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:;�as propostas provalm�nte d('cl�rarão que a' As prohabilidades de succeso da Allermnha, O "Globe" salienta a Madeira-Mamoré, por
Allemanna nao pode mater�almente Ir de encon- dependem, em grande parte, da habilidade dos. exemplo, não acceitou um trilho que não fosse

O M· h d R cha P'"esidel1t� do Paraná
tro as extgencias de 226 bilhões de marcos, pois que hoje dominam o comrnercio nos mares Sir. em cumprimento de um contracto da iniciativa

b s� un oz ta: aoo CO�gl:es�o Le;islativo da',que mesmo u.ma exigencia de 100 bilhões de .mar Alíred Booth terrn�na �ii�endC? que a _Cunard e do governo, e não p�l' concessão. Aasim .é, por
aca a e apresen

ltima mensa em na qual C.OS. .

Consta 9ue _

alguns dos peritos as outras companhias britanntcas saberao manter exemplo, que a refenda estrada de íerro fOI cons

que�le Esta?o t ��� �
o do paranl P�la leitura fmancelr_os al!em�es sao a favor da fran�3. em �hegue o resurgirnento da concorrencias g�r· truida mediante ajuste f.?roposto pelo governo,

âxpoe: ac ua

t
SI u ça

t ue ° Paraná progride declaração aos alliados de. q�e a Allemanha nao mantca, de accordo com as obrigações decorrentes do
esse ocumen? �cI�o �rqiss() bem interessada a

pode pagar mal? de 5.0 bilhões de marc?s. .

- tratado de Pett opolis, assignado com a Bolívia,

r�gu.la[�en�e, �::staDr �unboz da Rocha.
'

.

Autoridades ftna��elras, que conferenciam dia
.

A propaganda do bolchevismo lila Italía tratado que impunha, entre suas clausulas, a cons-

a Ol��:��a�as °fina�ças do Paraná é coníortador :
riamente com ° ministro r: estrangelr?S, _decla- I) "Oiornale d'Italia" tratando da propagaada trucção daqu�lla via.ferr�a. ,

. d
-

ue foi de 8070 contos no exer
ram que m:smo o pagamento de 50 bilhões de bolchevista diz que os partidarios do communismo O mesmo Jornal, referindo-se a cobrança dos

�i��eJ: ;���'.1%19 assou � ser de 11..593 con marc�s vira p�zar one;-osamente sobre a
.

recons- contam com uma verba mensal de quatro milhões direitos. atrazados e á suspenção das isenções 50-

t d 1915.19Zl trucção do patz e sera causa de por muitos an. de liras e pergunta se não seria conveniente in bre as irnpoi tações futuras, diz que ellas amea-

oSE�o i �al situa ão
.

está a economia do Estado.
nos vl�_d()UrOs� "

,. indagar a procedencia dessa enorme quantia. ç�� � existencia da emp�esa, e accrescenta que

A gt' -

t � um surto admiravel concor-
Considera-se .absolut.:tmente como certo de que E' a propósito, o jornal lembra que um ban- difficilrnente se encontraria um exemplo rnats elo-

edxpor açao evf. m grand<> quan'j.idade a
a Allernanrn exrgrra que o valor dos bens entre queira judeu.rmericano que esteve recentemente quente de injustiça do que este que acaba Je dar

ren o para esse nm, co I.. t , gues e do dinheiro [a pago aos a!1i d
. ,�

b '1'
..

d t d
herva' matte. Para fazer se uma idéa da evolução " .

a os seJa� na Russia, fez imeortan�es negocios com L�nine, o gov�r�o rast erro, exrgm o o pagamen o e

.

I d P 'inclúo diversos manpas
deduzidos de qu�lquer totalidade que porventut a perguntando se nao se trata de uma organização taes direitos.

