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o sêlo 'de saúde já rendeu qua-IAssQciacio Comerciai,", NOIAS POLICIAIS
";

si cinco m ii contos, no pri- !UM": TELEGRAMA DO CEL. Çonforme já noti�iLlmoB au-

•
"

'. ..' '.' "

'.
.

INTERVENTOR fEDERAL tefl?fmente, .a�8umlU a Dele-
'<

melro semestre (deste, a rio A A��o�üação Comerciâl de !:�la ode �f;�Cl�s��;oiJ!1umt,

.. . Blumenau 'pediu déssemos rantes, que de InICIO, em sua
.

v. r; '.' ,',
, publicidade

.

ao telegrama a': atividade, já demonstrou pos-O· Governo. Provísorío fa- Recite, l�l:�oo$ooo;.Faeulda- baixo, que lhe foi .endereça- sulr uma alta dóse de boa
-sendo publica!' o resultado de de Direíto do RIO de Ja- do pelo CeI. Aristiliano Ra- vontade, a par de. grandeda arrecadação do selo de neíro, 83:333$200; Faculdade mos, Interventor Federal no capacidade, afim de corres-

As nossas minas de car- do Brasil, se aíasta muito do

e�ueação �'saude e. sua a� de Medecína da Baia, .... IEstado,
.

bem como a resvos- ponder os anseios da nossa vão de pedra, ha mais de de- similar extrangeíro, Longe
plícação com todos os deta- 301:666$400; .. Faculdade de tá enviada a S. Exeía. por laboriosa população, no to- zonas de anos, vêm sefrendo essa idéa. Estamos muito pro
lhes, correspondente ae pri- Medicina do Rio de Janeiro, aquela assoeíação: cante ás responsabilidades de uma seria de estudos no seu- ximamente dele e basta olhar
melro semestre do corrente 466:250$000; Faculdade de Floríanopolls. 12 -- Presí- sua admínistracão. Continu- tido de se aquilatar ás pos- para a díf=rença de calorias

* 300, dá uma. cabal resposta á Mc;Hcina de Porto Alegre, dente Associação COmercial ando S. S. a agir com a e. síbilídades de seu consumo e quando o carvão extran.

C�l'ro8, jorn�18 de todo. o. Bra- 8;3:33$200; Oolegio Pedro II,! - Blumenau - No. 727 -

nergía que caratertsou seus eficiente. Experícaeías Ieli- gr iro . desenvolve 7.000, o

$11, :que, vm�am notícíando (Internato e externato) .... : Acabo receber seguinte te- atos iniciais, estamos certos zes firmaram a reputação do nOS30, catarinense, desenvol-

, �.. â�n�;nr��!�ffÍ('�: r�een���e�b���� ;t�:'5��g:���$�8����laP����� i:����:s�:�s�:t�;��ti�a�= i��a�O,��eg;���I:;ã�i�;iil�� ��Z;:s�:ee�����in��:����'��� ��i�;�t�Op��& i�;:: fr��ceo °ap��
� VIdas pelo tunCl�ma!lsmo, a- nal de Belas. 1- rtes, 41:875$, gurando-se no dia trinta Se- meuau, desejosa ,de ;veI' a eí- foram estendídas ate al'i ho- do governo.

travez de uma ínutllirepar- Escola de 1\:Im8.8, de Ouro tembro próximo feira inter- dade sempre em perfeita tran- cas negras da sua 'extração Mas. onJe tem estado esse
tição que foi ereada pelo Preto, 20:833$000. To tal: nacional amostras. cidade quílldade e livre .íe maus Desta forma ficou, 'mais ou cuidado do governo para to-
Governo» :!.,556:187$ooo. Riu de Janeiro e esforçando. elementos, perturbadores da menos aparelhado o trausnor- montar a nossa índustría do
Em Janeiro I'oi posta em Para as primeiras quotas a se esta ínterventorta sentido ordem. te do minerio. Concluiu se carvão quo. doutra Iôrrna se

execução .€'ssa taxa, que é serem <?onceclirias aos Esta- qUH tvnha grande brilho reíe- materialmente o principal do não pode desenvolver? Con
de 200 reis sobre os doeu- I dos, a título de auxilíos aos rídrrcertameu solicito de vos Sm urú no Hinkeldey sonho dos primeiros ide! tis- tratos ! Fa C ílídadt-s ! A colhi-
mentos selados. Eta é destí- serviços de saneamento e so governo b�udosa atenção tas da nossa produção carbo- ment- nncial! Nada disso se
nada a constítaiçán ríe ruu- fJj'uflluxia rural, foi designa- um acontecímento que otere. Domingo. cerca das 18 '1')- nííera. , , tem veri"icado. E chegamos
dos para a ,Edu.caçiio e Sau ria 11 suma de 1.250:ooo$oOQ, cenuo mais uma oportunída: ras, a Delegacia dé Policia.

Entretanto, restava algo. assim ao tr..I�!: �8ÜHÜI de 1:1:de, �eHtr�buidofi étn t��s par que tit>.rádíst!ibuida em qual- de para propaganda bons pro- recebeu aviso de que � sa-
ainda, a se Iazer, que era o ,}anti, ítO .m' 131 d �ue est� �.tes iguais para o enst no, t?i1 WtS propo reiona.s ás neces- dutos uaeio naís e extrangel Ião Hinkeldey de pr.ip feda-
mais simples p- 0_mais .e..

s
...11
.. t:'_llI.�PO

t' ;.tê D,roblen.a do car-
neamento e proíilaxia . rural síuades de cada unidade "e roS estveíta aínda mais (IS de do Sr.' Hermann Hínkel- ao nacrona., - 1

, rado _ a p"oteçao l1o�..t"J,m- v ..

(.' •
_nos Esta.dos e assisteucia m�: Jeratíva orçando entre o mi- laços de fraternidade entre dey, nO bairro do Garcia, ar- dúto pelo governo, o cuLado Toda essas J azoes se nos

dico-soçial e hospitalaf'. .'" il��O de 50:000$000 e o ma· lOSSOS Estados e Nações ami- rebe":tul'av:_um "$cont��, no
deste para o tránco àe�-s- t aprt'sentmn, agóra, com a vi·

Lançada em to-l� o pa;z! a Ximo de l�O:ooo$ooo . .
gaR - Saudações Dr. Pedr,.)! qual lOte�mham varlOS con-

ê v Iv' ento da. -industria. sita de estud?s que nos fa.z
sua arrecadação fOI a segUln' . Nl! relaça.o d08 benefiCiados Ernesto". _ Certo tomal'eis. tendores, perturbando demo- n o 1m

o dr. Antomo Tavares LeI-
te:

.

com esta subvençõmc está conslderaçii.o merece cI>llvi ,do geral li ordem no 10c�1 Mas. isso que era o mais te, como enviado especíal do
Amazonas, 48:027$000 m- compreendido (I Acre e exce· te acinm feito, emvio Cords.l das festas e ameaç�ndo VI- simplm; se tornou o dique diretor da Estrada de Ferro

c.1uindo 432$200 do Acre; Pa.,. taado o Distrito Federal. Sauds. Al'istiUano Ramos das. Imediatamente o Sr, De- que susteve todos os felizes 'Central do Brasil, ceI.
.

}\íen:
;rã,_.?-::891�5�; Mar�hão,.: A'. Callital da R:epubl�ca lnterv,-�ntol' Feoeral. legado ol'gan_is,01;l uma cara· progn08ticos c�n,qui8tados p�- donça Uma,

.

�

.:l3:<>rH$300. Pl;8!uf, HI.04ô$60o, uestmam·se as éit'gmntes lm- vaua de pOhC18.1S e rumou lo nosso carvao e está SliCrI- 'Se nilo f08semos, amda ho-
. Geará, 63:045$�o?: Rio �ra? portancias:" '1.000.:000$ p8;ra C�l. Illtt'�vento�,F.ederaJ . p�ra o local idicado, onde! Hcand8 tod�8. as iniciati�as je, otimista�" diriamos. que
de· do NOl1�, ' 24.667$750, Pa-;- as obras do, Hospltalde T1'l�- Flol'lI:l:llopohs - �çlente 3Yl- amdJl chega1,'_am em tempo de levadas a efeito p;ira maiO!' (sta é a ultlma oportumdade

�_ }t; -taibat�,403'OZ?$991$1·,!!;50ilPéran6�lIlb,u. g�:im;d·",350d·;OQO$L'p,lU'a:a;Mater", saremos interessadas,'......d·· SttU'" eiútutàr Pd·ri'Sõe�.,lpa�n�1·8aanV�f�\Ila- prójeçúõ da U?88li economia. para a �e30lbuIÇãO d�A" �ãojm·
,.

cP'_' �; .

