consumo de

Icorrente seja o

Persuhn &; Ixmãos - Dian- minimo possivel, porque a

te da informação, como, 1'e· vantagem imaginaria da aqui
quer.. sição de uma la.tüpada "bara
Viava Alice Werner --:- Dian- ta» representa sÓffiBnte UnHt

te da informacão da comissão verdadeira ilusão.
reduza-se o imposto para 90$. Uma lampada «barata" si�
Paulo Scheidemantel Junio'r gnifica má qualidade, sendo f�.:"X:'��···"·:::.:::"�u,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,.,,..

,,

..•.•.••.•••.•..•...•
da �cim��sô;:o com o pM. ". r fnf��7g:tóp��q��� �:�!�aç�� <� Cl-nema B'·("Isch .��
Julio Baumgarten _. De lampa.da «barata» já· imlica 1�:. ....

.
.

.

.

..

. �.·:.lacõrdo com a info!'maçà,,; la; que a mesma é rabrieada sem t �
ce-se em 120$000. cuidado .ou escrupulo algum, h.. Domingo 2. de ,Julho de 1933 - J' =:!Viuva lIfaria Baumgarten As lampadas «baratas:> pro- f

Jommgo
- De acordo com a inior- duzem urra lUli d,'l"iciente. ��:_'.

Um esplpodido Programa 1 ! ;::mac.ão, indeferido. tém uma duração muito eur- J
,Viuva Edith Gaertner - ta, consomen excessiva cor-

i::"
l.-Rivais e amigos :,:.5- De acôrdo com o exposto rente, aumentando assim as ipBla comis�ão, �ance-se o pre- suas despezas de luz. Tais

t=:'::.
2.

.::dio da Caixa em 400$000. lampadas «baratas» :pod-em W·p· d L·I· T· ...
Axel Deeke -. De acordo ser chamadas, verdadeira-

I lIam y e 1 mo aSHman em
com a informação reduza se mente, «Devoradoras de co1'-

para 18�$OO... i'entes". Sómente tampadas�: C'
9 tf

H C tHenr"tque Jaeckle - De a do tipo Standard ou de qua- í= rime a ora' er acôrdo com a informação, in- lídacie superior assim reco- f.·::: ..
·

.

.

deferido. .
.

..

I nllecidas em tiido o mundo f .

.Hermann: Sachtleben desde muitos anos, produzem

f=
Um film digno da imáginação (h� um EdO'àr P09 :

DIante da mformação - In- mais e ··melilor luz tê :.' che.io de .situações espeluz<intes e sabeI'bos""tI'echo� :

rle:f_e_!�ido.
-

auração ill.axima e' uni crln· - d
:

C
v

f:::':
e lDventiva detetivesca.

.

aetano Deeke - Em vis- sumo de corrente muito re- :
ta da informação � jndeIe· duzido.. Um iilm Policial, COln nl0meutos de alta emoção :

.rido:. Além disso as lampadas do �.::,:
e surpreendentes artistas. :

V�uva .lll.ana Hal�ne - Di- tipos Standard ou de qualida-
anto da mformaçao, como de, cujas marcas são afama-

f::�
ENTRADAS: 2$800· 2$500 - Creanças 1$500

requer. das, protegem seus olhos e Vamos tentar mais uma vez reduzir os preçosArthur F. Hoeschel - De sua bolsa evitando muitas Jas entradas para ver si conseguimos aügmentar a
acôrdo com a informação, reclamaçÕes e oborrecimen- H frequen.cia. . =,:lcomo requer. tos, tanto ao revendedor co- �: �
Paulo F'reygang - Em vis- mo ao consumido!', : � ��� , ��

ta. da informação, lance-se Está provado .que, devido
..............,�......,...-���

em 340$000.. _

. .

ao uso de lampadas de qna-r
"UM iljM;W*lWíP .'-

.

Anton Kmser - DIante da lidade inferior muitos con' G· di'inIOrm.açã.O
..
lance-se. em ... sumidores fo;am forçadOS,

.
'ran es RlRGATI,S120$000.

,.
.

. . pela pessima luz. produzida
.

.' L .fl
l!rederwo .iJfeznwke - D� portais lampadas, a usar ocu-

acord

..

0

..

