
Continua, mais ,�o qUtDUnC8, em:fó- A ácta' das syndicancias em Encruzilhada, Ocaso de Encruzilhada i
,

Damos abaixo a acta da da pelo actual intendente I; --; caso de Encruzilhada, creado com a exone- 1!

CO
.

a 'questão ··.ia Correi.o �9 Ascurra �':.'::�;:::. ��i��Slnt�n:rn':� Môri°e��I:.!!�:ênte Faustino I! t\W�';'e:�u��:;�:e��!�â���t!"n'jl'��. ,;i�:����;,':t"� 1
Distrital de Encruzilhada, que Fíamonetní ííca a haver da

1
. Encruzilhada como a de todo o Munteípío. .,

comprova formalmente 'o nos- referida Intendencía a Impor- Em todos os pontos, rodas e conversas o ínten- l
so juizo feito sobre a capa- tancía de quatrocentos e no- l dente exonerado tem sido alvo da símpathia geral, que, {
cidade e honestidade do sr, venta e trez mil tresenros

I para nós, tem tanto mais valo! porqu!iuto confirma e IFaustino Fiamoncini, que vi- vinte e seis' reis eorrespon- substancía plenamente os motivos que arazoamos em
�nha, com símpathía geral, oc- dente ao saldo de seus ven-! nossa nota passada, pedindo uma providencia. feliz �e IO tempo que já tem per- ser t , o para explicar o cupando o cargo de Inten- cimentos relativos ao mez de � s, excia. CeI. Aristiliano Ramos, que esperamos nao (I:durado a questão do Correto d'íreito a qu.e, me p1'OponhQ dente daqueUe Districto. Junho e vinte dois dias do 1 se. Iará demorar para que a harmonia venha de novo

de Ascurra pode ser conta- defender. Vejamos o facto. «Aos vinte e dois dias do corrente mez. conforme coa- 1 habitar em nosso Munícípío. ido pelas dezenas de appellos Ascurra possue uma popu- mez de Julho de mil nove-

s.ta
no livro «Conta Corrente»

I
Blumenau, que sempre soube appoíar os gover- ::que já fizemos nesta rolha lação de 2�O �ami�ias e aindfl;_ centos e trinta. e tres, no e- ás folhas 86. Pelo encerre- nos sinceros e justos merece perfeitamente e com

ao sr. Director Regíonul dos um collegw._aleswno que e dítíeío da Inteudencía Dlstri- gado dessa syndicancía foi toda justiça um críterío de govel'uança; que consulte
Correios e TeJegrophos, no seu grande o":[Julho, 'fados ctal de Encruzilhada, ahí pre- leito a entrega das cha-I os verdadeiros sentimentos do povo. Fora dessa nor-
sentido de uma providencia trabalham. Nmguem vwe de sentes os senhores tenente ves desta Intendencia ao sr. ma, todos os actos que interessam a nossa v�d� são
que solucionasse �e uma ma- esmolas'

. Asteroíde da Costa Arantes, Mario Schuster, intendente considerados como uma opposíção a esse espírito de
neira formal ejusta os �I'an- . Te:nos uma eg!e.1a e aos Mario Sehuster, Faustino Fia- Dístríctaí. harmonia que sempre preocupou é preocupa a nos-
des aneeíos do povo de As- dominqoe a Iocaciaade se eit· moncíní, respectivamente en- Pelo actual íntendente foi t sa gente, ..eurra, que se viu, de um mo- eh.e. de povo que procede de currezado da. syndícancía re- ( Doming-o, «A Cidade» esteve em Encruzilhada

t b Ih d
lO

� declarado nada haver que i
h

'

d umeato para nu 1'(>, est uga a- todos oe extremos � zqna. querida pelo ex-lntend-mte, !!
onde foi OUVll' as occurrenclas avidas para e ma

do de SHU inteiro direito era O colono tem. duas fznnhda. - po..
r 'lO'meacão do sr, Prefeito allegar com referenda aos

melhor forma e com a fidelidade requerida poder in-... , -

'd Y papeis e livros examinados, '-: d dAd' demlssãopossurr a mao uma agencia des .ao tommço: uma a nus- Municipal, ínteudeute D.tstri- i ronnar a graví a e uO caso crea o com a ". (1.
do Correio. ,<;a, outra a sua corresponden- ctal e ex intendente, coimgo por haver eDcontrado em per-

i de Fausto Fíamonoíní.
E,_n.tl'.�tanto, apezar de. a.f,é tia.. Max Maíburz. .ruxlllar co en

feita ordem.

� Agora. estamos, mais do qu nunca convencídos
1... -

t rl t d 7;.T b "", Nada mais havendo a tra-
d d t id j d t d ql screvemos1tOJ� nao

.

ermos Sl�O, at en i- .!Vos.' ons tempos, e?,n que carregado desta svndicro. Ll, di .

a verua e e oppor Hill ar e e u �; , i.: .::, ..... ;
,d I '" t d

L
-. tar, deu por finda ·.a sync l-I (

C t smc reeios .nus rec.amos. rei os. nem possuuimos a açencia
.' ,0. reunídos 00 guninete :0. in � «A idade" man eve sempr(: p sem f;;,. U -

d d b t d caneia o e!lcarre�ado desta,.) \! d 't spor IS
..

S0 elxam.os . e ,'i er (!or,rew na nsssa marg
..

em 1.-
tendDute., pi.lS'_;",l! o 1'e"pute . mentos campaahss de deleza e pom:·!; tiue lD ert' -

t I,! d
v

que mandou lavrar estas a-
bl11'1 miósma ec a, convenCluOs rezta eSsa.s uas cousas er_a,m. Asteroide C. A!'i\nLs a prQ Li sam v.talmeute o povo umenauense.

,de que est�mos que a meui f'eitas com um.a regulanda.� ceder os expmes '.: conü'oIl- cta que vab assignh' a por A nOSSd. attitude iniatig-avel nã.) t!.:'Ill vlsado se·
da pleiteada �or' ABc�rr�;_a de perfeita.. O pov.o a�01!W- to dos livros auxiiiares e

todos depois Je lida e acha·
não a inteira f�licidade de.:se !}OVO de que nos 01'-

.!!raud.e. C!o.loma. do RI.beIrao dat.,a. ·se .com grar:.ae fel'Wlda.,- (af'ha.S) ca.ixa com o.s b'alan- da confor�l�' Eu, Max �al.
I'

gulhamos õer humildes mas desas8ombr!1doB compo-

�ãO. p.aUlo, .. é. d
.. aqu.eHas

..

que de -.' ti'l.lha missa e corres· cete.s rela.tivos aos m.'e3e� de bur�, aUXllar a escreVl

el nentes, E essa uma esplicação neceSSíiflU.
. .merecem tod� solidariedade pondencia. Janeiro á Junho e do 10. á asslgno.

I DeIxaremos para o nosso nume�o segmnt� maIor

por.que o,
..

deSH1.tere.sse .

dE'lla
d 22 do corrente rnez, encon. - 'Tte, Asteroides da. C. A?'mn-I�' commentario em torno do caso, publicando, hOJe uma

,

d h En.tre.tanto, agora., an a

! li' ..

d 1 L' '0 'T'rl'so+tl' de 'serla remal'c�a a m.co e�en- contra.ndo em perfe.ita orde!ll,' . tes,! ( carta que nos. ,)1 enVIa: a pe o sr. IVl A.' '

Ipar.a.. nós, q.ut; nos propugna- tudo atrapalhado. Perdemos
acc'lsa.ndo um saldo em dI' I

K.
•

L ._ S 1. 't . I; Encruzilhada, Damol-a a seguir:
.

. �'1 d � d d a correspondencia pela diffi-' . .

Ilhano
Ul<: C lU� el E' 'Ih d "3 cc n' e t da A Cl .mos pea elesa

.

o
.' gr�u ,e nheiro de oitenta e tl'es mil

.