"'.... v•.� ago :�:.':, n:, a e as al'ang�1rtl8.e dações. atenciusas . Fe (�rsen, grau �s os. r ,8 (
• A.. E, dessa mane,Ira vemo,s" e�� portante pl'�. ema. l.Ylal� umu

45:iJ51.$400, SerglpeJ 21./�4$, 5M:OOO$ para a, ASsIstenCIa - PreSIdente - Pelanann-- ASSlm, rol conheCida a çm- quecida quasl em estadQ la· vez"são maIS que satlsfato·
Baía, 167:980$900; Espirito tios Písicopatas. Secreta1'io.

c.

rem da. briga que, conforme tente .a 'industria da noss3. rws os resultado's e as im-

� Sa!lto, 51:589.:s0oo;. Ri� de Ja-
E com 08 funcionarios da

.

ficou apurado, ,!_oi iniciada por hulha negra. pressões colhidas p�lo gran-
nelI'O, 148:3.1.0$500, f.ao Paulo, Junta Administrativa' de Edu- Al,'stamento Elel' _

Zelma Saran e 1 erosa Wester,
T J' e iudamenta tal de tecnico nas rnmas de

1:348:941$100; Paraná, . . . . .

ã d f
. tomanrto parte. na mesma 08 o ayla,

r

S
') Barro Branco Cl'esciuma e

78:195$950; Santa Catarina, cac' o e sau e oram a€spe- toraI..
.

desordeiros. individuos Ricar- eBNq�eClNrnenhtq. motl'v o J'us Rio Deserto e'mais uma ve.z..7'-45' . R' G d I didoB 13:000$ no referido se·
B lt A t K' t B' ao. en um o - .,

�. !J.� $300, 10. ran e (O
mestre, erne, ugus o Irs �r, .ar-

rI' .' .. t S 'O'PlJdp a tambem, as nossa.s espf'ran-
� �ül, 399:666$100; lTOHtZ,... O Ch.efe do Governu' Provi· toldo e Osvaldo PhefJ(>r. ){�- I 1,C�;.. p()r(�.;:'Lín �ico; °c:.� () ças se firmam na visão p�-'::'9:100$000; �lat? Grosso,.. Com a publicação dus da' Buril) assinou, na .,asta da c�rdo Bt'rndt alem ?e partl- OPl�}�O, ,d.O ...e? t (8' fi lern- tri,tticH d1J8 humens li. CllJa

22:661 $000; DIstrIto Federal, dos acima. "j_ue são oficiais, Justiça.' decl'cto prorogando Clpar na desordem. amdd dps� dr. a • .re� .Lel e anteced,'- nompetéocia se deixa a reso-
1.749:599$600. Tutal b r u to: fíca provado I"xuberaHtemen- até 31 de dezernbro,--do COf- respeitou o in�pet.\r do ,quar- bru) outro" quedeo .mtoridade lução de pJ"oblemas como e87.

4,7�6:108$61O. . _

te que. não só as rendas ar- re,nt� ano, (J l?nlZ,O _pata o teirã;>, Rodol!O." Fraygan�1 a- ��mmi��8ad;���VãO·, o cs.rvão te _ da hulha negra hl'as!-{Joorada a c0l11188ao. de recadas não forRffi absorvi- a]wt,1111entu eleltor.d. ' gredm�-o. F o, am presos, re-
d S' C t·

,

cdhor leira, que, em Santa. Catarl-
trans,rerencia, do Han.co do das pelo ,JuncionalisIl'lO, co-

-�:'�-"

".. •
colhidos ao xadrez, Rlcurdo de Bant�l a aflUa e o m�

na, tem o seu mais valioso
Brasil, de 3:109$260, fica o mo peio contrario, se desti- Club Hauilerr' "I.m"erlea Berndt, Bel'toldo € OsvalQo OE .1'a:1. '."

e que o nos- deposito.
liquido recolhido, de r e i S naram a nns de grande uti- ' u' H I·

.

Phef�� e dethla. pa'ra '''yerí- ;r. "n � se p�n8ser o melh�r I (D'''O CRUZEIRO" de Tubarão)4:785:999$350. lidade para todo o paiz. ,Aia- " '. guaçoes, Zelma. Baran.
? 80 carvao, po

'.NfouMES OflCIJUS SOBRE da bem que o funcionalismo Recebemos a-sei'ttfnté- f.i1.r-
. Termin�u o baile eo� u�

l'
.

- não é tão voraz como o pino ta' mtervençao do Deleglldo. ,Achl'J'le'.S·"'., ' 8alsl"01": AS SUBVENÇOES QUE. ta!Il...· ·Um::.. Sr. Redatoo- res:;_)ou·
fORAM PAGAS saveI d'«A Cidade".

-

Um "piléque" de mãoOxalá que o Governo Pro- Para todos aqueles que têm .

visorio responda sempre as- verdadeiro intere�se pt.lo efetOto '.�, .Vindo lio Sul do Estado
'

SI'm ao pé da letra Sa-o ma chegara' hOJ'e o academI'co I
.

-

progresso esportivo e social � \
oeiras d� responder a gos- dú «Club Nautíco A-mel'i-ca", Estando embriagade.j pro- Acbiles Balsini, diretor des- j

to e anceios' dp povo bra. não deverá passar'ftéSpérce' vocando desordpllst _fiefrtlUte tn folha. Sua p�rlllallencia !-edinha: Voce tem de '

�ileiro�
, .

bida a Assembléa Geral que, o salão Pel'sUhll, foi ·}}i�so é 'entre nós será pelo tempo anos que são dez encan,

de acordo com os seus !'S recolhido ao xad:,ez, Henrie de suas ferias na Facuidade tos multiplicados por

tatutoB, se deverâ'--realise no que Persuhn, olue já p!'ojIle- dp DiI'eito. do Rio, olldf> é, mil. Garant(J que voce

mês de 440StO -·prãximo. teu, para o futuru, beber me· uníversita"Ío Ao distinto co- vai ser muito feliz; a 1
.

Este progresso depende, nos aoe domingos . . . laga de traba.lho desejamos bondade írnensa do seu j

princip;dmentl', da com ti- boas vindas. coraçãosinho, confirma f
tuição da nova- f)il"etoriâ, -}ue O sr. Pedro Cordeir&�âpre- esse p1·ognostico. Quem

:\;deverá reger 6Qlub"no pe- sentou. que!xa á Delegú.'Cia O pacto quadruplO
é qu,e, não sa,be.que 1)0-

riodo de 12-10�3S a 12-10-34 Especial, contraWalter Her- ,

ce vai conseguir mara- i
. vilhàs.no seu futU1'O, com i

São Ps.lavra& do Ministro Rio 18 - Sabe-se que. 0
e a qual será eleita pela pro bst por ter pelo mesQ1o.. .sido Roma. 17 _ !Fo'·}�·, aS!"l'nado

.,

D'
O ld' A' h xima Assembléâ. c·- 8rrredido, na manbã de onte'm. ,., a intelíJlmma que .eu8

, sva o ran a: drA Getulio Vargas está tra- �

t
. � . t: lhe deu? - A sua bonda-

., 'O prestigiu do, Zé Antonio balhando ativamente na ela- Certamente desta vez se Walter foi prl'So. ".
ante-ontem del!l 1 1 V a-

( de irá aum.entando com
-:- disse'na sua linguagem,de bOl'ação da mensagem. que registràrá maior entusiasmo mente, no Palació de Vene- l (jf sua idade e voce ka
intiinidade' ..,... Já é· incontesta- apresentará na sessão inau� pelo pleito, e põr- isso des- Guilherme Beckf'l'. nego: za, 'Pelos;' representantes da � de ser sempre a filkln.hav.el.. NUIlcà" nên.h.um, rio!!ran- gU,l'al,da .Constitu,·inte. ·Nessà de já, venho apl'eselitar ii ciante em Gaspar apre_s.entou F Alemanha Italia e li.

'. 'd d
.

, ,� minha chap� completa, a 8a. queixa 'Contra Paulin.0,_' Bel" rança, .
t \ 'mats querz a. os PCLeS?,-dense' o' tev�imã.iQr/E,quan- measa"""etn" o chefe.' do Gover- I 1 t

..

to das Qua 1l�'.OS :rlla,i,s.. fieli,ze". - Eu' .

'!.
i • ,'.. ,- • �, ber: nard(.)" Modesto f.1. !!uiar e, Ser. gta erra, '0", ,<I C '- f., • .....

• do um aonieIIl.:çhega á uma no' Provi sorio lará minuciosa pp,....." 00- C
.

S'l h
.n�

t Potem'ias . tamb_em jâli:ue dez anos;
,'@l sittiaçiÓi)í�ó�W�i8i,;Be per- expôsição 'dos fatos' :ocorri- ara......,.. reSluen : oura· glO 1 va. por averem os mes ro, l .'

fui um {!arototravêsso)
·tem�e. Os centô.;e q'.U.ª�e_,nta dos noipe'n

..

