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Havana, 26 - O capítalís
ta SUJru, "'�cebcu uma car
ta de SeU sobrinho dizendo)
lhe que rara sequestrado e

que exigiam 15 mil dollares
pela sua liberdade, di) COIl-

> trarío SE: ria assassíua to.
O sr. Del Valle, do Servi·

ço SACftlb de Cuba, em com

panhla de um amigo da Suero,
levaram de avião até �;Har[li
a quantia do resgate, conse

guindo obter a soltura do I
sequestrado no dia 24 ulti- !

mo. J S'r���
As auctorídadus pcliciaes � #�,. �:,l

estão agora fazendo novas i :\''''
pesqulzas pols acreditam I
que o sequestro tenha sitio I
simulado. I
__________________________ 1

• e ,J.
•

mWBll'05 lUCOrpO·
. . �

: rados

camprimen
tos ao Chefe dn Nação

'.

I
•

�

Rio, __,_ Os mlnistros íncor
; pOi"aClOS, com excepção dos
: tias past« da Justíça, 'I'ra
oalho'e Viação. estiveram no

sabbado fiado, no palacío Rio
Negro undt> rOfl{[l1 Ievae currr
pümentüs ao Chefe de.Noção

I por mottvo (ia passagem de
seu anuíverarío nataliclo.
Em nome da seus (:oHe

gas .

o 81'••J.C. Macedo So�
ares, ministro do Exterior;
oüereu um arttstíco mimá
ao prestdvnte da Repubiicá.
que agradeceu em ligeiras·
palavras.
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Oom o seu uso, nota-se em

poucos mas; .'
l' � o sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral,
2' - Desapparecímcuto de '.

espínhas, Eczemas, Erupções,
}'u}'ImcUl08, Coceiras, Ferídas
bravas, Bõba, etc.

.

3'�Desapparecimenro com

pleto de RREUMATISMO, dõ
res nos ossos <e dôres de ca

beça.
4' -:- Desapparecímento das

manííestaeões syphílítíeas e

de todos os Incoramodos de
fundv syphiHüco.
5' - O apparelho, gastro

intestinal perfeito, p o i s o "

"ELVUR 914»·não··ataca o

es-I.·.�,�'.
___'-'_V"'__ '-"-_'_���. -� '".........,-.-.

I tomago e não eontêm lodureto .
•

:•••.•.. _

:.,
E' o

l.m.iCO dCPU.TI1.tlVO .Que�� c. t"'; (f--, f <:'I :� ten, attestados dos Hospítaes,
�; v.a.. iI: �O ,...... l''''B.},,,Ji. !) de esnecíahstas dos Olhos e

r: AdVG'-::a,\.{o :' I da Eúspepsia syphíiítíea.
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-�.'iá, I.Exijam de seu Torrrrdo dos
f . melhores caJ:.I'A,�;..;;_-.

...

orrracedor-
_.:c..
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Coletoria Estadual
Blumenau

llndtcador
F'rofisslorml

de

Imposto de.Viação Terrestre e

Capital si Hipotecas
fDITA,L

ro;::";;;;i==;;��"?
t::�

ADVOGADO •

f Cansas cíveís, cQmmerciaes •

i·
e crímínaes :1De ordem do 21". Coletor Estadual nesta cidade, torno.:=. Rua ?tUnas Ge:raes ,,:{publico, para o conhecimento dos ínteressadcs que, duran- 5

te o corrente mez, em iodos os dias uteís, se arrecada ���v.:;.���

nesta repartição e em todas as demais deste município, .........,.._..�_....._.,...",...,....�
o nrtmeíro semestre do imposto de Viação Terrestre (so- .;.u :.
bre carroças) e o primeiro semestre sobre 0. im!,o�t? de

I�:
Doutor Pimgibe Araujo �lCapital-Hípctecario, relativamente ao corre.:nte cxercrcro. f; _:_ :5

Os cOD�rjbuinte� <Il!e_ deixarem de sat:sfazer ,0.. paga- �� Doenças doCoração, Pulmões, �?mento de suas eontrtbutções no prazo . a�!ma eshPula�o, h Figado, Esto mago, Rins, In. :�
p.oderão fazeI.o. nos meses de maio e JUll110, com 5 muíta

<.=
testínos e Nervosas.