.

l' ... �;. .
« ncruz(

.

a a, 23{7/ 3, - uf. uIr C or ({,.,
- ,

povo blumenaueüse,
..
prmcl- cuü_!.adest. de ttransporle que

setecefJto.s trinotra e nove reis Pau.sO.no 1 wnwn(;�m dade, _ As linhas 'que.Ihe escrevo plasmam perrel-paImente nos seus agloméra e.�dt(lO .;:;n epos as a sua nova
CUj� i�portandia roi recebi: Max Jlalbu:rg" .' tamente todo o sentime.nto d) povo de Encruzilhada,

dos; que vivem desapercebi,.. s�. e..� em:os que. pas�ar_
..

� .

que se encontra exaltadissimo com. H,' demi,ssão de
doS das c medidas. necessa' no, temos a qa.{ça que nao e

I F'austo Fiamoncini de nosso intendente, E eXistem se-'
das ás suas vidàs,'ao seuin- ,de !liaço, e, amdçz..q1.tsandar .T.um.ultos na (Vae 'conter.end.a.r com rias e bastJ.ntes razões para e>:lsemovimento popular.
teiro deseuvolvÍÍnento e das m.a�s que urn kzlC!melro pa-. II

M !... O intendente exonerado e um homem de raras
suas comodidades de comu, ta chegai' � q,.qenc1..a,. Ne'fn.sez E.·''spanh'a

.

.

usso Inl I qualidades, honesto, cumprido? do� seus d�veres, �l_li-meação.
. tmno (1 felwldade Çltnda nos I Vienna, 25 (Radi�)r - OS I' to competente no cargo que occupava e (>

. pr�stIgla-Ascurra pleitêa para si um conservou a pgre)::I., porqu.e
(R d' ) l'

.

d- do e estimado .p.OI' toda .população de EncruzIlhad.R.t
-

a nnssa desgraça <;e Bue
..

nos Ayr.es, 25
. ,a 10 cire.u. to.s. po ItlC08

.. ao. uma!"1'r'eI'to que",· sobre todos os en ao
.

.

. L
-

t d d Nem se pode imputaI' ....Ol"tra eH.e as e.s.travaganCIaSu.
.

l t' - Os ultimos aeontemme.n- grand
..

e lmpor anm::::. a· 1 a o � � ..

pontos de vista, lhe é devido, ria comp p a . . .

.

tos na EFuanha. entre extre- general Bombai, da Hungria, � de partidarismo porque tem estado alheIO sem,?re .

a
Mais uma vez, pedimos a Não acha, sr. Redactor, qur: mistas mi:marchistas. fascis- que vae entrevistar,se com o i eBe, moldando todos os sena actos ao verdadeIro Hl-

attencão no actual Director foi U'ií'i.a gtfll1.de injustiçaU- tas .'" �()munistass IOl'am;.bem primeiro min!stro italiano SI', � tere8se do lugar. Só não podem estimar esse h .mem
Regional dos Correios ,�Tele- rG.1'em-n.os a agencia elo a.or� t lt O di�turhios es Mussolini

. l aquelles que combatem a VIda da nossa collectividade,
h· t- d umu UOBOS, 8 �:;

.

-

h ' � e.sconde.ndo··a "mbl' "' .... o l'ntere' "S· 'el' ra nropri..
a,·. s.. oO a :Jan-grap os para a qUéS ao .. e reioy local em que primitiva- tenderam-se a muitas provÍtI- �..

. .... v.... '" l'Ascurra, mente se encontrava? cias, 11 austria-! deira branca de um partido.Não podemos conceber
.

' Verificaram.se innumeras O ChanCeB er
i Agora, vou descrever lhe, sr. Dil'ecto�. a forma

. que S. S. fique indefIere�te li Tenha absolutf! cerlezf1. de que pri8.ões, entre estas de diver.
I CO vae a Roma íl• por que se verificou a deposição do nosso mtenc1e!lte.ta.nt;;.B a.pnellos J'á reitos. E, pensaJ·á

..

C011'H
•.qO, .e. tambmn, l' A Foi no dia. 21. Eu estava l!O hotel desta. locahda-- t.'

C sos jorna latas. _i1.S tropas1'e-,.,
. .

.

t
'nesta conc.epção esperamos, que se o sr.. D�l'et()r dos -,or�

guIares estão aquarteHadas, . R?ma, 24 _, EI?:?re5�a-se; de, quando apparecéu o sr. Jaime Ramos, secre a�'lOruais do que nunca optimistas. reias e Telegrafas o�hassf de promptidão para qualquer aqUI, bastante slgDlflcaçao, a Geral do Município (:� o s:r, Eurico Germer, eng(>�heIro !o de que tomará' as providen- para a nossa verdadetra s�...
eventualidade.

.

visita annunciada a I eRta ca- I municipal, acompanhados por.vinte pessoas maIS ou
(.. das necessarias para 2 com� tuação, providenciq.ria para Fic.ou Iwp.riguado um com. pital do chanceiler austríaco i menos.

�'pleta solução do caso, que n?vamente t!vessemos a plot combinado entI-e faseis que veio se avjstar C(i)m o sr.
I ;

Poucos momentos depois, todos se .dirigir!lm,. em
í

M
.

b"d
agenc�a do ·Correto. "

tas e syndicalistas. Mussolini.

. II,),
massa compacta, para a Intendenma DIBtrlctal.

5ais uma �arta rece ,I a Agradecido pela publiea- Estavam todos publicamente armados e soube-se en- �
.

.... ção destas •... ap1'esento-lhe os

C H I C A G O
! tão que iam demittir o intendent�. .

.'.'....
«Sr. Red.a.c!or.4a {{A. Cida'lmeus protestos de estima; A C·D··M·fE·.H [. H'C I A'.' .. ··O·E '. '.. li,! O alarme. se plopagc;'{!: immediatê:l.mente e l?go o �

·'de», - A m'lnha carta sera . povo sciente de q!lE' ::;e tra'ava, começou a surglr de �.

breve porque não necessito UM ASC[)RRENCE todos os cantos I ara deffender o seu intendente, <

I'· Por furça a discussão I,W fez e em dado mornen· lO vespertino carioca {(O ainda, mas bonestos". Com to uma pessoa daquf'lLe primeiro grupo. agarrou �m·Willu Cosi bote nouo recorde de Globo» fazendo éco das o�- essa' aIfirmativa despida de dos nossos pelo pescoço. Çriouse com lSSO� Uill dIs-
Y curencias que interessam a artificios ene definiu perfei- I turbio em que correl'arn «l'evolvers�), paus e s,?cos,Ao �.\. � dele�ação brasileiraa Confe- tamente a attitude que nos

I AIinaI tudo serenou, tendo pntão o�r. Jalme. pe-uoo ao reuor uO munuo rencia de Chicago publicou assegura uma posição alti
i,' dido .a vinda de força armada da s�de de Blume�,:u.as interessantes linhas abai- va em face de outros povos.
\ E' necessario dizer que se o acto da deposlçao

1
........-:...-:.......----------......--,---------. xo, que subscrevemos "in to- Pena terá sido, porem, que ( do intendente tosse feito' desacompanhado o appa-

A sua chegada em New-Vork --
. tum". o chere da delegação brasi· l rato de força, evitar· se-ia aqueHa scena tão dol_oros .;

•

d d °d «O chefe da delegação bra- leira não se tivesse armado II Antes de terminar. sr. Director, é neceos�rlO que_"-
.. Varias peripecJas o gran e ral. - sileira em Chicago

.

recebeu melhor dos elementos de i vos fale, ainda, em outras cousas.
, '. ali um banquete, ao cabo do prova, para a defesa dos i Antigamente, o povo de cada districto podia �er

_:�.,.'.·...io.,ê '.'. Nr" ,y... .)� (R d' .) h'
. . ""'do e mu'dA e l<!uadJ tev11c ensejo de falarI· Fa- pontto� de vE'il�ta, 'aUlOellnOmSUCl'�� J os intendeute& �ue tinham sua .Jonfiança; aglotrad nao,�"� ew· ork,:.:;:t· a 10 -te egou quasl Sl.U. , v an o e e procurou {'se are- r8cerlsa. 'le 1.