:odo' d'o seu.p·oder
do Balsini; Vlce-!'-'resfdente: mos, em.briaga�os, proY:O,cado í .

';l •

,.. LeopoldO OOnger,' "1' SeGre:- desordens em sua casa ,co.� \ as vezes �a lJonnu sern
mil eleitores. q:ll.� () P�'rtido .disci'ieional-io, justificando os D Desarmal!nent' �'l' rezar�se1Úbeija1'mamãe).Republicano Llbér�revôu á$ atos e medidas que adotou. tario: r.Vetgniaud Wander- merciaL I {) t�. sem! laúar o 'rosto .....'-;, �D!iám.. 3· .d:e .....,. "'

.. '.,:t.eva·,r'a-oo: ,c, ley; 2. Secretari6; l�, Tesou..: ,O ,Tte. Delegado ,Espacial \' H
. .

..........a.<:J .� �v •

O A
" .

T f'
.

d 1 d.
'

. QJe em dw. que as wv-
támoêm'6 geneÍ'àl�':�';g&v�r-

A Alemanha' fe,)I·cl·tan' 'do ;:���� c!�lOg ��rii�,?'�,Di����; °q��i:u l;�al��.�� e ;:r�:andí.l� Pros troux 3�; l . sas Já 'esWo, m:udaela·�'1
nançà"do 'Estado, Ji��",?;:'éle ) ,q'!J.e já taça (J,ibti:rba, que
l"'ú.e.ita','.�q·ué!' nã,..oJ�' de �egatas: "Ricardo Peiter; ,provifiedcias. ,i "-,' < I

_ • �
,

. ,1,., "

,.. 'q

",.' ',a" ·.·Itall"a"·.
\ "i""; Diretor de ,Galpão-:- ,Nestor Paris 17 -·0 ministro da í .naa p08sonw1s:!GZerma .

.......�.......---..;....:_...........---......--
, Schefiel';: Oràdor: Dr� Abelal'�

. marinh� pronunciou intere�- 1 ;'J1.ha, quanfiome acontece
'. PASSOU 1

.
' do S. da�-:Fonseoa; Qori,�elho O Brasil pagando" su.. as sante discurso sobre,&s atuaIs \ fllg'Umac,�ll1:j(, l1UJ'!W8 fefiz)

;'"i_ .:, :" ". '.'-,.'. I.' Berlim, 18 - O chanceler Fiscal: Claudi.o Buç��ele, J.
d"

construções navais d� Fran- 1 ree6rdo 0.9 rneu.81Oanos;

A. pen.!>. de morte75na. ..

' flitl�r, o ministro da ,.viaç�o Manoel.i.,d��Borb8;!,;-� Adol�o "dividas., Bm, ia., ça, �firm.ando que, qU8?do es-: sªou,ere°f:'��oo'raloTl/e'onã.doe.P?r�� ,

Ã
' ...

.

:.íl
. �oel'ing. e o ministro Di': VollsteliI; >Supléntes: EeWlil _' tas�termlnarem, () paIs pos-

"

�"'.' .,

�. ,. ,:, i' 1 ���e,lna ,

'(l°CW�ºbelB'
;e;�Yi?�am telegra· ,Belz, Antonio Remcrt e Curt R.íp, 7 - O Banco�dO:.B:!,.asn �ui�it 'l:Ima irota {te g�erI'a su- \ ::S:.sS; (;��'l!e;�t.. ;��� ..����,

'

_.

'

_ is de Jllas de felicitaçô(5s ao mi- Probst. .'.,
.

'...'
., ',.,' remeteu aos seus b.anqueuos perlOr.. em ?umel'O,. as ,?squa-!l 1

.'
Bu:euosAlres ,,�epo '.".,�1s.lf�Italo"Balbo. pelo seu Grato pela bôa

acoJ!lld8'lemLondreS,aqUantiadeLbS� �ras, amortcana, lllglesa e '�e�;!..a,,:>, ....'U.IW},{ÜJ .•• ,�(!tn,

'wngo� e acrucH'ad?8 QctHites, grantie f�ito comandando as desta despretenci'6Sil.propa, 2�2.194 para a.te�der � ser-1Japo�ês2.. _ I 1_""

Jítf.',' :J:< 8�1fado iU'g�ntmQ, N;!:8!*·��s;j}�J.ianas �:tFay,�� ;'l�: �.l' ::;L�"h. !>H)n,
, � �l?O do "FuucU:ng" do CfJIT.ente 1 E ����',S{� aluda em degar-; DLn'OLD

·it�}e:t.�u a pena tie !i'J\;H·te. tgtT�S',iíl(t "AtlanJjco ..:
.. l 111. ("�Jtdr.u�/f� !t'du ,'" llles mam -t ,.r

. _ .. � .. " < _',_"

y": _'.. •. -.

3===-
-

A NOSSA HULHA JEGRA
Sãu bastante satísfatoríos os resultados a que' está

chegando o tecnico destacado pelo
diretor da Central do

Brasil

De acordo com o resulta
do das arrpcadações feitas,
de Janeiro a Maio, foram pa

- gas as subvenções abaixo:
; Faculdade de ,Direito de

..

I�����-l��?� d-dfe_ú ra- 1
�a % l

<
l

no Provisorio

A
•pre.sidencia c�ns-I_tltuclonal do RIO
Grande do Sul

Uma mensagem' do
chefe do Gover-

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



a ��il�i��o :de[ infeFior, porque o preço da
!ll'�andescetIté.l3 con- l�.rn,I;l!tda «barata» já. indica

um pouco, 9,9 ; compra�: qJl.�' ',a mesma é rabrtcada sem
em .virtudtt' da gran�c �u.fàB.do ou escrupnlo algum,

_

ce Uí'os"e marcas
.

As Iampadas «barat:::s� pro
,lançados ultimamente n ,0 s ãuzem urr a luz defícíente:
mercados do ]3rasi1. .tém uma duração. muito our-
Além �i�&�) nem todos, ,o�Ja,eonsúmeD excessiva 001'-

6;rr1prad9rés'dÍspõeril do·iê'rif.\iente,
.

aumentando assim as

'...�o ne:ces.S�.fI.'0 pal'fl· ... escQlher,11 suas despesas de lUZ
..

�. Tais
a Iampada àpropríada, '.

_

.

"'-.� Iamparías «baratas» pouem
Achamog,.·.necessario··_,·.··cha� I'

ser chamadas, .

verdadeira-
mar .atenção;

.

no P�()Pl'l0 In- mente, «Devoradoras de cor
teresse de" cada. compradc.f rentes»,

.

Sómente tampadas
de Hqnp1ldaa incandescentes, do tipo Standard ou de qua
para nnservar naocustao da. lidade superior, assim reco

, comprao seguinte: nhecidas em tado o mundo
A proporção 'entre o custo desde muitos anos, produzem

d� uma Iampada 'e as despe- mais e melhor luz, têm uma
.

zas de consumo de corrente duração maxíma e um con-
é de lO'/.,a 90 ./ sumo de corrente muito re-

duzido.
'Além disso as lampadas do

típos Standard ou de qualida
de, cujas marcas são arama
das, protegem seus olhos e

sua bolsa, evitando muitas
reclamacões e oborrecínieu

. tos, tanto ao revendedor eu
'. !. mo ao consumidor.

Está provado que, devido
ao uso de larnpadas dr qua
lidade ínreríor, muitos con

sumidores foram forçadc8,
pela pessíma luz produzida

Por conseguinte cada com- por tais tampadas; a usar ueu

prador delampadas deve eon- 108, em virtude do entraque-
.
siderar: prímerdiatmente a cimento da. vista.

aqutsiçãi ele 'Uma Iampada -Na aquisição de latnpadas
cuja: despesa tle eons�mo de incH_ndesccntes tüdoó.?s con-

.

C o r r e n t e 8 e la, o surmdores devem, rlgOI'OS!1- i

mímmo possível, porque a mente, sempre observar, nao
...... ...",;;;,.�_, ,�__c��� ��_.,.,.__�,__�_""'__n__.. _

vantagem ímazinaría da aqui- I adquirir tampadas baratas ou ��-���
síçüo de uma lar,;pada «bara- de qua1idad�: interior, mas Par�!.d ônuncios procure a i� ····f

..

·:·····
.. ··· .._············ ....

�·
, ...

·····S··
.....