â����r��a or�çã�r���al, de herva mate � de
venha a. ser ultenorment.e ftx'ld�. _

financeira internacional para promover e custear A
. questã� das es.tradas de .ferro inglezas. no

d'
p A ultima <Iota dos. alliados na� faz mençao al. movimentos revolucionarios. Isso fOI mais ou me Brasil, tal e apreciada pela Imprensa londrina,

ma �Iras. _

I..
' ,..

guma de �er co.nce.dlda um credito

po.
r esses

pa'lnGS,
o que se pode concluir de d�cumentos ap- póde influir, segundo esses commentarios, para

EIS o da exportaçao gera paranaense : garnentos Ja satlsfelto�_
_. prehendidos apos o governo de Bela Kun em Bu- desviar o fluxo de capitaes bri�atl�icos desse patz,

1916 -1917 31.521 contos Segu?do a melhor informação que "e pode �b dapest, e em outros paizes. �edlante o retraimento de capitalistas, que, con-

1917 -1918 34.557" ter ,�oJe
.

as contra· propostas aHemaes saojl t�ar:do n?s contr�tQs. firmad,)s com o governo �ra-
1918 -1919 42.561" redtgluas como se segue_: , .

. sllelro, tem contnbuldo para aUllmentar a rede

1919-1920 63.855" I - O go:emo all.:!mao inSiste e:n que quaes

I' O
..

Os J�pone�es em Hawal
, ferroviaria dessa nação, auxiliando, por conse-

quer reparaçoes qu� deva pagar sejam baseadas �1r.llS�rO do mterIor, a_caba d� publt.car u.n guink, o seu desenvolvimento.

Exportação de mate: sobre os cinco pontos adoptados na Conferencia relatorIo sobre o estado de tnt�ucçao nas �Ihas do -

1916-1917 18.452 contos de Reparações, em Bruxellas. Havval, m?stran�o que a raçajaponeza alt se de· O cemmercio eitre (j IrasU e a .llle.aüa

1917 -1918 18.585" II - As nações da Entente devem submetter senvolw: tao raplda�ente que parece provayel que O ministro áo cdmmercio communica que I

1618-1919 20.872" una lista dando todos os detalhes especificados eHa tome conte do liha dentro de um penodode AHemanha importou do Brasil durante os seis

1919-1920 40.876" e o valor exacto da propriedade distruida pelas 20 :lOnos. primeiros mezes de 10.000.000 de marcos. Quasi
forças navaes c terrestres da Allemanha durante

,
a metade de,,'Sa quantia é representado por ge-

a guerra. I.
O

.

bolchevlsm(l) neros que a Allemanha não importava do Brasil
III - .!,- Alleman�a pede, durante os primeiro:>I O ·:onhecldo. �scnptor hespallhol Blasco I�afíez antes da guerra.

annos, seJa·lhe permtttldo pagar so pequenas ?�m teve um� en.trc�lsta com Kerensky, em Pans, e O saldo da balança commercial a favor do Bra-
n

mas annualmente,. u�a vez que o seu capItal _e conta mmuctas Interes�antes dessa pal�stra.
.

si! durante o periodo indicado é de perto de ..

:: recurso de ,226 bl.lhoes de marcos,. o de_senvolvl' Segun�o Btasco Ibanez, Ker�nsky nao t�� 11e· 200°/°. As grandes tructuações nos preços e' a in--
mento das Industnas d� s.cu proprIO ('atz nhuma fe nos esforços dos vanos c.h�fes mll1t�res certeza da possibilidade por porte dos fabricantes

PeJa exp0sição feita se deduz qu.e a situação) I'{ -:- � Alleman�a tnsls�e absolutamente sobre que �ratarn de combater o bolchevismo;. �or ISSO, allemães de entregar os generos manufacturados,
economica do Paraná é prospera. A exportação a ehmmaçao do prOjetado Imposto sobre sua ex- predIsse ell� que o general WraHgel ma pelo impediu o desenvolvimento do commercio de ex-

geral teve um augmento de 21.294 contos, num portação, porque. semelh.ante imposto viria a �a- �esmo cammho que K?ltch�k, Yu�entic,h, Dene. portação allemão, enormemente. .

anno apenas. Um progresso como esse, nesta tar �eu commerclo �xter.lor e, por essa furma, Im kl�e. e os outros r:_acclonanos - ISto e, o ca· ..

crise formi.davel que atravessamos, signífica mui.to pe(�II,a de ,gan_har dmhelro �om que possa pagar m1l1ho da expatrtaça�. O tempo encar:egou.se ============��!!!!!!!!!!!!!!==�

trabalho, ,muito .Rr<�gresso. "

as mde�nIzaçoes e reparaçoes. de demonstrar a rano desse ponto ?e vIsta.