.. .

Lv i
apezar de se propagar que estão sen�o co,?�u a os os

, WiUv Cost ... terminou hoje o compl3tamente exgotado, A- ceI' a posição do Brasil em em politica de cooperação, l verdadeiros interesses do povo .... SI qmzerem, porl'aide de ";ôo ao redor do pezar disso o aViador. não lace dos problemas contem- A cooperacão internacional, l vontade está muito bem, do contrarw será p ola força.mundo, vencendo o rê<:01'de tomou nenhum alimento limi- poraneos, que assoberbam os certo, en.volve claul-mlas de \
Entretanto os aUiancistas ha q li a t r o annos,auteriorpor 2t horas e 50mi - tando-se a alguns copos de POV(\s. Nesse pruposUo allu- reciprocidade, que ninguem pàssados, quando faziam a campanha da AlEança Lib�ralnntos.· agua gelada e a um ligAÍro diu aos embaraços de ordem abandona sem desaire.O B1'a- d i 8 S e r a m au povo que era t�mpo de termInarO (yrande az .era esoerado banho, Depois de falar aos economica e financeira, com si!, a esta altura da sUa ex�s-

com os empregos para parentes e af�lhadt)s �e tO{fo o
por lima multidüo dê

�

50,000 jornalistas preparou o appa· qUf" o .Brasil vem lutando, pa- tencia. não poderia nuaca
genero e que a vontade do pov� se1'13: re�peltada.pessoas, tendo a'policia sido relho para proseguj{' no vôo, ra concluir esclarecendo a aceitar um papp.] de cauda- O actual intendente, que fOI nom 'U.d r, é um me-

impotente para izolar o gran- Depois de outras tantas �e- nossa boa vontade, na exe- tario sem energias pfo,prias. nino de pouco mais de vinte annos, �llltigo professorde aviador do povo, ripeeias eguaes. em Koems- eução dos compromissos as· Isto é o que era indeSpen· publioo, 10 Rio do Oeste, que roi eX(luerado a bem do
Algumas peripecias dogran. burg, Moscou, etc.Willy Cost sumidos; O nosso paíz atl'a- sa,vel dizer, com maUeia e serviço publico, deixando no lugar muitas dividá,s quede voo Sh.O intereseantes.. O chegou em New York, bateu, vl:ssa ainda o periodo de Ior· independencia e que o' cne relaxa em pagar. .

...
. ,.trajecto de New York a Ber- do novo recor·cte de. vôo ao mação, que sempre oIierece te da delegação em Chicago Nós temos certeza, sr. Director, que 8, ex�. ,-,e1.

Um roi conquistado .. �m. 26 ho- ,redor do mundo p�r 21 horas pers?ectivas animadoras. D8.- não disse, Nã.!:> precisa�os Al'istiano Ramos. Int�rventoI' do Estado, não esta bf':nl
raso O aviador qüe _VlaJàJa:.8Ó le 50 minutos, hi a série dos obstaeulos, dEI despertar p�edade de mn- iil!ormado de tudo que se passa por aqui, do co�trariO. . .

que se nos antolham quoti- guem. Agimos com mode",tia, não consentiria que sob o seu go iTerno se pratIcasse
t

.

�d· 't
. • dianamente, O capitão João mas com altivez, esse aroO'íim2nto da vontade do povo <18 Encruzilhada.A Argentina orna pr(.)vt enClas CO" raagnppe Alberto, chefe da delegação Não se confundam as nos- Li ;; noticia que o seu jornal deu1 assim como

em Chicago, teve oportuni- sas attitudes de reserva, com todo mundo aqui. 'lambem esperamos que um acto de
d' ) ohar todas ..• as escolas e to- dade de pôr em relevo todas ,ütitudes de receios infunda- justiça nos dê outra vez o intendente que tinha todasBuenos A.yres, 25 (Ra. 10

maram ainda outras muitas essas circunstanCial-; e mais dos. Pal'-ece�nos que esta ex�
as nossas simpathias.Tem sido tornadas se:-ias pro- medidas a�ol1celh�das necos· algumas que constitue!..... os plicação não irâ ma.l ao ca- Agrauecido pela publicação dessas linhas, sou um �.:vidCElCÜiS contra ,a grippe,. sarias para evitar a propaga·: alicerces seguros das nossas bo dos commenturlos que seu amigo (a) Livio TdsottL>.

�,

As autoridades mandg,ram 1'e- ção do mal.
.
J esperanças. "Somos pobres í ahi ficam ..

>J
� _, •• -·��--�--""v.�����·,.��,�v._v,,� ��,'.' .. _." .. _, , .. c •.

�..

- n.·
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uid

, ter�jnação' do 'negocio da" ,.firma

CI.A.<�
'o; LIQU1DAMOS TUDO:

Tecidos - 'Seda.s - Veludos' •

.Seiidalias . ,Artigos para

Laos ..

'

Perfumarias

homem .. etc.

rr;;;;�i;="'s;�it;;l MO��:����aA\U��!��ra�� 8!�fÁ!�� á

f� Prop. G- EUingel" .,� de julho de 1933.

'.I�.�." .. ·.·
...

Rua 15' de NOV.e.m.,
.

b
....ro., .44....... Telephone 21 f RECE ITA:

r a I. U M, E,oN A U ,
'\

Renda tributaria

<i.·'· se:ão ;;�:-:�m Q IDaiorl�:':� .

l��':.��ad��[:Jl!�o l:iMlg!
�.: cuidado .e com 0& medi-" Veiculos e plcas 1:548$000
(. .: canrentos de.'. absoluta p'u..-...... Licenças díversas 240$000

i� "
reza. � ii' A��f�:oed�)�e80s e medidas j?g:�g�

r;:�' 'Medicamentos Alopaticos

I
Gàdo abatido 68$800

� Homoepatícos Renda eventual

f::..'
,.ii

Bioquimicos.
.

'.
� Multas por infração 30$000

. IlrandeSorfimente de artefa�os fie �o.l'ta- : Multas PQr môra .,,' 29$100

�;
... ' .'.

.

. ....

.'.. eha » Artigos de higiene : Cobrànça da divida ativá
'

"

" 35$000,
. '- Perfumarias �� I. Deposito de diversas origens

S: de Urina com o l'élato�io da ana- � j'
.

�;
'. Exàme I

'Use. :� Saldo que passou

���:;:���v:e::::��:;:::g:::;;.=:-���::�.�' Rs:

� Cotln & Neitzef!l
!1 Rua quinze, 28 - Phoue 28 J
í� fabri(lâ' de Gelo �!:
f� , Deposítaríos da: �. I
co Cel'veJaria Catharlnense e

If� União 'Mer�antil Brasileira S. A. :::.·�.gi
.

'I'.

(Moinho de -trígo)

�� Agentes Geraes da:
r.

l:::.::�;�;�:��;;�;;.;d��···�d
IA. farmaciaCentral'

Vendas

que já adquiriu a confiança publica;e () conceito

proííssíonal, pela. longa. pratica de mais de 40 anos

de seu propríetazío, o

Farmaceutico João ,Medeiros
, ,

-.- . .

,

-

.-; >'.

tem permanente stock de productos novos.e especia
tidad'es legitimas.

'.

No receifuario são emprega.das substanciaS de

absoluta puresa.,
. '.

'.,

.'

Na manipulação não se substitue
medicamentos

, Exame completo de urina.
..,., '

3,:,;. ,;.(J:njeções hipoderI?icas e intram_usculares, graÍi.fi
:para. os' yliEmtes e amIgos da farmaCla.

.

:/
.; 'L:!:';,.:'��"il'eços são honestos e T8soaveis, e de acôr;.

d�\:��ip '�l�gitimidade dos productos.
"

:'

I O' 6á��to sempre sàe caro, pricipal.