={'de 5·{. e 10'/. respetlvamente. �: Partos, mclestias de ScnhG- :
'I'ermínados estes prazos, serão extrahídas 2S certí- t: ras e Crianças. :

dões de divida-ativa, e :r��e�idas â. Promotoria .Pu�l�ca da �� RUA 15 DE_ NOVEMBRO ��Comarca, afim de ser íniciada a cobrança JucllClal, de f: n 114
��

acôrdo com as Leis em vígôr, ����
Blumenan, em 3 de abril de 1935_

(ass.) ELPIDIO LIMA
Eserívão.

Achilles Balsini

BLUi'VlENAÜ'

--------------------�------------�

,.

W f T ·Z f L&-""ê "IA."I
J

�i1�e'�������I)�
* Erich' Karmann (1
l Dentista d
�

R
.

. a
� .

ua 15 õe Nooembro.
a

t .

'Telefone nr. .20;
.' á

������::l>Gt,e!o!l>flrW)�·�';-;I�C*,

..JOINViLLE

VELAS DE STEARINA \ VELINHAS PARA NATÁL
SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

ARTIGOS DE M. QUALIDADE

Medicina domestica

!

I
I

)

Ml�Wfu §'ffi:l-�e 'll� �meiro

ELIXIR "914"

UM
CAl...tCE

AS

"REFEiÇÕES
'DX .sAÚDE,
1<EGULARJSA.

EVITA_50fFRIMENTO!'l
COMBATE AS MOl.ES'UAS

DO UTERO
·E OVAR10S

,
.. �

I' _CiDAD'E_�E 6LUMENAU

j-;;::emanal'iO de absoluta
Independeneía

Edições ás
.

quartas· feiras
e aos ssbbados IDirector: Propríetaríe

ACHILLES EALSlNl

Redactor - :Gerente
AFFONSO. BALSINI

Redacção e ÓfficinRS:
.

T.rnvcssa 4 de Fevereiro n" 'l
Caixa Postal - .57
B JJ UM E NAU
Santa Oatharína .

�

ASSIGNATURAS
Anuo •..•.••
Semestre -ÓvÓsÓ,

Num: avulso .•
Num. atrazadu.

15$000
8$üOO
�200 .

$400',
I

�.I·. IMPORTANTE I" A direcção da "Cidade de
Bíumenau" não assume

reS-.1ponsabílrdade pelas aprecia-
.

g. ções emettidas em Dotas ou
.

'i artigos assignados
'

----.•_--�

I

r ,_-_', -

_..

__�c_�_o,j�"';....
,I

.

ENfRAQUECfU-.S� 7 �
i .

.... í
Amda tem �o�s'" !lor 1\3<, �costas <9 no parto? jtia\'!! o pOdem�!:i teruco

... iVINHO C����:�O I.
JItAO Di 5:LYA &lHElii,� ,
Emp,egl:W1I csm sae- I
CIlJfil nas ansmiu e

I1JOIlVll!IUtllnças
1DN1Ca SOBERANO !I .'

003 PULMÕES.. i
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:iJ,'i.

A I. r---Ã cüra a'á-;'z'-
aOS .uons paes

'

I
s .

� §o.ZÔ.o.'3
E' natural que ao vossa !elid� ,,� -.'

.. "�'.

dada dependa de VOSSOS filhos I Inl'a!!�v,!l l'rl�" 'p'.:ur�rIS
,e deles

s
depende quasí da Sau- � dias 80 n�;lk G1Hl

de; desta depende, quasi ex-. � as n[:lill.l<ias
clusivamente, de lhe dardes de D
3 em ,3mez8s} um frasco da J PHnia3 Dr"..afamada:

'I
j

i) , �. �. � �.�
_ -,'

.

"1' i'rej Kf.muO .