A herva. mate tOI a mercadona qu: liU,1S ,con· ,Acredita-se. em.gE'ral d� que, o governo appo, Ac�rescento� R.�rensky que a naçao russa .ac.
tnbuiü para o augmerlto ao commeréio expörta·lrJ. poue:> 0bJ!�c:çoes:Is ex!g�nc:í.1s de desarmamen cehana o maxlmahsl1o, ou qualquer outra COisa, -

dor do Paraná: de 20.872 contos em 1918.19'19, to por pa:-te dos a!llado3. menos a restauração do czar. .Impesto de �atalça. C.onsta que. o sr: �r. Ma-

passou a ser de 40.876 contos o valor da sua � acçã? dos alliados, sustentand� os reaccio· nnhO Lobo, dIgno ?upenntendente MUnlClpal, para

exportação em 1919,1l920. As madeiras tiveraml-----
-----

-

nan?s, f.OI o que deu forças a Lemne e aos seus por. termo a.questao que �e �ravava e':ltre a Su:�

um accrescÍm0 de 1.000 COllt')S na respectiv cl ex 1ilin .t!-ßl+1I1I GO�iIlrnamQnlloaA parttdanos. permtendencla e os contrIbumtes do ilmposto de

portação.
W .il,�.II.!>;QL \V � til II. .II. Até qu� a fral.lça e a Inglaterra imitem os Es. matança nest.e districto, ordenou ao I.nte!ldente �n-

O go�erno do Paraná c�m!Jrehendendo que a Sr'> ,. \ .

�n'
'

.

_

tados Umdos, deIxando que. os. russos arranjem tender·se. amigavelmente Ci)� os contnbulntes, ahm

producçao da herva mate e que malS km Impul. .._ �g:, cU,; 110S Hlfor�?u pes�oa recen elles �esmos os seus negoclos mtern?s, nada se de solUCIonar a es�a questao.
,

sionado o commerciJ paranaense e que se a fór. terr.len l.<':� v'r:-�a de Flonanopohs, S. Exa. podera fazer para restaurar a RepublIca democra· Taxa Escolar fOI prorog�do ate 28 do corrente

ma pela qual é explorada fôr mais aperfeiçoada, O J)r Herctlro Luz, Governador do Es- bca, proclamada em 1917. o prazo para pagamento amlgavel �a Taxa Escular.

muito maior será o papel desempenhado pelo tado, attendendo ao convite de uma
- Imp,ostos á pa�ar� Na,Collectona .Estado�l: In.

""'
mate na situação ec�nomica dC? Estado, resolv�u alta autorid ade de Joinville visit61rá no.l. Inglaterra vae suspender o imposto sobre o excesso dTustnaE e IPrO!lSsao't Nda Intentde!1cla MUhOlcIPal:
proteger a exploraçao da preciosa herva, permlt-, .

n-'
"

..
'

. .

dos Lucros axa sco ar, tmpos. o e mon arta e cac orro.

tindo que se faça o corte só em épocas determi. �ez de abnL �'I OXlmo, o nosso MumCI- O mml�tJo da fazenda, sr. Austen Chamberlain Manoel Barreto. Vlr:t�O de Blumenau, deu-nos

nadas. Essa e uma medida acertada. Os nossos plO. em·discurso que pronuncion cornmunicou que o 0, prazer de sua vI�tta o sr. Manoel Barreto,

hervaes, sempre foram v_ictimas da cru.eldade dos E' para nos uma boa nova, pois com governo Ia s�spende� o imposto sobre o excesso dlg-o Promotor.�ubltco daquella C�marca.
hervatelros, que pou�a Importancia dão a� .valor esta visita official, ainda mais estreitas dos lucros, nao tenCionando crear novastaxas no Gr.atos pela VIsita.

. . .

da arvore do mate aInda em formação dlZlman·
.

'.
.