0

..
0.ID o

..
pa!ecer emIti. ,los, em virtude do enrraque-ldo .pela comIssao, lanCe-Se)' cireento da vista

em: �O$Ooo.<
... .. �Na aquisição 'de lampadas j

E'valdo i1!und - DIante do incandescentes todo;; os con
parecer da. comissllo lance-

.

sumidores devem, rigorosa
se e.11l 100$OQ�.. .

.
mente, sempre observar, não

Bruno �el��rrrt.a1!n -Dlan- adquirir lampadas baratas ou

!e dR. �alsldatle:d?' ,alegado, de qualidade inferior, mas
mdeferldo;

.. ', .. \.. . . comprar as que oferecem a

·

Oscar Gross.,- DIante da maxima eficiencia e econo
lllÍormação, como requer: mia de luz, mesmo que o seu
Carlos Hoepcke

.

.8:- Â. -

prf:ço seja um pouco mais
Faça-se o

.

lançamento de a- elevado do que aquelas."
cõrdo com o parecer da co-

missão.
.

.

· Victor Probst
.

&; Oia. Para dirigir' o Gru-
Lance-se pelo parecer dâco-

po Escolar de 8;31-missão. .

·

Oscar Wehmuht - De a-' to Grande
dôr.do eom .

a informa.ção.:.....
Deférido.
A:ugusto Kiel - De acôrdo

c,om aJrlformação .......,. Indefe-
rido.

...

Na Baia foi assim

para aSSlS

pcÍlie rema,

Domingo -� 2 de julho -- Domingo
Reahzar-se-ão,

.

em Itoopava-Secca defronte
a Cervejaria Oto Berner, as esperadas regatas
entre os' rlubes:

Cachoeira de Joinvile
America de . Blumenau

Ipitanga 'e Itoupavâ
A's 15 hOtPs .em pontoPo� portaria do sr. Secreta

rio do Interior e ';ustiça, foi
desigh.a(1o 'o Rev. Frei Gabriel

Zimmer)�l'a se encarregar
da direção çló Grupo Escolar

Pa ra anül1cios. pro- Santo A'nto:niQ, . de S aI to,·cu.re "A Cidade" Grande. �--------------------,

Convida··se o povo em geral
tir a esse prelio, no qual tomarão
dores de valor.

o dr. Abelardo Sehneider
Fonseca, ilustre cousidico
uniuersalmente conhecido. 110
numero passado do sen ior
nai, meteu-se a fazer umas

gracinhas alusioas á 'minha
p e s s ô a-s. s. é 'real
mente muitO engraçado
afirmando nas mesmas al
gumas inuerdadesI as quais
nem eu contestoporque quan
tos me ouviram, já o hão
desmentido.
Tendo eu falado em. lin

guagem de branco e não em

ciünez nem em japonez, es

tou para perceber como o ST.

Sohneider não me houvesse
compreendido, para vir afir
mar em publico tamanha es:

Esteve nesta cidade e via- tupidez ...

jOH atá a capital do Estado, Só si S. s., acostumado a

o sr, Herculano Farias, adi- banhar-se em outras agnas,

vogado residente em Campos enccntrmxi se, no momento';
Novos. com as trompas d'Eustachio

11lm tanto entupidas, ou, um
ENfERMOS .

I
de nós dois, na ocasião es-

taoa embriaçado - e eu não
Senhora Pedro Cardoso éra - Ou então, S. s. teve o

Foi operada dia 28, no Hos- proposito de intrigm'-me 00'111,

pital Santa Isabel, desta cí- o povo de, 1!lumen�u '.' .

dade, a exrna esposa do sr. mas em m_atena. de minga
Pedro Cardoso representante nos pod�1"tamos �r.longe ...
de A Noticia nesta cidade, que Eu det.a nota interessan

vai nasando bem, devido a te _na testa ria Escola Ale-

e'ie.'dade da operação. ma, mas .co'Yfhero notas bas-
- tante mms mteressantes .. ,

Falecimento - Eu con1Leçoum advogado.
ue dizem ser um completo

Faleceu. em Encruzilhada, ésta de ferro ...
onde residia, em casa de seus Conheço ta.mbem um, que
pais. a senhorinha Delmira afirma diariamente} qu.e não

Bona, dileta filha do nosso naceu para politica municí
prezado amigo sr. Germano pal ...
Bona.