LOMBR.LGUEIRA. MINAN90R<�'
�. �,�.��·f.,t�l�f�ill I- � u1l t.� ��lliiÍ. ,.. :n:j 1Nao ha egual. Uma creançe í � .',

de 11 mezes atacada de desin- � �
.___ ��-�_ I

teria perdeu 543· vermes de 31 .
..

.

qualidades testemunhado por.,���� ..�����
S�!S pi:s�.oas. idoueas em It'�De'l n �l«'� 'f 'l" j�
nu, Mumcl;JlO de S. Fral1C!SCO e: f, �1;ri}n u.tl)'1!lr� :ç
do Sul filha do Sr. Carlos J,q: ��t�l.i·J -. ,ui�ijlf u :5

�.e.tI.,re.m,
.be

....r.
g

..

'

..... p.'.r.nressu.
r

•. cad?I�'}�
� �{trasco e uma dose. Toma-se de c SERVIÇOS DE PRIMEI� :'

uma vez em café com leite. {: RA ORDE:vi =jDepois do:,efeHo. não

...
precisa J� Na. Rua i5 de N�Jvem-;5'p;et"9,. nem purgante. í: bro N·. 20 - NéL casa �{,

" Vende-se em 4 numeros (1, 2 BI g do alto Blehm. ls
'. ;;';t; 3 e 4),

.

conforme a edade, em i ç; A tratar com f��" 'ti_>dos os Lncg�cios. nas farm�� r A LUBOW ;1eras desta' cidade e drogar!" '.:� _ ........................•.... : .
.

F
.

lII'
.

�'__"_"_�,-,-",-,,,,,,,,,,,,,,,,�,
as e na armacra j, manc()ra.

.

NOTA: Se quizar poupar vos- ;",.",,,,_�,=,,...� ..._,,_�,,,,,,,,,,-.:c....?
da sande e VOSS;l. dinheiro cdom �.: B\:it•. '....·,',.fá.:i?... Viúa. lí;;i�.'·'a... I:.·.ê.

-fi doença desconhé'4.lda. e reme. tos, ",
i ul.n.ilíll-SI} il3,irl!lG (1 '.

." . ahabltuai-vosno cpueço.dequaí-] . . .

8�: r�:ddreadede�:dh�árce�� :iEUXHt �o�:h��c�GUE!��t
um purgante de Lombrigueira .1· JO

...

ão da Silva .SUVeíl'l1 �,'Minancora, E' o melhor de 't), �
dos quantos existem, e dé, eleí l.Emplegi\dú W�I real v'lmt�gen:�
to rápido e SÚaVL..

'.

J .

nos seguímes casos!
�

Muítl:tS díarhêas infantis são 1 ti!,!chiti.ano,
'c rusa. tas sé pelos vermese �en:- RheuIllatismc em gP.-l'al�
teso Depois

.'

procurai .'. 0- vosso CQrrimeato dos ô.uvidos,
di Inflammações do útero,me ico. AfIecções do fh!.ado,
Vende-Se na Farmacia M'i- �'''',dlas da pene,

nancora em JomvUle, e' em
todas as boas farmacias de:sta
cidade.

.

,

; ..,_,

Dõres no peito,
Cartnmculos. etc.

aODorrhéaa�
Esp!.nhu;
Sarnas,
Ulceras,
Escl'ophulu,
Darthrcs,
jFistulns,
: Cancros,
UÓnbL'l5,
riouoons.

··Ii�. Pf.U:HO:!'<IOSO,

'& fi I.f'ITf�SYPHH.1TH:: O
� A f/T!us:n.gElIPliJATlCt!}

. m A iN n·ESCROPNl.J2.0S0 "

� ��'Ír: r�r. Bii'Eam� uEblRrtilWm OR SIú1l8 rGB�'�r.