L..,' mente tratando-se da saúde

,-:1.

custo

dinheiro

•

DESPESA

Instrução publica:
paga a José 'Luc-chen, aluguel de

.

casa escolar
Higiene e assístencía publica:

a Boehm & Cla., de medicamentos 34$600
a Ouken & Cía, idem 20$000

Despesas policiais e judiciais:
Gratificação ao inspetor de veículos 43$300
a V. Germer, condução 'de presos 35$ooô

Obras publicas:
3. Guilherme Hahn. em. auto est,

Porto Alto, t 46$000
a João Hostert, i. Itoupava m. esq.108$500
a Willy Schwerüeger;madeiras 76$000
aVitor Probst & Cía., materiais 884$400
a Gramlich & Blaícher, concerto,

,

de esgoto 128$000
fi F. F. S. C., fretes 19$�00
a J: WeidiDann, eons. estr. geral 831 $500
a Carl Padday;: 4 carrinhos de mão 180$000
à Erich Passold, trans, de areia 56$000

Eventuais:
a José' Rachê. custas. '. condução
e aposentadoria comadeligencia
para verificação procedida nos

terrenos de marinha sitos no dis-
trito de Gaspar

'

Deposito de diversas origens:
pago a Walter Seiler,' 6.16$000
a E!'\vin Knoch 870$000

Balanço de contas
Rs:

Tesouraria Municipal de
de 1933., '

Jacob .A. SchmiU
Prefeito Municipal ProvisQrio

Blumenau, em 15 de

3:804$800 ..

Ü4$loo
1:486$900
5:384$90n
G2:804$2S7
68:18:;1>187

330$000
Li

54$600

!
78$300 'j

Credito Mutuo Predial
o maior e mais acreditado Cl11b' de Sorteios do Brasil

Pilial em f'lodanopoHs:
Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Resuítado do 208'. sorteio, realízado no dia 18 de julho :de 19r;;}

. Caderneta n .. 1.352
Premio no valor de Rs. 5:065$000

Foi premiada no valor de cinco contos e sessenta
e cinco mil réis (5:Gíl5SGOO), a caderneta n. 1.352. perteuceate
{i prestamista Hyeilda Heis 811v::, residentes em 'l'ijucas.

Premios no valor de Rs. 30$000

1.491 - Julia Martins, FIorianopolis
5.253 - Antonio Vieira Netto, Capoeiras
9.758 - Bonííacia José de Mello" Carrego Granue
4.936 . Maria. Múgdalena Rodrigues, Flolianopo!.is
4.496 - Francisco Estanislau da Rosa, Capoeiras
10.739 � Aquizo Justino Pereíre, Itajahy ,

4,696 - Jose Carlos de Souza. Itaeoroey
4.832 - Luiz Zavaríze, Saeeo dos Limões
7.981 - Maria. Mattos WeHer. Oampos Novos

'

3.066 - Archimedes Gouvêa, Florianopolis
Premios no valor de Rs. '10$000

9.488 - Ehsabeth von Dreil'us. Joinville
10.887 - Alvim Raul Filho, Indayal
7.8l8 - Manoel Adelazio Pereira, Floríanopolís
3,178 - Antonio Jonas. Capoeiras
1.153 - Dinah Camisão, Floríaaopolls
7.479 - Adhemar Margué8 da Silva. Pantanal
12.446 � Generoso Vergilio Ferreira, Csp VM'}'
6.317 - Maria, Olga; Iracema eOdyRodrigue8,P.da Gülera
6.809 - Manoel Leon Fernandes, Gravata '

0.835 - Ondivaldy Climaco Macuco, Coqueiros
Isenções de pagamento pcr cinco sorteios

10.906 - 01mar e Franeíseo Baptísta, Itajahy
8.835 - Julio R. E.. :Mueller, Aquídaban
11.178 - Hela Stange, Indayal
10.416 - Aríel João dos Santos, It3.jahy
4.135 - Maria Iva Duarte Cabral, Floríanopolís
12.101 - Demetilde da Conceição, Laguna
3.332 - 6 empregados damarcenaría Jímmermana, Fpls,
2.572 - Rosa Elisa da SIlva Nunes Jaguaruna.

'

1.585 - Carmen Santos, -Ioão Pessõa
6.037 � Ayres João Silveira, Creseínma

Florianopolía, 18 de [ulho de 1933.

VISTO Os Propríetarios

..ioão P. O. Carvalho Chaves &FISCAL DO GOVERNO FEOERAI.

Agente em Bluraenau

Herc:Uio Ferreira

,:::::,R:::'�J

Cia.'

'

..

�
x '.'•.... ,',
�,..
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Calçados Vetterle
BLUMENAU

Rúa 15 de Novembro ti. 51 A·'·

Secção de Sapataria:
Fubrlcaçâo de calçados

cio t" feitio.
,Reparos..

de qúalquer espe-

I
I

o
para: P. Alegre, Pelotas,

Rio Grande,Uruguai, Ar!!enti- Para 'anuncios pro-Alfredo Kaeslne-r �

Tesoureiro Municipal na Chile,Perú e Bolívia. CUre "A Cidade'i

Secção de Couros:
Couros uaeíonaes e extrangeíros' de todas

as qualidades e côres, á preços vantajosos.

Secção de artigos para Sapateiros:
Tortos os artigos para sapateiros, importa

ção directa. Artigos de optíma qualidade á pre
ços baratíssimos.

Secção de Cortes:
Fabricação de cortes conforme amestres ou

desenhos envmdos, em todos os couros. Elegan
tes e modernos. Revistas das ultimas novidades
sempre' a disposição.

. .

Secção de Loja:
..

'Ií',' Sapatos para home.
ns e crianças. - Graxas n

l_� - Escovas - Atacadores, etc. etc.
.' "

, ;5W-e:;,:iffIR,M f • 'Pi!l

2:429$900 'Correio Aereo

Aeropostale

,Para CP Norie

aos sabbados .

registradas - ás 10 horas
simples - ás 11 horas

para: Santos. S. Paulo. Rio,
Vitoria, Caravelas, Baia,
Maceió, Recííe, Natal, Afríca,
Europa e Asia.

Qualquer outra informação,
fornecerá o sr. Agente do
Correio.

274$000
A mala aérea fecha, na

Agencia do Correio
Para o Sul'

1:486$000
4:652!!800
63:536$387
68:189$187

ás', sextas� feiras

registradas - ás 10 hpras
simples - ás 11 horas

--------------...,--�--------------------------------�'------------------------------------------

, H&?UJ •.·U_.' _,
Tor.radO

dos

.1melhorescafés

do Brasil. '.'

'4'iãiB�.J

Ex em de,seú

fornecedor

W4WfWiAiWQ++,m *, ....,* cf §' MFSW'H tiAMY!5SIiMW#t HHi
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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: Maior sortimento' :J

:
�II1 drogas ê:,espeúialidades na- �l.f..�:_··::

:

�
.. cíonaes e e�iràngeir.a8 � I

I! Meti cemenros All6patic9s. ,HomeopiUioos
. � I

, "e 6iocbinill:l:I!!. ; . , ,

_Ii::::;:,' Stlrtilllenfo completo. '.;,','\'
< i1 �'

-
-

".

:� PARA VIAG�� E ESCRIPTORIOS
de '. artefacto:.i de borracha; :J I:

: Perlumarías, Sabonetes, arti- Jl Vendà em prestações
l� gos de hygiene etc, ;J ;,

C' I H' k S'A .' �:.::{
,.1,." ,Vendas a V,",ejO e IDamdo '�.�:.:'ll ,�.,e.,...�.�..�.� ..�..�..f.����..��....,.,..:.i
�

Importaçao directa, por isto _�

'Iti '

Preços baratissimos �. Onde está a felicidade Em Familia
. ',; se.lliço notUl.no permanente �.} das senhoras A grandeza da nossa Patría

J depende da culturamoral in-.���-::':O������
teletual de seus filhos. A grau

Em possulrem dois Jardins deza e íelícída le de cada um
ligados entre' si; o do Amor deles depende da bôa ou má
deatro de casa; o das Flores escola paterna que viram com

no quintal. O primeÍl·o. sym- os olhos e beberam com a in
'

(:�ome e mazca Regist-ana) . bolísa à Felicidade; o segun- teligencla. A boa escola é: mo
Do pharmàceutieo E. A. Gonçalves Joinville - S,Catha- do completa-a dentro do con- ralídade, instrução, Justíça,

rínà. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de torto material moralidade, i�o· hygíene e economia. Seja e�
.