. Conheço ainda um, que dis-
Delmira, que fora obrIgada tribuia consulados em Pa

a interromper os seus estu- 'tis ...

d?s aos 1� anos d_e idade d�- Conheço' finalmente um,
vido t�r 81<1:0 _ ent.�o aC0I?:etI- que por ocasião de U1n ju.ri,
�a de l�suflCle�C1a cardlUc�, ocupando a t1'ibuna da de
era I?l�lto çU{m�a da� Irmas fesa. saiu-se tão brilhante
da }hvIna Pr0:Vfd�nCla, que mente ... que o réo «até» rOei
las�lmaram rnUltI�slIDO a sua absolvido. E verdade que o

r.etIrada do colegl? ond_e se�s advogado não esperou o 've
fmos dotes :te llltebgen�la ridictmn dos jurados e zar
e bondade. tmham conqms- pou para a capital ... Mas
tado a amIzade de suas pro- corno tudo isto não passa de
ressoras e coleg.as. . i1ílriga eu guardarei segre-
A morte a velO buscar. d�a do.

'

18 e � roubou do conVIVIO

de seus pais.
O seu enterramento teve

logar dia 19 com enorme a

companhamento.
«A Cidade». aprt::senta, em

bora turde, sentidas condo
lencias á familta enlutada.

Seguiram hoje para o Gína
sio Catarinense por haveren
terminado suas ferias, os alu
nos Arthur Balsíní. Siegfrid
Wa!.:le, Werner Eberhardt,
Luiz Stotz e Perey Borba,

Dr. Fonseca Nunes.

Acha-se desde alguns dias,
nésta cidade. o dr. Foneeca

Nunes, iutegro Juiz da coma

rca de S. Joaquim da' Costa
da Serra.

Herculano Fadas

••

llVONWS &: elA.

"f.-

**
,.

Ap1'Osito:-Da proxima vez

que o $7' Prefeito .Municipal
fô?' chamado a Flo1'ianopo
lis, pa7'a poder sPfJuir, pri
meiramente pedirá. uma li
cença ao S1·. Sehneider.

Não sei nem como termi
ne esta embrulhada, eu, que
dizem, não sei siquér fazer
uma petição inicial. . • mas
sou obrigado a colocar um
ponto aqui, porque já está
nf1 hora d.e ir vêr si o ba
nho do patrão está quenti
nhCl' . ..

.

Tcháo.

Jaime Arruda Ramos.

o grande remedio brasileiro, -Eli
xir de Nougueil'a. do pharmaceutico
e ehimico João da Silva Silveira,
vende-se t>nl todas as Pharmacias,
Drogarias e Casas de Campanha e

Sertões do Brasil, bem assim nas

Republicas Sul-Americas.

Para anuncios a

A Cidade

AUXILIADORA PREDIAL S. A.
Segunda distribuição em Sta. Catarina

Em 30 d .. Junho de 1933
examinada ê allrovada pela comissão fiscal�itdora

TOTAL Rs�: 245:000$000<'
Contrato n. ·140 Martha Anton Jutty Baum

garten, Blumenau.
Contrato n. 7 Emprestimolhlpotecario,

Blumenau,
Contrato n. 134 Hugo V. Frankenberg, Join

vile,
Contrato n. 263 Oscarina Ondina Camisão

Pinto. Florianopolis,
Contrato n. 124 Wilhelm Blank, Blumenau
Contrato n. 170 Vva. Anna Toenjes, Blu-

menau .

Contrato n. 162 Herbert Willecke, Blume-
nau

Contrato ll. 40 José Medeiros, Blumenau
Contrato n. 80 Friedrich Lippel, Blumenau
Contrato n. 2 Emprestimo hipotecario.·

Blumenau
Contrato n. 262 Cap. Risoleto Barata de

Azevedo, Florianopolis
Contratan. 54 Jorge !Gmel, BIumenau
Contrato n, 278 Harri Hertel. Blumenau
Contrato n. 221 Walter Tonoli, Rio do Sul

Rs.: 25:600$000 845 pont

Rs.: 10:000$000 565 pont.

Rs.: 30:00Q$000 537

Rs.: 10:()00$ooo 513
Rs.: 10:000$000 510

Rs. 10:000$000 509

Rs. 15:000$000 495
Rs. 15:000$000 492
Rs.: 55:000$000 489

Rs.: 10:000$000 460

Rs.: 15:000$000 452 "

Rs.: 25:000$000 443,2 ..

Rs.: 5:000$000 421
Rs,: 10:000$000 408

Rs.; 245:000$000

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