1- � Granrtes Premias .. 5 !rtec!aiftas
..

de QUI'-O •

1 61n@E DEPURATIVO 011 SMjGU� �
:���-;

amaís raphÍ-?-'Ünha, .transô
ceaníca Brasg:� Euro_!la .em

.. :menos de 40 horas.····
�9�1ÜOf!'.}1>�'«4{"'9�*!t*�1{·t\�*o/iIi
� �

! fARMACIA I
� �

! CRUZEIRO DO' SUL!
i

.

.

.

•

�- Telefone'N.. 15 I
�. Rua 15 de No:vembl'O, 32 �
�. Atend(� , rap.ldam�ttte �
�

. Serve com esmero �
te, ..... .'.

'

.

í�
4{lt<���'*�ª�t€4(�"'�'-""::1:/!

A mala aerea fecha, . na

Agenciado 'Çorrdo ..

,Pa ...a o Sul
�." . ABRIL:.. ,',

diast-11-H,)-25-e29
registradas � ás 9, 30 hárâs

"" simples - ãs 10,30 horas. "
.

para: P.
.

...Alegre, Pelota��
Rio Grande,Urugtiai. Argenti�
fia, Chile, Perú e BoUvia.

Para o Ncn-te

'.,

DANNEMANN
·1 A.ii

f

�
. ULTIMJl �

"

i

em tecidos de lã I
encontra-se 110 i

f

arejo R�eingantz I
�� ,__,u_�_.._ I

a cas« com o maior i
e melhor sortimento em I

�,�:�i�:: ��::��;::�!l0 I
;
�

Os charutos e' cígarrilhos DANNE

MANN são os mais preferidos no

mercado

A' venda ern todo. parte
Repl,'''esenian1:es

C A R L O S fi O E P C K E S. A.

QUALIDADE
INSUPERAva

PREÇO MODICO

Si desejo uma bôo

pasta denHfrido e um

bom sobcnete, ambos

de preço bastante mo

clico, não tenha mais

duvidas: peça os cltl

'marca PU R I SAN O.

BANCO SUL DO
BRA5IL

-.

Capital: 4_000$000$000
Séde: RIO DE JANEIRO

Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

Paga jij.U'@S, em (oni.a ..cOfirelldej
até 7es .. ee anno

Recebe em "Deposites Populares" desde a

quantia de 20$000 atél,o:ooú$ooo pagando
.

juros de
. . ,

I Cn8péüS p. in�HmO
� �__z:r

capitalizados semestralmente

Faz: todas @per��õe$ Bancarias

ultimas modelos de

S. Paulo

Botões

:J.rtigas para flores � a

,bajnurs, etc. e outras

no\'idades encontram-se

na (asa ,'Uso:hbieiler

IRua Quinze 130 I .

. ....

·------�----§I E' A Y'''ALlSAÇÃO CIENTIFICA

f"\j}.'\:DG,��Q,?K'J�Ci'i?'i;:; MODERN,. DAS CELULAS CAPILA
�é)��6�Ó.bw� RES. FORÇANDO A SUA RADIOATI-

VIDADE NUMA JUVENTUDE PERMA
NENTE: REMEDIO, LOÇÃO. AUMEN
TO; TONICO BIOLOGICO, ANTICETI.
CO, MICROBICIDA. CONTRA CASPA
E AfECÇÕES DO COURO ,CABEL
LUDo PARA TODAS AS IDADES
VENDE-SE NAS BOAS DROG ... FARM.,

, ,

.

.

�

•

DESTA CIDADE A 10$000. A FARM.
3.1a���� I\®B I MINANCORA. JOINVILLE REMETE 5

� fRASCOS POR 50$000.,

Pa,ulo I-IerÍng
Santa ,franjasGathari.na

Thúas e Ven�Izes. Maferiaes para

aos sabhados
. '.

registradas - ás 9,30 horág' .

simples • ás 10,30 bO.ras

pa.ra: Santos,�. Paulo,Rio,
Vitoria, Cal'avelàS, Baia,
Maceió, Recife. Natal, Africa,
Enropa e Agia. .,' '. '

Refrigei'sdores
General 'Electric

�.'

geral

para artistas

Rad·ios
General EledrSc

ouvir pará crê�

procure esta falha
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