-t' ���:�f:cf��ei\�8ã��mBateumft ��a.��l�r e�isci���i�fe�e�:�n�
i§.,..•.. r.. '�An. :r,.�...�x �!:' 'aIGmaCJ,a am as,;�Uma lâmpada «(bflratli� si- mfa'i1e luz, mesmo que o sey � i. ''''a ,-,ay v�_�,.. f BgnHica má qualidade, sendo preço seja um rouc(I mais

,e"",,�__ �: Prop. G- IEUinC;;5er

'I�
o ,prodúto de uma Ft,bricação elevado do i que aqu-Ias.» ,

f� Rua 15 de Novembro. 44 Telephone 21 �.Desconfiai e recusai. as .. LamP2�a�€!!'!�as�:, �� -=--������� l

{= Receitas serão .feitas com '.(;1 maior '
:

�. cuidado e com 06 medí- �
camentos de absoluta pu- �!� reza.·

.

��
g Medicamentos Alopatíeos g
r Hcmoepatícos ')

fl:: Bíoquírnícos ,t.lf Gnnde Sortimento d!-l artefa�os de �o.ITa� �

> ••::'
j.

ena - Artlgos dc higiene 2:',"(
- Perfumarias

gg Exame de Urina com o relatorio da ana-

=I� l�a �
� :
��<> � �,. 4 11 " :'"

���-
I
A I armacra Ceetral
Que já adqUiriU' a conitança publico e o conceito

.

proüssíunal, pela
..
longa pratica fie mais de 40 anos

de seu pr oprietarlo, o .

.

Farmaceutico João [\�edéiros

À CIDADE

a

UI o (I
II
I
1<

Para '!}erminação
.. ." negocio dado firma

KERSANACH
-t- .

LIQUIDAMOS TUDO:

Tecidos _. Sedas · Veludos

Sandalias - Artigos

• Laos • Perfumarias

homem - etc.para

Precos
.,

do

Unlco
I .Pt:#

ocosrco para to os

Vendas só a dinheiro

., ...

Devoradera deCorrente

Luz Ruim

Vida CUl'ta.

Reclamações 'Constantes.
.'

Uantogens .das

.

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

tem permanente stock de produt
Iidades ] egitimas .

No receítuario são empregadas substancías de
absoluta puresa,

'.�

tampados "P'HJ LU?5"

Econom·ia àe torrente

1000/0 luz

Vida media de' ,1000 horas
.

. Lampadas J>I-IILIPS
•

p����"-.JI��I
__......._�""""""�....._....�.�=:o:saL ��

r,��'''''''''"'1'&!''íIl!!M;i!jj!W''''§'''!f@B!!IiJiW ... 'zm!íi!& iA jlIw*UWiWlH*P!iiiAé ,I�<

Calcados Vetterle
,

BLU,MENAU
Rua 15 de Novembro n. 51 A

S'�CçáO de Sapat;lria:
. '.

Fabricação d,e calçados
..

cie, t' feitio.
. .'

. .

t,' Reparos.
.. -' � _,

de qualq_uer. espe-

Secção'de Couros:
'

,

.'

GOU1'OS nacloÍlaes e extrangeil'os :.dg todas
,

: a.s qualidades e CÔl':3S, á preços vantáj?8QS.
i Secção .deJ�rtigos para Sapateiros:

..

1._ .

'Í'odo�. os' artigos para sapatei-.:os, importa
ção diree.ta: Artigos de optima qualIdade á pre-

"
ços bargtisslm9t:i�:.. "

,Secção d� Cort�s}.:,. '.

,:,

'. :' Fabriêação d�'éol'tes conforme amostras ,pu
desenhos enviado::;, ,�:í:n.,�ô4os OS �ouroB. E�egan�
tes e modernos, Revi8�' �a8 ultimas novidades,

....•..... ,sempre a disposição: :\':;', '

Secção de loja:
"

.' .

'Sapatos para homens e, ..!:}rianças. - Graxas

.
Escovas ;. Atacadores, etc. etc.,.

li
,

-

,- --,,'_-,-_(;_, -:.
'

.. Para "anun-cios proçure a. A Cidade

Exame completo de, urina.

". Injeções hipodermicas e intramusculares, gratis,
para os clientes e amigos da Iarmacía.

,

�'
�>

P"VOS e espeeia-

Na manipulação não se substitue
medicamentos

'Hotel
6oa-V.ista

"Propr.: vVALTERSEIFERT -Rua ISi\.,38--12

Os preços são hÓll!::stos f rasoaveis, e de u-eôr-
do com a le!;itimidade dos produtos.

.. -

j O barato sempre sàe CqfO, pricipal

L .

mente tratando-se da saúde
.

.

lf·(5�fr;·<·�···8t=-�n·
III i;';it� de (i;I�

. �
Ir�.: De�;::;;r;:: Catharinense e

..

:.:.:União Mercan.til Brasileira 5.' A .. �

1:'.:,'
T (M:oinho de trigo)·

=.,:!If Agentes Geraes da:
<,_" �

P Sul Arrierica Terr. ]\I3rit. ;e AcciJ. pf� Sul America Vida \
.... .

. {�
I� .

. Comp1nhia �acionaL
.

de :Seguros �f
=c:;.:;,:;�......::;::.;.:.:.:..:.:���:;��'

t

E' o melhor Hotel e com as melhores aC01l10-

dações! Os Sfa. viajantes çric�ntrurão
o maio!' asseio e a mawr

Moralidade e Presteza

quentes .e frios.
Quartos de 1. ordem.

ARMAZEM 'DE EX:PEDIÇAO.: Encarrega-se
.' transportes de cargas p81'a todos

,08 pontos do Mun-icipio.
. .. .

AGEt�TE DA COMP� ARREO SINm ,CONDOR

I

, I
Assistencia do Jazz AhL. Hein? IDenTaintglUleirCII.. "

.

Domingo - �3 oe Julho O publico em geral nca convidado,

.n.a .S.éd.e'
do C� N

...
Amer

..

iCa

..•.
-

...•.•I ..para�u.xi;ial" o.sP�bre6deB.lumen.au.Barraquinhas de café, doces, behi- FesteJOs promOVIdos pela
da.s, roda' da fortuna ..•.

• Pia União das FiUlas de Maria
.

.

\

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·Phárl118cia
.

.

.

. i··MAOHLN.1f'.DE ESOR�VER

"CONTI.NENTAL"

PARA VIAGEM E ESCRIPTURlü8

C......TA... 4'''00'__ sSécte: RI6 DE JANEIRO 'I
Succur sal em BLUMENAU -- Caixa Hi>StaI N. $

··t""
te .

Pa"a juros. em centa-ecrrente, atê 7 ij,'q,/á .

ao ar.no . i' •
' o

:t·.0o
"C'o.o'",

Recebe em «Deposítos Populares» desde a

tiuantía de 20$000 até 10:000:oao. pagando
juros de

..

..\ .Importaçãe directa; po,r. isto
� * .

.

��.. . Preços'barafissimos a I Onda está' a fgljeidade!
.

E!u . FauliUa.,. L�",,=S::::::��i das
.

�eohDras
i

"o;e���,,��z���ú��':�';��:t_......,..,..._....._",_,-_. �.��,.,.",.r.�=or,,;,_ .";,��",;;;"��_�. '

.

.,
".

• '..' telotual de seus mItO.::>. A grau.}3Jin P08gUl�C1�: do�':l Ja�d\ns I deza l: Ieliclda 1(:' de cada umÍI,,,ados entre SI, o no .vmor deles fl'i,-".�,'Ir r!<> 1):)'" OU ma.'
,

d
.

. 'I .... v"'. .. •. 1-. if ..f"t C r �, 'Co.

. �i:'utr� e �asa;.o d.as Flores i escola par- ,,,: '. vh;am CQlJ, I.' .'

". . .... J y.:1J'n� , -na..-ca 8teQ'ist�'aüa}.
.

n:\:lwntaL. p .�l'lm,t;H'o ,sym-! u"'. _Olhüs .•..
.

/.
q. com a in·

n' '. ",�. b, ..).l�a a Fen_C.laade, ",0 8c,g�n-1 tell,<..!,ene . ".,<;Ia é:.lllO,'.' '

. .&.o pharmaceu;�l,: ,
.. ';, .:\,.Gon�8JvesJomvme - S,Catha .. li d t ri., "

.
·

D" 4'
Y

: .... ,I..:omp e :a, a _en �o l._�.O �Ull,1. l'alI,..H�.;jt. ';,.�::. justiça, I_::rec;'�c
,.una:"" ípíomado [kL i: �culdade de Medicina do Rio dE- }( � t 1 or I d'" , ,_!<::!;

. ;Jallei:'ü p. nnive. Í'.sídad'''''''de Connbra I )fI.? ma ena.m a 1 acre, h')' hygl"Il' II', Seja e-v !;j,tI13. _J>ldos filhos, et�l}ÚsO ,e -,
"

·n'·�!'i-<. :.. -6 (; ind � �1'�'�����,���:;,'_i- .. :. '_�:'.;�I:Ij::;:.�l��3iUiii�T��i1.t��,'t' •

O l�e�i é o grandioso pt, '�, sauue.
�I .;SlH'('!. ,d, mas artítr: m.. "._�. -�� .. , .•·",r."=�·=,' -=-_

'; l'unomo legado a theraueutí
.