,

-

. 1
-

_, t G _

anno corrente' I El�IÇão Fed_eral. N� eroxlmo dommgo, dIa 20.

do.as impied�samenre. .
_

e amlgav�ls serao as re a�<?e::i en re o . realtzar se·hao as elelc;,oes federaes, ,oar'l s�na:io�
O mate, alem duma boa protecção necessita vemo Estadoal e o MUnLClpal,

. .l producção de carvão na Allemanha
e deput�dos, A .sessao �e Jaragua funcclonara

duma grande propaganda no exterior, para que ,Com esse _gesto o nosso benemento foi !1oticiado que a producç:io de carvão na
no .antIgo predlo da ftrma Cezar de Souza

augmente o seu c,onsumo. Apezar de ser a her· Governador trá mostrar que em sen C0- Allemanhl durante o anno de 1920 foi de. Bt Cla.

,:a mate um�. bebIda saboro?a e poss�ir �ais qu�· ração não acha guarida o odi0 politico. 131.350.0ÓO toneladas. Essa cifra otfe�ece um aug· ""...,,=============�-===

Itdades nutrt,ttv�s que o cafe e o :ha, nao .tem tI· Visitará o município de um ex-com- menta de 75°1° da producção do anno ultimo. A
do boa accettaçao nos mercados estrangeIros e t't b

'

t.J .nroducção de carvão betuminoso foi de 111000000 IUo[1Ul[O§. �e IE' icno[Q}.res.m G no d
.

P- pe 1 or que em ora se visse pos o (Le l�
• •

esm s merca os naclonaes. drece que ago· ,
. . _

' de toneladas o que representa um augmento de
ra o governo está disposto a proteger o mate, lado na polItica, nao (Jbst�nte os gran- 300io sobre � anno de 1919.

.

.
.

.

encarregando aos nossos consulados esse serviço. des serVlços prestados ao Estaelo, soube _

No dia 17, das 12 ho�as. em dIa�te
G= -d

;-er um fiel cumpridor de seus deveres, O Serviçl radiographico da lIarilha norte-mericana e serão entr�gues neste. dlstncto os tltu-

�. ...

a maior prova de amor a ordem, obe- a Ame�c� lia Sul los. de eleItores que amda não foram
Em f'lort�nopolts Ja fOI tentada a fundação du, decendo ° Partido. O Snr. Hous�on, mlrtlstr? �o Tbesouro, r�ce· retirados.

ma academIa de letras. Agora essa tentativa está Agora t Ih' d
- .

't d
beu um relatorIo da commt'isao de communtca-

en�ontrando adhesões no _Paraná. Não ha nada "D qJ\ubedes eB;e ,?, a mInI::, ra or, ções, nom�ado pelo ultimo Co�gresso financeiro =============�=====�

ums absurdo, A fundaçao duma academia de O SI: . r.
.

on aptl:;ta, que tnegua Pan-Amencano. RECISTRO D"D ESCRIP U
.

�

letras em Estados que r�ossuem entre as suas du lavels SerViçOS prestou a Joinville, dei- O referido relatorio diz que, segundo a I'e com .iIJI T RAaJ>
zias de literatos, uns 10, �ometls

.

que co�heç3.m xou a política, por causa de seu alte- �endação do almirante Bullard, che das commu· Para que as escripturas de terras, ti-
ve�dadelramente os dOm1ll10S das l�tras, e uma rado estado de saude e para Joinville ntcaçoe� tlavaes e o. se_nadar ,fletcher, do Estado tulos creditos e todos os outros docu
cotsa ,que nem de\'e ser lembrada, e uma mons.v·

' .c' d
.. . da florIda, a commlssao haVia adoptado uma re·

'

h 1 l' ,

truosldade.
ae surgir uma n�)Va er a � .

mmlstrahva, solução favorecendo a adopção do projecção de mentos .ten am v.a or pe�ante a el" e

O brasileiro sempr� tem essas idéas de gran. folgamo� em reg1str':lr a vlstt':l.do sr. Dr. lei que permitte ° serviço radiographico da ma· necessano que sejam regIstrados.
dezas. Quand� não é analphabeto faz versos, Governador, qu� VIrá certificar-se do rinha dos EstadC?s Unidos acceitar telegrammas Portanto todos devem quanto antes

.