Janeiro e, Universidade de Coimbra latria pelos filhos, esposo e conomíco compre só o índ.s
.

O ideal é o grandioso pa. a. sande, pensavel na vida, mas artigo _.. ��=-."�_�="'.'''7=�:::::-:=_"_-=- '''''!..

trímonío legado a therapeutí- Faltando esta tudo se trans. cl.e valor real. Poís bem; as-

oa dermatologica após a- . II rtvrí SIm os dentes e o cor-

G b�' t" 'T !
i

nos de acurados estudos. Cu- forma em son o e ma yno
po, 11. cabeça e cabelo tam- "'�, nUh I'l y.no"ranmCOr

....
a toda a o

.....uaug�e de feri-l Como P.OiS, gD;l'anti.·r a pos-j b�nl. PP,ecisam hyglene

e. ua-l ,t3 um·fI 'IS!B p�
dasnovas e velhas. tanto hu- Ele de tão precioso LUME"f\.�. SeJO constante. '.

•• �1 ,.
Dla�as come; de amrnaes e de tão gran1e BEM! indo dl.

Pare
.

.

�. "

Petrt r Com livraria e pap�l.ru Ia
mnítas do-enças da pe.l� e da reíto em busca de «Mínerví-

'I
.

ara IS�� u&e, a •.

« 'erro �lla I
cabeça: �c�:ra�, 9U€1m.adu- na» .que é um precioso espe- .�m��cp�cl,:•.:. que.,� u� .t('mw� I Tenho o prazer de eommualear a �í"!1ha dístíneta

I�S, Inft:.."Ç{}e.8, EmpígensBar- cífico feito pelo autor da aia- C.a.J?l�.1J.�, r�c{"l mwrObICIda. ,es clientela. uue na presente data estábeleoi Junto ao meu

nas, )'inlIft, AvoI'..� 'Tonsúran- mada :r...unanooI'a que durante te;.1l1zant� d(�: cou.r� ca,belud� negocío rle livraria e papelaria. nesta praça, uma ty-

I:.te, Ulceras syphlhtwas e aJo dez annos tem curado ínnu- �"J� a qUeM} t?Q, �be�os, pngrarla, encontrando-se esta aparelhada para a exe-

gumas cancerosas. fl'i:erus, merassenhoras evitando (as
r

e� oe comp.� m�ne� a. cas� I (:uçtlo d.j qualquer serviço como:

Suores dos péa, Sa�a, Panos vezes)opera.ções e soilrimen �:a:,.gordur� e c�ml;!:ao do pe
. A �. o- � ," , • �

do rosto
.. e�e; lndlspensave] tos velhos do utero e oV'ru:i?<

I Icra.neo.A.�umQ.B -""m���s:: . i �Qi�S � r.OfftS
Cmtveb de \lslta, Fatur�s, I.. . .' aos .f�tebo1ista.s, e ás damas possuindo atte�tado8,magmh- ���J�r:iag�1'�S�aJ1��:�.:�Çê.· p:e '1IIl1Dr8ihiij� g u lj Papel para cartas, GU�3S

,

para a,dhe,dr o PÓ de arroz, esterlllsar a pele, A pharm. cos� Um negoCIante do 'lUo. t'. ('., .

I
.

muz� Avaré. Estadl.!·de·�.�. P. curou uma ferida uleel'l:1 que commercio d� JoinY�e� .

es- ��::����':n���asP�;e��t��: de. r.e�istr�) de bebidas, envelopes, �Ulas. �ar_� a

nem o, 9í.4; eonse�� curar.
',. .'.

, ", .' gotando quasl a paOlenCla e
sem tintura. Cada frasco tem I qUlSIÇ::lO o.e sellos, rotulas, pro�ramas, ln;�(b de

Curasmal'avllhosas por toda a parte. Aonde ii 4.:Mman esperança., cllro�-se de hemor
tou<ts as instruções para ráz13r I \"endas .tl "ish despachos boletms e demms ser..

(\ora)} vàe 'chegando, todas as pOllia�as vão desa.pm·ecen�o rhoidas com 6 i'rascos! Todos. ..

t
.

.... �,.," � T' �.

L. � •
-," , .' ' .•

d men:ado as cu(':às a .l'cputaçao e a. sua. procura vao os ineommodos causados de o �abelo lus.roso �

..
CCo,) ou h_u � vIÇOS dde4.Udd (l;-. d ar tp.

o
...... ," ..

' .'.' .... ,.

d" 'h á' ". . ..

,..
. ffildo. Vende-se na Phar. M]- g

au.gment�ndo, fila a d1:t. Quando to 08 <lo con .ecerem., ,s�r "reg�as». Irregulares, �emor- nancora Joinvile: em to1as ��tt�o,,,_,=,"""'='_�-"_'''��= c ..�� �___,

(jJ remedtü de maior trmmpho em todo o BraSIl: J? CarolIna rhaglas, curam-se se �ao cu· .'

h;, 'trogarias perfuro., __="'�._�=-�_�_....... ......; _

Palliares de Joinville, curou com uma «só calxmh8i:ll uma ...Slvp.i� f'!mn R MilleI''tma. p. a.rffid·, 'd'
.

t· 'd· d 9"
'

..

'.
flas eb. L Cl al1e.

arl fi.. e anos _

Temos «centenas1J de curas ,semelhantes! _....._,..__......""�__._, "'

Adotada já, ·eril muitas casas de saude e grande cU-
nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97 I'

�VJ:SO
fia quem diga mal 'de um remedio de fama universal,

(ás vezes tão h[tbilmente que o .fre�l!e2: nem percebe) só

;':iara vender outro sem valor ClentlIlcc, mas que .lhe dá
maior lucro. E' uma arte de lha caçfl.!" o seu dmhell'o, pre-
vina-se contra ela.

' -

.

A Pomada 1\1inancora não tem igual no mundo. Quan·
,:o1(i a deslÕljar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

\jlu.e é bom é inveJado e guerreado. Ven�e-se em toda part,e
Çura de embnaguez, ���:�: !�nr;�rrim�r���::'lO Ml'

rem da.do alegria e, felicidade a milhares d� !amlliaa
�ue vivem na maiol' miséria causada pelo. triste "icio. <_

â..pli'(lvado pela D.N, de S, de S.Paulo em 30__5-915, BO!> n. �
Dão-se 2.000$000 a quem, ,com provRil denuHelltI'· os

f:ilsjj'icadores OU' contraventol'es,.a E. �.. Gonçalv�s, �m J 0-
línville (Santa Catarina) PharmaCla lVli:tmncora. bnV1am-se
;;jSw,s de preços aqu,em as desejar.

. . .
. ,

Venda em todas as droganas e Pha.rmacIas

Recebe em «Deposítos Populares» desde a

quantia de 20$000 até 1O:ooo:oao, pagando
juros de

CAPITAJ.,: 4.000:000$080

Séiie: RIO DE JAl\TEIRO
Suecursal em BLUMENAU -- Caixa Postal N.

Paga juros, em conta-serrente, até 1 o{ó
ao anne

t
60/0 .

eanítalízados semestralmente o
-

o

Faz todas operações Bancarias .

����ca

WAHlE i

Malburg &. Cía
ITA.TAHY BLUMENAU LONTRA

negociantes e exportcôores oe maàeiros

e rereoes

Pomada Mínancora Secção fluvia I

CARLOS

las bons paes
QADIO "AGO"

: LEITURAS PARA A MOCIDADE commun!ca 80S seus fI'egu�Z6\S e amigos que. achandô-se
completam ente exgotada a primeira. �,erh� _

do SUPEi\��UPLO
cujo [ol'midavel colossal SUCC0SS0, .la esta no d?mmlopu:
blico apI'Hen1ará.. em breve, aos mteressados a segu�dd
seri€' da qmq, ainda l'estam, avuJsc�, alguns apparelhos.