'J

..... �:.i ��r::'����s�:st�g�:' ct í r,,;:'''!.�!O:o'::;o'�dO����T� ��: ::" ;j,�g�J��?::;F tcJJ- -I ��hin!l;: ;;.: <, h
' �;;'.j� iil..ã"ül_ (,: '.xraJoda. a. qualw�de de fen-, Ogmo pois, garanttr' fi pos- bem precísam hygíene e as- lãt.UJmij!ij I j�lOD� d!Ji�iCO b5\fn..Uw ti� �nL[ Idas ,no\ias ie Y�HMS. �anto hu- se dedão precioso IJUMEM. seio .constante.

j' �,
.

Ó,

' ma�as come ao an maes e. dê tão gftl�!dH BEM? indo di,
p

.

. c.
1:1 t , ...

, Com livrada e P.apejariamultas do;nças ,da peI� e da reíto em busca de «�{ineni.
. ara ISSO use a

i
IX l e rouna '

jcaheç.a: U.lceras, Queímadu- na» que é, urn precioso csne- .\:financora1>, que é um toníco J

I',
I'''S In\'epo-';'''' Emníeem PaI' t'

capil '1"',' ideal miérobicida. c's I Tenho o prazer de communícer a minha dístíncta-: ce , ..u.t v ....0'. '.> Y F' ,". ',,:> .

- cinco IBUo pelo autor da ata- a !�,'" • <.to

, nas/rinha. Avo!' e l'orl8L1.l'an' ma.da �rrnallcora, que durante tel'iHzante do couro cabelú<;io! i clientela, quI') na presente data estab:eled junto ao meu
.
te. Ulceras �'YphiliticaF:l e a1- dez àIinoB tem curado mnu- evHa. a queda do� cabelos: I � ne.go,cio de livr:.,U'i.a e papelarHt nesta praça, uma ty-

'1
.- guma.s çanccr-osas. fri.('I'�s, meras'senhoras evitando (ag d-e�troe cDmpletamente t1 taE\' ,f pografia, l';l1c(,)uh'illldo·se esta aparelhada para a exe-

$uo-:es dos pós,.&t�a-, Pauós \-ez�)op<?ra9�es e BoUrimeu pa:;,gordura e comichãu dope� II euçüQ di! qualquer serviço como:
.

,.'. . ".
'

.•.... do :r08�� �.tc, lndlspensaveI tos v€!lltOS d,o utel'o e ovario, J.'icraneo.Algumas Sê�'1anag de d i-
II C

- .. ,

F
.

.

... ..
,

". '

..

' ,." tt06 .f�tebp.dsta.s, e ás �am;ls pOSSUindo attestadós, má.g;um- uso tprllu,m v cabelo forte, on-I,- �nr'H}�iitlS Q flfilfOS
artoesde Vlslta,. atur�s, :�ara adhel'lf o �ó d�;.arr-oz., este�llIsar a, . p�l,e" .

A

�narm'l COSo Um �egocian�e .do '1lto deado,vigol'oso brilhante e pre I m� [hlfJUu
.

II �ij ri Papel ,.para cartas, Gu�as iG"ruz. Avaré�. EB ..a,d�. �e S. P. curo,\! uma fer1,ua _ulcera que commerclO .de JOlllvllle, es- to evitando as caspas e o em- �uem o gt� -eon8e��1U curar.. ".;
. "

.... .

..
, gotando qllasi a paciencia e branquecimento íJ!'ematuro, de registro de bebid:1s, envelopes, guias para a- �Curas maravIlhosas por toda a parte. Aonde ii. d'ImsD. esperança, curou-se de hemor sem tiutura. Cada rasco teni � qU1siç3o de sellos, rotu]os, programas. livros de �

cora» vae Dhegando, todas as pornada.s vão desaparecendo rhoidas'com ti írascos!Todos toth.sas instruções para faziC' I � vendélS á vÜ5ta, despachos buletins e cJemais ser... �I' ,

k:_. do !lli-,,-rc;arIo t' as cu,··as. a reputação e 8 sua procura vão 08 incommodos c'lUsados de (I cabelo lUBtl·úso ��cco ou hu � VIÇ '.::'; aíl(",u;tc!o:-; ,; arte,�D augmeQt�ncto. ,lia. a di.a. 'Qua,tldo todos a con�ecerem R�rá «regras» iri-�guJa�e�, hemor- mido. Veotk-se "R Piwr. \'1; t�.,... ,;.
.

o remE:úlO de �al�! trlUmphoem lodo o �l'a81l: p, Ca:rolma rbagias. curam-se se. são' cu' IUlflCtli'::l.JoinviJ.-: "'Dl hEiafl -_ .. -

_=-=. ,-.'-'----'Palha,res d� JOluvllle, curou çom uma, :«8,0 c.allnn.ha'� uma ..... upi�. nom il Minervina. ph31:m" "!rogarias perrUHH·fei'ida de 9 anos.
..

.... . .
.

rias deb t eida,h·
. Temqs «C'pntenélS» de cu'ras semelhau�es!

.

....""""."'- ' ......,.,......_..""......i"-.......__""'"
.

Adotada já em mui.tas casas de sa-qdc e grunde eH· Inica medica. Licenciada em ;3í�5-915. 'sob .i:t1r� 97, A b' ;'.
.

..

..â.""7'J:SO ."
.

os ons paes .'
: LEITURAS PARA A MOCIDADE I cOIDnlunica aos seus fref!u(,z�s � amig?s que achando-se'. '.,

"

.' -oi -lo i completamente exgotada a prlmelI'a sene do SUPER- DUPLOHa quem diga mal de ur.! .remedio de rama universal, E' natural que a. vo')sa feIki- DC!h..e todo� o; rempos, Lo�o81 cujo rbrmidavel colossal StlCC('SSO já está DO dominio p!1-(ás/' tá h b'I til" d d d
..

"

f"h' os grandes fia"'" I· s que n1'1]to I ' .
. 't. vezes o a lQ1en e queo .tregnez ne:pl percebe) 84 a e epenaa oevos�os 11 os .

t ih .�,-., ',�"'. ;' ,',' : blico apn'sentará. fIl· breve. �(lS interessados a segundapara vender outro sem valor. cientificc, m!1s que lhe dá e ddes depende quasl da Sau- co::.r, ue r,a:", J .nfmq,ueclmc •.
, serip 'da qmd, ailHla J{·stnm, avul::-cf.:. alguns apparelbos.�ior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu dinheiro, pre. te; eesta depende, quást �x- toaa: rl,-�a� 'iwp::t",as; e a deca-

.v:m.a-se contra ela: .i
" dusivamente, ue lhe dardes de dencl2: di, torça vl:al, preClf;<1 Outrosim, communica if!ualmcnte, que cedendô aos.

A Pomada Miuanc.ora não tem igual no mundo. Quã.n. 3 em 3meze.s, 1.lin fraRco da me,n1e. quandú 'Uil.!5. falta faz pedidos de muitos de 84 US freguezes e desejando estar aodo a desBjar nunca aceite imitações nem substituto's. Só'o aiamada:
. .

a,O'Nn;�rn !! n \1 J'! r, como alcance de todos, o R}:dio AGO !'f..·8o)veu la.nçaI' DO me:r�':lue é bom é invejado, e guerreado; Vende-s'e em toda pàrt:e
.

. "". .' '. compei�saeaoàa �;atureza,p��1' . cado, antes da serie acima, a p;':meira �erje do novo e ma-.i'" ti I- r' r; ;
'.' com um l;O vidÍ'o ':lo �emertio Mi: .LOMBRIOUFJIRn,MINANCORA hor;S a�ar,g.��c\n��':'sas �a :;:d.i I I'ftv�lho80 typo SUPf.R Di)no )0)' iOf�, rebento I.rgHimo dabufa 2;8 :8mJ� lag�az na.n�ora contr� embrlªguez. ....

.

No ha egüal. ,"Uma crearica .�, ",!,��.. �t)iR,d ��!e n��:i l�o! S€J'le dPl:i�!(I" P de constJu,cçao '."Inclhante ao �negua!ave}.'

rE'm,da.d":'iilegrla e. í'eJà.Cldade a: mIlhares d� !amilias de II mezes atad.da de desl� ��11, "ü '�' l� :'" i nl�('](,[il ( l'SUPE_R rJl LÚ. tle pl'pç, J_llU1to �:/ '8vel, pl'op(lrclOn�ndo um
';ue vív,..:mn'i ... ijaiormiseri�causada pelo tris�€l vicio.�'::retia perdeu543 vermes de J �� ,q�aes,I:�prJ,I.,':�a\e�.:�m,rendIlJlPn1(, <XirbO!Ii,") 'lO ' pf':I1,pto para C(lJnpNlr'e SueA1}:tO\<'�,l(l pela D.N.de S,·leS:Pauloem.30-5-915,so?n. 8i,qualidades testemunh;ldo por u!-i�Slm,!�npo,t,t:�C!, "i,�' ,��,h4',peI'ar Puf/os �pp;:n(:hllb !p 9. �_)i_\u.t'r marca, sendo algumub
'. .�_Da,,-s·.�,O(li}$ooo a que�. com provas deIlU1WIH.f o,s,· 'seis pts�oaS idotieas em It"pe- '�,::C;!�c'l!lla. �o:�< I ',,, �aL

• ." i de suas I' In('fpa,:,; ( uldl�r18 lo' :�',
Jàlsmcador'es ou contraventores a E. A. Goncalves emJ'm )'., M

' .

d S f'" '11::;\, ... d� túUllas 1,�graça::"1"'ú\viUe (Sl;wta Catarina) Phariliahii Millancora; h�viam�s� 'dlU S ulnf�clhlPlod es" '.

C la1nC1ScJo quer.no decmso da Vida quer.. .

... .o u. I a o, h ar os sobr'" fud 1 '13 velll'''e A· ...·a'stas· de pre ...os a quem as deseJ'ar, . 'N
.

.

b'
'

• f Q .' :,. C . ,"'" (1 .... �o
,,'

• V;" ':I I�m. todas tis d.roo atias "

eUl'Cn; erg, �rl)e�g.:t, •.� ada vlctIma.s"geralme�ltf' llleXperl-
· , ,

-. ". .'. '.; .,. � '. !�asco ,e um:!, â�se, TQma se .de entes, fazem uso de COisas w_......--....---- "".._""""---........- .......--------- �'Jla,.vez em "café ... ·com
.
Ie�te. I p,?uci) ov nenhum vaiOI' ·,X I

'/gepP1S �D �felto i
nãç .pi eCIsa I phcq(}as por (] uem na venluce Iâ e� u13m purgante.· , "ada sabe de fundo "";eri'jij(, ' •.

Ve;:rde:�é J, 4 numerCls ' (1,. 21 VulgarÍnente chamam-se:' rr

3 e '4), confoi'm� a edade; ,:em I' OONORRBEAS BLENORk'ri':' tudo montado em moveI de luxo e de custo total inferior at?dOH os ,n�g�cl.?S nas,farmp_- OIAS; CORRiMENTOS, �tc. S<: dois contos de reis.elas desta cld ...de. e ârogan- o leitor fôr uma das víct:masas e na Farmacia Mmancora. I não' anqe 'por caminhos �orto5
que lhe

.'

roubam (l dinheiró, a
alegri& da>'IIida e IJ, saude sexual
que"� ainda, um grande oern.
Incontéstavelmimte, um dos mé-;
dicametifos que POdéis, usar,
a INjfiCÇi:\O dDEALui "MI- Procure referpncia8' de adaptadores para ondas eurttts.

construcções e concertos de appal'elhos e materíul, 1'llh·u.NANCORA". las e peças para Radio na Casa
��--__---------l

60/0
capitalizados semestralmente

artí-
..

.4(...
� ..

- .

V�ndas a varejo,
i

e atacado

Malburg 8< Cia.
_.

---

ITAJAHY BLUMENAU LONTRP

negociantes e expcrtcôorcs de madeiro5
e lereoe5

iN6LEZ ...
'

.

RADiO '�AGO"

-..:/...
v

,

8 Super-valvuluf'
Tonalidade perfeHa garantida por Z

2 alto fallantes dynamicos
4 faixf"s de- ondas controladas por chaves

.

e i!luminação fi dm'erentes cores.

Controles de Fading automatic{'
Relais reductivo estatica

.
Queiram VV. SS. prevenir�8e encommendftndo, aDteci·

padUillnnte. um: SUPER·DUPLO ou um SUPER-OUPI�O-,Jr
NIOR antes que estejam esgotadas as 'referidas' series ..elJ'
construcção.,·

. .

1. fabrica de apparelhos de Radio em Sta, CatJwl'ina

A,

: de·Alfredo· Goss\veiler
Rua 15 de

.

Novembro, N. 74
'If�

8LIJlV1El\,i.4.U
..

,� :"
� ..:

Andreza Campos da Luz
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t!üiÇAO DE HOJE 4 PAG INAS_\ *."
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I

A peste reinante' no in:
terier do, mnnicipio

Estranhou, um confrade dt.t
Faz anos hoje o sr. Reínal- Oapítal do Estado havermog-·

1\ MORTP DI=' UM MENOR Chicago, 17 - Terliíjbott, _. .

do Síebert, propríetatío do _publicado uma. carta asstna-
I.. r . j,. brilhantemente o arrojado reid .

Amanha assístíremos ás 16 conceituado Hotel Holetz, es- da retificando uma Dota que

Rio, "'15 (via aeres) - 'A EM ASCURRA da esquadrílho italiqgtt
.

co- horns,.no campo da Rua <!ftS tabelecimento antíguíssímo e déramos a: pedido de UIDfl

atitude daFrança, entrelação mandada por Balbo, de 9rbe';. Palmetras, �ma explendida preferido' dos vÍa!anles que comissão de colonos sobre a

aos Congelados, constituo o
Domingo ultimo,

.

a povoa- teto a Chicago, que eüegou tàrd� esportiva - Perí x passam ou €stacionam nesta péste no' distrito d� Hamo-

!loiItó nevralgico do momento
ção de Ascurra foi teatro de aqui ontem ás 17, 15,- hora Brasil.

.

cidade, Síebert tmpõem-se pe, nía, ,

O .. seu' ultímatum ao Brasil, uma scena ímpressíonante, local. ,O quadro do Perí, de Ma.- la simpatia e fidalguia do tra- Demoaa primeiranota,eren-
"xigirt40 o pagamento dos cre-

em que o destino Iez com Os aviões voaram; â 300 11';08, que amanhã de passa- to que dispensa aos que tem tes de aíírmar.mos uma ver-

ditON"l'.c.'.tídos até -o proxímo m etros -ie altura sobre a cio gem por Blumenau -medíra a ventura de com ele tratar, dade, louvados que fomes nas
, que um menor, se tornasse o .

B'I ,. b
. \1 Õ d 1

tiif'l. ;:_;4";'1ccau80u a mais protu- matador ínvoluntarío de seu d,adc, acompanhados de ':8.- forças con, o rasu, jogou e rece erã, certamente, 110- mrormaç es 08 co onos que

nda e.desagradavel i�pre8são proprío irmão. ' '.

rras e�quMrllhas do e:Cf'fClto domingo, em Brusque, com o je data de seu aniversario, o nos procuraram.

n?8�Clrc�]os econormcos b ra- As iutormações que colhe- ,e marinha nort.e amerICa.nei. «Brusquenee«, perdendo de I testemunho déssa nossa atír- A segunda nota com.a e87'-

. sll��ros. ",: . I mos sobre o caso toram as O povo entuslas!llado VIVOU 4x3, ante-ontem com (P8i8Un� mativa. ta aludida e assinada, nós a,

Esse gesto- tomado JUShi- que abaixo transcrevemos: demorada. l'. dt l�rantemente dú, empatou de 2 x 2 e joga- A Cidade cumprimenta-o. pubücsmos porque veio assí-

me�le á vespara. de �ma a.. Seriam mais ou menos 12 aos azes Italianos. rá boje com o «Marcilio Dias» nada por pessoa que igual..

maIores datas hlstorícas da
horas, do dia de domingo,

em Itajai.
.

Paulo Cunha mente nus merece fé.

'·fra�ç_a e do mundo, pela sua quando, naquela povoação, Bolbo em Nova
O tenro do Brasil para o

,.

Si amanhã, outra pessôa
hostílídade n�gra,nte ao, nO,880 Õ menor de Dome João, de jogo de amanhã será o se- Completa hoje mais um

I'
�as mesmas eoadíções nos 'a-

vais não POdIa. .ter ruais pe� 11 anos .de idade, filho .do sr, York guínte: umversarto o Jovem Paulo Iírmar que' nunca existiu pes- ......

d Eurico Cunha. te • m Hamonía, e assumir a. '1'"
aosa res8o�anCla o que li Frederico Bona, agricultor,.

'

que se ,esta o�servandlJ. munindo-se de uma espingar- Nqva Y(JI'k, 18 -:- O� B;vla- Toni,e José VIAJANTES' I r�sponsabilidade. da afir��-
,E�treJta e inalterada cor 'Ia de calibre 2'L. dirigiu-se a.dor�8 d{l esquadI'llh,� ítalívna Baldo, Sengel e Schuermann tiva, daremos uínda publící- .

rlialídade
.. f.oram sem.pre, il.8 um' pasto

·•
...proxímo li residen- sera,o amanhã recebidos nes Mario, Kepsel, Tico, Artilhei- Dr. Roberto Medeiros dade, E,' da imprensa. .