E' natural que 11 voc;sa felici- De15de todo::, os tempos, todos

dade dependa oe VOSSOS filhos 08 grandes flagellos que I1!uito
e ddes depende quasi da Sau" 'contribue para J ".nfiaqueclmcll

todn:s racas l1ul'rflmas, é a dcca-
le; eesta depende, quasi ex�

daneia dt� força vítal, precis�, Outrosim, communica igualmente.. ,. que, cedendc) aos
efusivamente, ue lhe dard�.s de

d d t
3 em 3mezes, um frasco da mente quando' ruais falta taz pedidos 1e muitos de seus freguezes e eSt.�Jan o es ar 80

afamada: 'aoho:nem ')iI n II 'h! T, como alcance de todos, o Radio AGO resolveu Ian�ar no m(''f-

compensação da NatuI!eZa,parf! cada antes da serie acima, a primeira scrie do novo e mn

LOMBRIOUEIRJ.. MINANCORA horas amargasetristesas daVifL ravilho&0 typo SUPER DUPLO JUNIOR rebento l.egitimo da
A fonte pois,d'esfe flagello serie dourada f' de cünstrucção semelhante ao megualaveJ

No ha agual. Uma creança comN;a pela da mocidH t SUPER DUPLO, de pr�ç( muitu l'au'é1vel,' proporcionando um

de 11 tnezes I1tacada dé dcsÍn- ás, quaes, na prhneil'uvez tem r'endimünío extraord!JJ1:!fin , prompto para competir I:} su.

retia perdeu 543 vermes de 3 assim importnncü:. qU<lndoalL1� peral' outros apparelhos de 9.f;�lquer marca, sendo algllID{c;t;
q�a1idades J�stemunhildo por mmtissÍma. por que são d, 'de suas pX'incipa('s caI'acter�stlcas:
seis ptSi!oas rdon.eas em It�pe- ,origem de muitas desgraça�.
riú Municlpio de B. FranCISco

quer no decurso da vida quer 8 Super-valvulas
do

.

Sul filha do Sr Carlos .J. sobre tudo na ve�hice. As Tonalidade perfeita garantida por Z
Neuremberg, professor. Cada victimas, gera�me:lte inexperi· 2 alto fallantes dynamicosfrasco é uma drse. Toma-se de entes fazem uso de coisas De

4 faixas de ondas controladas por cha.v.esuma .vez em. c�fé _com le�te. pouc� ou nenhum valOI ex'

�epOls do efelto lnao preCIsa plicarIas por quem na verdade
.

e illumlnaçã? a differen.tes cores.

�het& nem purgante. nada. sabe. de fundo sc�entific.o'l €ont:o!es de
..
Fadmg �utomatico

Ve:J.de-se ..:1 4 numeros (I, 2 Vu!garmentechamam-se. 1 RelaiS red�ctlvo estahca

Se
..
4

.•.
)'. confo!'m� a e�ade, em I 00.NORRHEAS Bl.ENORRHA•.tudo montado em movel de luxo e de custo total inferior�;

t?dos os nêg�los nas, farfõl�- aIAS, CORRIMENTOS, etc. Sê dois contos de reis.
elas desta CIdade e drogan- Ó leitor fôr uma das victimas
aS"e na' farmacia Minancora. não ande por caminhos tortos

.
. .. .

• qUf} lhe roubam o dinheiro, a
NOTA. Se qU1ze� po�par vOS_alegria da "ida e a saude sexual

sa sande e VOS5-l �lllheirO cOf�.1 que é ainda, um grande bem.

i�oen5B �esconheclda O remed.o Incontestavelmente, um dOS nm-

é,haoltua.'.v
.. o.snoco..

ra

...
eç

....ode.q.ua.l�ld.i.ca.'meJ.ltos que podeis usar,
. ,

quer doellÇD; �o deItar; ::lar um j "'INJECÇ O �IDJ;:ALn "MI-
Procure reler('ncias de adaptaàorés par'a Ollilas

bomsuador e de manha ce<lolQ A 1.- construcções e concertos de apparelhos e material,

ut;l purgante de Lombrigueira 1 NANCORA", .

las e peças para Radio na Casa
Mmttncora. E o melhor de tJ· I

!; dos qu.antüs existem, e, de efei· i .'
,

I·to�:i:�d: :i:r�::: infan.tis são.;I .•··�.··*lSt���:��:�::.·.:��;:..�..

·':!
i '.

j
, .

.

. d 'j�' tes, Conshpaçoes f!, � I

1.
C lusa

....
as 80 pelos v.e.

rroe.s e en-

.l.·.· Cata rr hos.P.·.uirrionares. * .Li teso Depois procurai o vosso
. "�" . desapparecem com o

� i"

lmedico . .'· '. � ... L�K ViNHO CREOS�TA[lQ�. I
, ,v' d�' "'f' ., 1..".,,1 '$11, .dG.?harm.Chllll. �;lI ven., e Se na �.rmaCl_'l l\.tl ,. "'.' I ",'".� '0'0 .n � Sll "" "IL í.1E1R!.. �.' ,

I
ncor em' To' ·l'fe ". om ;t: -I ._", J ,i tl. .,I4;J '.' '··iil'

i na a
" .

< JUyl" {'!.
. l * !I��J,:, VERDAOEIfW TcNlCO-� ,

····�· .. ·'·f"r·";!I[,i:l'" r!l".sta:·�,}"c�:� nos PULMÕES ,i['

Queiram VV. SS. prevenir-se encomn:€n�d5�ml(:. �{ri I (':;:'
pada1nnnte. um SUPER-DUPLO ou um S:(l�ER.DT.lPLU-,!"
NIOR antes 4.ue estejam esgotadas tiS r�fel'ldas sedes ,�;I

construcção.
'

RA D 10 "«AG O)
I. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. CaHli.n·jn�:

de Alfredo Gossvve i le r,
Ruo 15 de Novembro N. 74

BLU�4FNf1.U

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'�"d""'���=�'''��="""""""=������,������������=="""",",,,,,������:==-�", COM O flJTEBOL Resoluçãó do Supremo 7:�.����;r�!eRaIV';J�!!CIAESlif E' melllor o ataque -m W ou
Tribunal Eleitoral

�.:':i?t;��i�,:!O!a:�l:�"á,���:I;j�ye::::��d!!�����:r�a��!t�:�=W;�N em M? .

Fumrameut�es::...se:a::��:r :�:r estíver qui- ���;ft{t{�:d;: .n:�:.��i:

I!, ��:::::P:::':A�:o::::�';;.( Sobre a discutidissima ques- as suas energias exgotadas,
Illmo Sr. Achilles Balsini _

.

- Bncontra-se nesta cidade o sr.ti:C·P:tão de qual ser a melhor for- não tendo, muitas ve es, for- 'Um telegramma da Capital! dade que - «Como o ultimo
Director da

.

A Cidade;' _

dr. Rodnlpho Renaux Bauer, advo-,é"
ma de ataque, em W ou em ça para imprimir forte arre- Federal annuncía que nasec. alistamento foi executado se-

J.
. «_ dí gado em Brusque.�r:, fJ'Í extrahhnos do «Dlarlo da mate. fãO ordlnarla do dia 22 do zundo uma lei de emergen-

Nes a - Saudações cor .1a�S..,.

tea.í J;l O
.

d Il hh em M a ríbunal Re'gional
..

'
Eleítorat, bc.ia• approvada pelo Governo' -.' Afim �e evitar possrvers JOÃO KRACIK - De Ourityba, foi" .•... Noite» interessan es 1ll1.OrmeS Jogo •. a. W v

".

-

explorações em torno do removido para a filial do Banco do
..... ' '..

'.