-:�"'... ,

I
'" v- u,

t d d J
. . E o dia qUI'. por engano,. coi '

-cara.cterlsnca� �,ue smgu arr- chi de seus paes, para atirar a CI 2 e 't�om .grandes 8111- ro e. arme,

I entre os vos de ar Ilharía Ante d . Reservas Raulinho e Fis- Procedente do Rio do Su1, flissermos um,; inverdade, te-
za�am as re, açoes "

,cm sabiá, quando foi visto pqr "" '. . n.

...

" � �

e

dOIS povos. "esta, porem, am- seu ü'mãosinho de uome Ar' ameJl8arem, farão �m so vo.o cher. esteve Msta cidade, o Dr. Ro- relllOS o dessasombro neces-

(la: a e�p'�rança de q.
.

o thur, de 13 anos de idade, 8oo�e oa aranha-ceos d�8ta berto Medeiros, promotor pu sario para nós penitenciar-,

s�la.o fruto, de UII1a aprec!a. qne lhe pedia d",ixasse atirar cap1t::1. .. .

blico naquela localidade, pa- ,.
mos da falta. Tambem ê da'

ç�o ln_correta da ve�dadell a no pussaro, o segúndo lIquiz _

Apos dOlS dIas aqUi, volta- Em se tratando de um jo- ra onde já seguio. , IlIlprensa. .

sI.maçao, e qUf•• des�eItaa du tomar,lhe a âi>rna puxando a ra?, voando em duas etapas, go em dia de semana, aDi' I
=rrr:

vl�a: FrançJl (�Br,asIl pOSS!,,1ll para si. Nessa luta impre�i, a.;e �alença.• :\.�te�_ de c�:- retnria do Brasil resolveu Dr. Max Amaral BANCO DE CREDITO POPULAR
rel�legrar-.l5e n� rItmo de SIm, dente a espingarda que Já gar"11 R?m�, vlSItar�tO .os aVliJ cobrar dos �;ocios 50 .;- da Vindo de Itajai .

com desfi- E AGRICO" nu BELA
patla .e am!stosldade_qu� sem ..

��ta.va engatilhada, desparou
dOl"""S dlvelsRS capItaIs euro- entrada, pelo que péde ex

no para o Rio do Sul, -passou
1."1 D '

pra fIzeram do. frances u� atingindo. o projctil o menor peas. cusas. aos mesmos, mas pura por Blumenau. o Dr..Max A- ALIANCA
dos grandes amIgos d<, nosso Arthur em plena. tésta, pr""

o que foi forçada pelas cir- maral, con..leituado advogado
p�íB. .iUzindo-lhe gravissimo feri'- T f A h

cunstancias expostas. neste Estado.
- RecBbemo8 desse conceitu-

mento do qual duas horas i O na .Ieman & ado estabelecimento de: cre

dito. o balancH€ de' 30 de
apof3, veio 3.. falecer,

. BeTH.fi; 18'..,... .E.IlÍ I.serÍolin.· O \feraneio de S. S.' Dr�,Machado Rios J'lllho do COl'rente ano. .

O . 8ub.�delegadú 'do IÍlgar· , -- .
"', ,

.

abriu o eompetente :ii::Iqueri� irrompeu tlIna grave e inteq-
c.) Pc".'.P,O

' "GII� .flesti�() Rara a Capi ..

"

'Pelo cit3tiu jOGumento sci

lo.
". .. sà. ipetlenHa de tilo. estando

.
.
f tal, ,!lassou em Blumenau, "O ve CI8I'a(l;(;;;te o Cl'Ç,SCpi:Jtc

os hospitais repletos e obri-
,.�. .' "

.

! Dr. !\lHchado. Rio�, pro:notor l,progrel''iu qtl� ve.I� t:1c,ançan-
gando o governo a ordenar o �oma, 18. '-:---:, ,R�. o. Papa pulolico' de Mafra. "

do l'iqu. te 1,,,,tabeleClmento.
,

Da sociedade Silo Vi.c.ente Raul Seara .

I
fechamento temporario das apo:-{ uma vIs�ta mesperada -

.
"�.-� - -- ,.,.

de Paulo, re�ebemô8 atencjo-
E8te�'''', nesta r':'d'ac,ã'o scem-

escola�. ao CusteIo �auIdolfo, resoI Gerson Lustosa REGU'LA·N·'D·.O .. A .

A'PRflS'ENT I,;
50 convite para assistirmos -, ". '"'.

.
xeu psssar' Ia, a gumas sema- . '

I
_'. '.

((
. .

_a,

��rle�i�F!it%U�üje,��s�t ��.: ��;!��� PJ�o ��Ê�l�rt�����:�el� j Candidato que não �!:�in\���'l]I�e���r ��v�����sB�� I taV;����eoC�i.�ti8:�.:�!á���-I .

ÇAO D,� 'CHEQUE" ". •
1'88 no salão do' Teatro do sr. Ra�l Sea�a. In8peto� d:l.-j' obteve siquêr um' Ilç��8telo: quo para esse fim tosa, inspetor d� Cia. de S�-j'.' .�IO, 15 (VIa aer.e.a) ,0, m�-.Golegio Santo Ant�nio. em quela Jrnportanta comp.mhla . '

"
r rOl d('vHlamrnte ler;taurada. guros Sul-Amel'lca. ms�ro do. FEzend� exped�u as

comemoração ao pl'ÍIneiro de �eguI'os, que comnosco voto

1
O ultimo Pap'a Ique lá ve- '-, D�CeSSanI\8 pro"Vldel?cfas, em

Centenario daquela Socieda- mantrverlim agrad.aVf:ll p�lles- '

, _. .'

"

'.'
.

ranCIIU, fol Pio IX, em 1870. Ricardo 'Silva Junior I vlsta do decr�to �o chefe dil �
de e em homenagem ao dia tra, Agradecemos a gel!Íl}eza- . Be�em; 1, __:. O sr. Osva'ldo ' I ' ,I Goyerno 'PrOVlS(.rw, no sen,-

do Sa.nto patrono, cuja genti- da visita. �t17,;el)do·lhes \lotos Od{,rIco. que tanta propagan- , Esteve ,nesta cidadt' o snI'. I tido de continuaI' em vigor (l
10za agradecemo:::!. de bons n�g<?ciQs nestR. cio da e

es.WEda.lhaç.o, tez,. antes Tomou posse do car- Ricard� Si�va Jr_ escriv�\) dsII dispo8to em lEi que determirul

dadc. das elelçoes, em propaganda ColetOrIa Federal em RIO do que o "chequp" deve Iiler 3,- ,�..1
da sua candidatura, agora co- !!o de novo juiz ,Sul, pa::a onde já reO'resôou. presentado dentro do pr'aso de' ..�

nhe.c�do o resultado ao pleito, CP
'"

um mez,' qvando passado n-a

Ouro Preto verIfICOU que não obteve nem de joinvHle, ,Dr.. Olímpio Olinger praça ou de dê 120 dias c01-
um ,voto. ridos, qUHndo em outra praça_'

E*·�.�ida e
..

, m. Mon.u- .... "'" G'"U''' ilh"e'r"lP �bry De regresso da visinha ei-
� a

.

u.... fl" dade de Joinville e "'m via-
"""""-"":nto Naciónal Tom'b eh'! hD

.

h d t d " r

•

c" Rio, 13 -. !\ú cootl'ar O ,;o!
. em' no

.

I e gem para d crLpitnl do '. Vs�a renzm .. n B D OS e
""",

.

". .',

...!
'

9 h' ..T{)iIlville, 17 (A Cidade) -

do, <'lldE:' reside, (,.i.lcontra,í'�
',}Aue a : lal01',' ;,1 1 en�a O C:.efe do Govt:: no Pro- r assa orrorO';. i Realizou·se lwj'e, ás 10 horas . ,

d f" d
.

'. éd'tiHCíou o dr.. {(':l!! "a, , .... , " d·" t'
.

t "

I'
nesta cidad o Sr. Olimpii� �lm l'r�i:t n nf(!I'il.\�CHH�

'gií} 'não irá á Eu o'' •

O e ... - v�sGrw US':lO(,U 'Cl't o p.n- sanlen e o' UI) sal.ao uobl't� do '?fum. fi (�lingeI', capitalista. &i�,S ;1[';:;1 'r- '1J ch;�31! i�"

/,tah ,je saúde te': �;w ·Xllia. gmdt, e� l\<lonumf'nto NacIO
I tifo

..

'sol,emld2d��. �I-l pos�� I!� U01:0

,,'tiPO
.. ilã,; é lãn 'n' ii dn)>>!) l'e11, a .cIdade de Dut'o PI'HO

I 'r R F
,Jmz ,de iPl��ltO de�� \.Jomar- NASCIMENTOS

eo'�od'·pl'\nciplo"e1"'.iJ'm{lü. t_", ;\fi�as Gerais. . "iln)ago,l - ,mvi8tad�'ca, (Ir. UlI ('rnH-', ry..
"

.

,
grande p horroI'o�a 'ntensida- ,--\0 ato compareceram mu- Com o nascünedo oe .sua

�-=---,.,�.��
'. - d<' da epldewh di lHo irrom- mcrÜs autori�lades e pessoas filhinha Maria Edite, foi t-n::-i-

Editai ôe i�Hi'V?ãO ,r� H :H"Ofl'lrO �ida. após a pas_Ságemda uI amigas, .tendo uRado {lt-} pa- qUt'cido o lar do Sf. Tenente
"- """ \ .• i 0;.. I !lma onda de frl<). I) ,goveruo lavra, dlversos oradores, dJ- ARteroide Arantes e sua exa.

, .'. ... . I viu se nH c0ndgencia de de- clusive o novo Juiz. f'sposa Da. Edite, Tronche A.
" O Doutor Am'i!kt. �plip'--' (�a �UZ, .JUIz d� Dm;Ito ,dai' cretal' o estado de sitio para Ü dr. Gl.lilherme Abry f; o raotes, a quem A Cidade re
(;�H�la,l'Ca .-le Blu�lle

.

.i!.u. Etót tdo (1;' �anta Catarma, na forma esta CHpital... primeiro CatarmenE<e que 0- licita.
,'da leI, etc. .

.. 1
Os quarteis foram tr:msfor- cupa o cargo de Juiz nesta

'.
Faz sab€T"R08, que o prl'sen1e e-dItal VIram ou dele mados em h.ospitais. COm!il'C8. CASAMENTO

noticia tiverem que, por este Juizo e cm'tor�o do escrivão ----.......�.,�...:.._.� _

que' este subscrevp., procede-se aos termos do aITOll1ffien-
,

Realisou-se dia 13, no Rio
:, 'to, dos bens deixados por faIe�imento de Barbara Wanner, E D I T A L de .Tandro, o enlace matri-
...

ie tendo ° inventariante fiaos Wannel', descrito entre ou· monjal da Senhorinha Regina
" 'ti·os herdeirns, o de nome Ráns Wanner, que está a.usente

' Konder, filha do CeI. Marcos
em logar inct'rto e não sabido.' cita e chama-o a comp�- Construção de p��seio� Konder, com o Dr. Carlos
'recer ou lazer sq representar no prd,So' dê trinta dias, ':ua Prado..
"pl1nleira aUdiencia que se I{zer, depois de decorI':do o di· De ordem do sr. Prefeito M:micipaf, torno publico aos

.

tó· prasor'·para ra.lar ao.B termoS:">,4o referido .; rrolamerito, proprietarioF> de predios e terrenos não' t'dificados, sitos á

:�O�i:peda de reveI_ia. . ....' '. . .' ;' .

rua São Paulo, nes.ta cidade, no trécho compreendido en- Tte. Asteroide Arantes
'·Paz saber maiS que as alldlenClas' deste ,Ju�zo tem troe o Grupo Luiz DE'lfino e a fabrica de moveis de "'lime E

..

. 10gar 8.0-!:i �abad08, ás.de� horas, na saln das audienéias, Kililmel, que ficam os mesmos obriO'ados a fazerem eons- m} VIsIta de �gradecimen-
no, Paço da Prefeitu'f'a Municipal. desta cidade., ou no dia trúÍl'" dentro do praso de sessenta dias a contar da data

to, pe a noticia que damos da

auteI10f,. '., si, ..

·

..

8
..
q
..uel,es cahirem eni:,f.eriado. E par,a que che. da public8f>ão deste ed.itaI. os r.ce8"!}etjv�s· passeios defronte

sua Chegada a eata cidade e

li d d d 1
y, - nomeação' para a cargo de

gue ao con �c.rmento c, to os, man 0':1 avrar o, presente 0,8 prediOI? e telTenos de sua pí'oprieda,de, e, 30S propieia- Delegado Especial àes�e Mu-
. e(�utr08 de IgU� teor, par� serem afIxados no logar do riOS de pr�di08 e terrenos sitos, ua mesma rua, entre a 1:t,b- nicipiO, esteve em nossa re

. ed'Btume e publwados pela Imprensa, Dado e passado nes- brica de moveis Kimel e a residencia dn Dr. Kübel. terão dação o Tt�; �. Arantes, que
ta c�dade de Blurne1l8U. aos �ez d��ulho .lie mil nove�c.entos o prazo de 120 dias, tambern a contar da publicação deste, comnosco manteve agraua-'
e �rmta e tres. �1I' FrederIco KIlIan, que o escreVI a ma- para fazerem a cOflstru4,lão dos referIdos passeios. veI palestra. Á extinta éra. nat�rai de
ehJIl-i]. e ;_su.?scren. Blumenau, em 10 de Julho de 1933. (as·

.

'Findo os prasos marcados e não tendo' sido construi- Blumenau, e faleceu 'n� ava'n-
, ,.sinado)- A�a4eu: FéJipe da 'Luz. - Estava colocada e e- dos aqueles passeios, a Prefeitura os fará constJ'uir e apre- fAL.ECIM çada Uade rle. 77 an('!s.

"

vi98m�nte :inutUlzada. UJl)8. estampilha estadoal de dois j sentará fi respettva. nota aos proprietarios, a qual não sen-
. ENTO

O' seu enterramento foi ote •

.

mII reiS e o?tra fedel'a},t:le saude e educação de duzen- do. pagR no ato, será 'co�rada judicialmente. Faleceu ontem nesta eMa- tuado ontem, no. CemiteriQ
tos. rels. Esta conforme 0

••0.riginal. Preteitura. Manicipal d.e Blumenau, 15 de Julho de de 1933. de ti Bnra Agnes Müller fi E'
..

li"
'

BI m 10 d Ulh 9 3
,- •

- vange. co,
. umenau. e

.. e] .o'de l 3.
.

Eurico W. Germer lha do grande naturalista Fri- A Cidade aprpsenta con-
" O ESCrIvão: EREDERlCiO KILIAN. Engenheiro Municipal tz Müller, d olenciss á familia enlutada..:

cele�lrim(:18ItimatDm ! Matou
franC9g '. ,' ...

-
_- --'-._ ,

A atiitude"'da ,Fru'l'iça é

eonslclÊrlraCla hostil e
ínhunpestiva

o irmãohasu-, Um vôo de. glorias Virl a .Es p o rt iv a
,.,

.

t
. Ralho mais uma

a mao e vez venceu

SOCIAES

Perf X Brasil

ANIVERSARIOS _

Reinaldo Siebert

Sociedade' Sao ,Vicente
de,

. Paula "

O' Sr. Getulio Var
gas não irá à

-0-

A ... · pPR�ÔH" d f' bom gosto
tpI'ão. qU/:l1'Ül,1\'ira, 8 noHe, no
Cinema Rusch, um e[':):wtacu!o
soherbü. '''iénzinho de todas!'
foi filmado em ambiente lu
XUOSiSRlfllOS, onde 11 pt�rIPitu
inteT"prelação dos protagonJ8'
h-ís, ficu ainda pI'otegirili pell'i
bekza das scpnas, tudo numll
conbinação maravibosa plJl'a
maior .' ncanto 'do espirito.· ç".
Willian Powell e Carol Lon-
bard, cal:'ados de fato na vidn
real, 8&0 08 principaes inter�
pretes do film, Ele e ela suo
arbritros de elegancia· em I' .

Hollywood, enessemagE':-Ío8() .,)L.
Mm da Paramount, vão mos- ."
traI' as ultimas novidades em

modás, para moços·e moças.
O enredo de '�Benzinho de ....

toáas" é primoroso e' vai' in-
.

teressar . do começo ào fim.
Será passado em uma' uniéti
sessão, ás 8,30 horas, pedin
do-se 3S Emas Familias rre-
qucntatoras', não levarem' cd·
anças.

.
'

,�
.

ExUam,cde seu

fornecedor

Torrado dos

melhores cafés .

do arasil

,

I
Banco n·acional do Comercio ;Á,

Sucursal em Blumenau

-

Pedimos aos nossos clientes o favor de apresentarem' ã. '.este banco as SUdS cadprnetas de contas correntes devedo- '4

ras, credoras e de depositos populares, para serem.lançado�'
os juros do semestre findo, na fOI'Dla do costume.

.

.

..�
I

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