.

pre enía tambem o mesmo ücou resolvida importantlssí- Provísorío, no sentido de se· .

.

.
.'. QUe damos a segmr:. 8,.,

.

. I:'
eu nome rogo ao prazado Oommercío desta praça. o SI', João............ Ç:O futebol é um' esporte inconveniente." ma questão sobre o aíístauien- facilitar e' abreviar as ele-i. m

. '. . .

n _
KracÍk..Ó: 'subtil. Não obstante ser jogoa Os ponteiros perdem mui- to eleitoral. ções á Assembléa Constítuín- amigo. notificar a �mha e

do com os pés, requer dos tas oocastões de intervir com Assim é que o Presidente te. o Tribunal não tomará co- nh:!I�a }eSPobnbsadbilIdd,aAdeC' I'dDa�' DR. JULIO NASCIMENTO - Vin-
t t r . .

are h' t d edição ce sa a o de Ourítyba, esteve. alguns momen-
· seus praticantes grande po- successo por es arem re a - commumcou aos SSU!;! p B, n ecimen 'o os processos rll . .

tos entre nós, o sr, dr. Julio Nasci-� .

d
.' .

t dados que os juízes eleítoraes es- qualificação em curso nos dt:, VIsto JU .�avel2.des aSBU-
mente, encarregado do SUl. 7 ·d ..p, (ler .

e ractocuuo e j!romp a .

. IDIdo a sua direcção e eu me I.J _b::. decísão, a par de longa pra- A linha de frente colloca- tavam enviando á Secrétaria cartorios eleítoraes, por isso,' '.' Inspectoria Agrícola. em Floriano-
r tíca. da no mesmo narellelo oííe- da Côrte Regional os .proces- que cessando a causa que ac�ar t ausefte. ih'd uh _

polis.
��:: ."

Esse esporte é tão versatíl rece mais cojiesão. Todos 80S de qualificação' eleitoral, determinou. aquella lei de e- 'cre�� �.t��maCpoar:iC�la� e� fALECIMENTOS
�

...

que durante muitas partidas num mesmo plano, qualquer r'efferente ainda ao ultimo a- mergencia, deve ser cumpri-. -.. .' .'
-

Falleceu domingo em Joimille {If�, jámais se conseguirá; apre- dos íorwerda póde adeantar listamento. do o Codígo Eleitoral. tíma e distíneta constderação. sr. Pedro Menezes.
<.'..y;" eíar duas situações íguaes. se no momento para receber.

.

O sr. Astaulpho de Paiva Dessa forma, vara as íutu- (a) Jayme Arruda Ramas.» o extíncto gozava de muitas sim-
O "J;l te.'

.'. .

i de l raa eleí
-

t
::.

d f' ------------ patbles, tendo a. sua morte causado.... A variedade de nhases, os o passe. s passes a rren e, mostrou a mconvemenc a e ras e eiçoes erao e ser ei-
.

geral consternação." .seus· imprevistos, silo a
.

ra- por nós usados, foram em to, sé prosegurr no alistamento em tas novas qualificações, só O Sr. Eurico Germer foi A' familia enlutada enviamos aszão de ser da sua belleza, .dos 08 tempos o Ia�to pre- questão. podendo alistar. se aqueIles nossas eondoleacías,!.;,.. do seu senaactonalfsmo. pondera.ue das nessas ex- Debatido I) assumpto o Tri que estiverem quites com o ,

'd�" Dahl a ímpossíbílídade de traordínarlas víctorias. Sem bunal resolveu por unanímí serviço militar! . demlttl O:�;�( fazerem schemas de jogadas, chave, sem sohema, j�gáando - _

? marcações e planos exáetos com a íntelligencía, tu. . s

O ver.da.llll·ro "Hollywno"", Ad· t' •.
para a sua execução. .' em todas as épocas o melhor UI.! nu li gra ec.men O
O que se admitte eomo te- partido. Com cinco homens '

'd O Vva. IdaHna Krau8, filhos,· chniea não é precisamente (I nus mesmo plano, muito mais sem 8' poeira·' e GUr irmãos é parentes, ainda a:Ja�estudo previo durante deter' faei! se torna o passe. desde da le'o' d.a brunhados pelo doloroso gol-· minada partida. A sciencia que a linha actue com rapi"
que aca!Jam de soffrel', cOm

· do futebol, resideno perfei- dez. O deslocamento dO pla- Poucas cidades no mundo o fallecimenio de seu ines.to' �ontrole dos elementos y'er, no momen:o opportuno, terãG despertado, no espirito quecivel marido, pae e cucomponento:::8 duma equi'pe, l.lra qualquer eleI?ento de 'do nosso publico, a curiosi- n�adoconhecimento mutuo das pos- defesa ao adVel'SarlO. dade que Hollywood sempre Pedro João Kraussibilidades de cada um, pers. Com tres elnllieutcs desta- inspirou. Os nossos olhos' se "ccorrido no dia 21 do cor-pl.·ca.. cia e agilidade de 1'8cio- cados como qUêlrem os ado voltam com deslumbramenk
· ÇllllO. . I?irador�s de ataqué em W. para o'vulto da metropole en� rente, no dospitaJ Sta. Isabel,

Alormula W ou M, ado- fICa a lmha quebrada com cantada do Cinema. A noticia agradecem por este meio a
,

d
-

t h r' lu todos que se interessaram porptada e tida. como pa rao i ses omens pra �camente
�

que temos desta cidade,
.

1a- elle, quer dur.an, te a infermi-P·.ara os ataques advinha. de ctando contra seIS. Iam de maravilhas 'Cumpre d d
. ,

b
. ,

•
- . . l' O t b 1'" n'as

- .

a e quer acompan ando-o
.1 i �stud.o8 d� �echD1c08 JU. ga- ra a no que os IDd iQd�g�r! porém se e�8e IuIgor até á, ultima. morada . be'

dos expermwntados, admüte- desenvolvem. nesse syste.ma reslstlrIa uma adapmçao de .

11' ", m

se ..{js chronistas de varies deve _ser feIto pelos. medlOs, Hollywood á realIdade. O la, !i0mo aque es qu� en'JarampaiZes fazem àlarde
..

em t01'- que sao os yerd_adelroB ele- cto é que nunca oolhemos 1.o��1.e p�zames. Rlra eCJm·

no· desse systema, como ..
se

I
mentos de llgacao entre a noticias precisas, authenticas, FYavi:�n �1' aXlfred�' H��sreneHe estiyesse 'o segredo das ?-etesa e o ,ataque.. �etardal' definitivas, da capital do Ci-

as Irmãs'do 'H 't 1 St I :,boas actuaçõe,s.. .'
.

'.
I Jogadore� ce proporcIOnar ao n�ma. Eis �hi pOl'q�H� _?ausa, bel ela dedio,i; acoma. �

, ...•. Jogo �ssenclalme'!1te lmpre-j �dversarHI terreno para a· 1'a �en8açao, .�xhlblçao de I ac�m�anharamç
() fallecid2. e

VIstO! nao 8omo�dos . ,q.u� a- i vançar. _., . «Hohyw�)Üd,: fIlm. que nos
. creditam na maIOr ef�lClell-1 E. t�n.to na? .

e pos.slvel o I mostrara, nao .a CIdade len.
·

cia deste ou daqup�le modo t exeICIClO pre'.�lO de Jogada.s, daria, mas fi CIdade real, tal·

de se collocat�Il! (JS varrguar-! que ni�goem amda c:.msegulll como elIa. é, no seu exp!en.
deil'os.

'

.

determmar a maneIra. com dor e. na sua trjsteza, na sua
Para nós, o melhor syste-II que se conquistará um l?on- pompa e na sua melancolia.

m.a de. jo.g..
ar é collocaram-se I.to a não

�e.r pelo impreVIsto, s�ssistimo.s. ao. desfile cl1rio�is- Dizem de BeÍ'lim qHe astodas as lInhas de combate por uma falha da defesa COll- Slmo dos costumes proprlOs negociações .entaboladas pa-bem avançadas. I
traria ou por um go!pe, de "á sua civilisasação, 'penetra- ra dar entradada dos anti-Os cariocas, peritos na sorte do deanteiro,

.

. limos o logar dos «studios», gos deputados do Centro Ca-
marcação de g()als, . sempre Se o futebol fosEe um Jogo I travamos cenuecímento com tholico, no grupo parlamenDrHharem em todos os en- mathematico, um esporte que i o 6umptuoso Cíne onde têm tal' nacianãl-8ocialista podemc.Ontros com quadros estran- admittísse lúgica, não �eria�; logar as grandes «primiéres» ser dadas como concluids.s.
geiros pela. ma.neira .habil mos duvida em appJaudlr es-! em surprehendermos «astros» O áces50 ao grupo nacio·
com que tiúivam parüdó das te ou aquelle methodo, urna i celebres em plena intimida.:. nal·socialista nBO serà cen.

,
. Si

.. t.u.açõelS que. se

..
apret>enta . vez que recollhp,cesse?I�s li dí.:., q.u�r djz�r, sem artificios ferido a08 deputados do .se-

..... vam durante um Jogo. que os seus autores o l' Z .. ,- sem aIrectaçol: s e, portanto. xo feminino, nf>m aús sacer
· .' O chamado systema em ram depois de estudo8 e

CO-I
na sua verdacleira natureza. dotes, nem aos deputados de

,

.

W, que ftoDsiste nos meias lhesl'.em resultados.
.

real e humana. Independente mais de 60 annos, nf'm aos
· se f:�lloc�ram atrazadú8, te- 'O W, por isso, poderá f!er da parte puramente curiosa, deputados que Ioratn.� mini�- Roma,24 - Sob a presi
rá· u merito

.

de dlfficultar a admitttido como uma formu- o exito do mm está as�egu- tros nos !!over!lOS
.

passados dencia do senador llIarconi,
marcação;, ,la, mas que não terá, forço rado pela. sensação e beUeza ou desempenbflram cargos Teunl'll-se a directm'ia doEssa vantagem, que não se- sament,l;l, o merito de s , ; de enredo. nl) Sindicato CatoHco.

. GO'lIselho Nacional que ado-'rá tão importante com'o po melhor.. . '..
E' este, o iilm que o Cine� O t:lx-chanceHer Goermg, .' t t

'

d l"ber _derá 'P�recer li primeira Vis· Consideramos que o IDf!lS ma Buseh offerece hoje aos em consequencia desse ac- p!ou 'impor an es. ,e: .

a
·

ta, traz varios inconvenien· pratiço, o mais intf>ligente é. S€.U8 habítués junto com uma cordo, deve renunciar o seu çoes acerca do ultuno lnven-
teso Os meias, que ficam ainda o jogo adeantado para Comedia e um JornaL mandato. to scientifico de Marconi.
,�om o seu trabalao dobrado, todos os

.

homens, desde os
com 6 auxilio á defesa, tor- medios até os vanguardeiros.
:riam-se ll;luteis como atacan- E isso conforme a regra

.

teso de que omelhor melhúr meio
Assim é que elIes quando de defesa é· 3.tacar e· dahi

chegam ás proximidades .. do considerarmos prejudicial o

". goaI adversario já estã.o com i atrazo de qualquer jogador».

'�,'.".'lí.:..",�
(

OffERTA

No Hospital Santa Isabel.
onde se encontrava em trata
mento, íalleceu dia 21 passa
do, o sr. Hedro João Kraus
de Belchior.

O faUecido ,quecontava 48
annos deixa viuva e filhos.
«A Cidade» apresenta pe

zames.

�,
�'

Foi demittido do ca-rgo de
engenheiro municipal o sr.

Eurico Germer, com mais ou

meno� 15 annos de serviço
neste· posto da administração
blumenauense.

Do Sr. Giuseppi Landriani,
recebemos um artistico volu
me �43 morti e 23õ feriU» -

a historia dos fasil:-ltas que
succumbiram pela implanta·
ção do Fascio· na

.

ItaUa .

Agradecidos pela ofíerta.

NASCIMENTOS
O la!" do dl'. Amadel1 Fe

lippe da Luz,' integro Juiz de
Direito desta Comarca, e Sml
excellentissíma esposa, está
enriquecido com o nascimen
to . de . um galante Ir' enino.
«A Cidade» felicita.

Pafé Rabi

Madrid, 25 (Radio), - O go
V'erno:espanbol continua ainda
tomand(.) "arias providenCias
sobresllltado com o complot
dos fascistas e syndicalistas.

Negociações franco
Na Russia existe urna aldeia

brasileiras que não cOl?-ta um só homem
. . .

I e que só é habitada. por viu:-
ParIS, 2� (Radio) -.'�'er�m. vaso Este fatO singular cha-'

naram hOJe as negúC1açoes mou a atenção ddS autorida
franco � ol'asileiras. des sO\1ieticas que abriram

um inQuerito do gual se ve
rificou que todos os homens
que havia na aldeia tinham
sido assassinados.
A instigado!'a de b.ecatom

be era uma camponeza qUi'
tambem Unha assassinado 08
seus tres sucessivos maridos.
A exhumação dos tres ca

daveres revelou vestigios de
envenenamento.
As viiimas deviam ter sido

umas 68. '

Foram presas todas as mu·

Mais um invento de Marcuni lheres da uldeia.

Goeril1g terá que
renunciar? SohresQlto do goverro

Espanhol

........

. .).�,.-

A Esquadrilha Ralbo
Ne-w- Ym'k, 25 (Radio) - A

Esquadrilha Balbo levontou
vôo daqui ás 10 hOlas� 'de
regre8so a Orbtéllo, vencen
do a primei1·a etapa Chediac
(Ís 15,50 horas.

..r.t.é.....i.'.�.OpiniãO de um mustre
medico militar

Atesto ter empregado· fre
quentementeemminba clinica
civil e militar, o Elixir de No
gueira, brmula do eaudoso
pharmaceutico chimico João
daSilva Silveira. tendo obtido

........ sempre resultadQs
.. satisfacto-

·

rIos a mesmo completo succe
sao no tratàmento das mani

'.

festações syphiliticas de 2. e

3. grãos, que muHa.s yezes
.. tenho visto curadas c0.rn.. uso
eontfnuado deste apreéiado

r preparado, pue parec� .poss;q
;, ir

..
uma "acção especifica 80-

",�:',bre Il terivel affacção',.,

'Rio, 14 de Março de 1913.

...:i......
.

Dr. Bueno Prado.

.•� ......,, M_....R.;;;.jo;..;.r_·_M....e_ID.;..c_o__---
,ii

.

o gratilie �emédio brasileiro, -EU
t Xir de Nougueira. do pharmaceutico
, e Quimico Jo�o da. Silva Silveira,
','. vende-se em tódas ....as .. Farní.acias,.

'Drogarias e Ca.sas, de. Campariha e
,

Sertões do Brasil, bem assim nas
: :m�publlcas SuFAmel'ÍCanaà..
�. .

Mais communistas
condenados â morte
Colonia, 24 __; Pela corte de

Justiça, foram ontem condem·
nados seis communistas, por
terem assassinado dois cami
sas

. pardas.

Berlim, 24 -. Foram hoje
julgados e condemnados á
morte mais dois communis
tas.

mudaram-se
A conhecida Alfaiataria

Lailx, que estava funceionan
do á. Rua 15 de Novembro,
mtidoWse para a travessa

..4
de.·.Fevereiro, n. 8.

. ...• '.:
Tainbem,. a. sapataria de

Deoclides.'Mueller passou a�
gora a fmlccionar no me8�·
mo predio aêiIna - Rua 4
de Fevereiro, n� 8.

tampadas PHILIPS· protegem' seus olhos e sua bolsa!

ROBERTO O'ROSSENBACHER
{

.

'

..J....·r

Rua 1S de Nevémbro!l 85
... � <'.�-;.'<-, "'� .,,:n:.�I,,"'''_'"�':
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