canta as .maravtlhas da n�tu�eza" discute ques�õês progresso de n?ssa terra, e assim me- para e da ��ertca do Sul.
_ prehencher essas faitas mandando re�

grammatlcaes, estú�a o dIreito s.o p�ra possUIr o lhor poder auxIlIaI.-a no que necessario A co�mlssao tambem fav?rece a. constracçaolgistral-as.
.

anel, etc. E depOIS de publIcar dOIS versos, des· for de estaçoes ultra·potentes radlOgraphlcas na costa E d
-

h '

crever o pôr do solou falar sobre a collocação '. . . c
""

occidental da Africa. !
m nos�a. re aCÇao se ac a uma pes-

�os pronomes, quer ser "imortalll quer envejar o Que venha! e �omville mtelro rece- O alt::lÍr�nte Benson. presidente da Un�ted Staa· soa que da mformaçõe� e s� .encarrega
)ordao bordado a ,ouro duma Academia de Letras'lbel-O.-ha

de braço:; abertos. tes ShlppIng Board, mfonr.ou a commlssão quelde rernetter os papeiS ao ofhcIa] do Re-
E' a nossa manta. . . reputava ad�quados.?s fretes actualmente cobra· gistro Especial em Toinville.

BRASIL GÖRRESEN dos no servIço mantuno entre os portos da Ame
! E 't· rica do Norte e os da America do Sul. Cl bEl

·

=��============ X erlor O sr fra�k C. Munson, presidente da Liga ee
U ICe 51.0P

�
·

n
.

-

u
! nvegação allemi. Vapores Munson declarou que os novos vapores J J R � C· L tdPA·

� In �m�l�a���� � �u�rra S' Alf B th 'd ' de passageiros destitlados a carreira da America • • ecena u: Ia., m. orlo iegn!
ir. rep 00 presl ente da Cunard Lme d S I t-

.

I 'd
.

. .

I
é de opinião que até certo ponto a Allemanha re� o _u es ao quasI conc UI I)S para encetar esse Resultado do sorteIO do mez de JaneIro

,

'd j t' _, serviço
! cont a t.. all II II'

cupera a prospert a e an 19a ua sua navegação
.

s
.

r -P�gpOS a�.a .cu eman a alS a lados_ "Por um lado é certo que a. Allemanha item qu� ================== No. 30,850 . 10:000$000
Os pert�os ftnancetros allemães e officiaes do reconstruir desde a base: mas tambem é verda. No. 30.85R 2:000$000

g.?verno atnda nutrem.a opinião de que a nação �� que e�la já começou .essa reconstrucção. Ja es

'

Intepior No. 30.852 . 1:000$000

na? pode paga� 100 �tlhõ_es de r_nar cas _ouro aos tao Juncclonando nove dlf�erentes linhas. de nave· . .l questão das Estrallas de ferre iDglezas ilO BrazU
Nos. 30.853 - 54 500$000

athados, como Indemm�açoe� e � eparaçoes,. p.?r- gaçao. para. as d�as Amertca�, e o Mexlco, para Os jornaes têm commentado ultimamente a re.
Nos. 30.855 - 59 200$000

que a somma total tera de �nclutT os 21 bI!l'IOeS a .Indta e !iS Indla� Hollandezas, para a Scandina solução do governo Brasileiro de exigir ás com.
Nos. 30.860 -69. 100$000

de mar�os q�e a Allemanha j� pagou aos alhados VIa, Cuba, o �edlterraneo, o mar Baltico e até panhias de estradas de ferro, como a Madeira-
Nos. 30.880 -31.269 50$0�O

em naVIOS, dmhelro e matertaes.
.,

para Antuerpla e a Inglaterra. E ha um boato de Mamoré, o pagamento de direitos sobre material
Nos. 31.270-31.769,' 2050.:0

O governo pensa que c.?nse�ulra sub�etter que a Ailemanha breve receberá mais 200000 to- importado no espaço de 13 annos representando O Agente Jose Emmendorfer

su�s contra·propostas .as _

eXlgenclas dos alhados neladas. E é sobretudo pela união de a!t1ericanos uma somm3. de 200.000 libras e;terlinas. Esses � t U [ t
-

L
! -

a�e um t�tal de 22�) btlhoes marcos, o�ro, na_pro· eom v,apores e sem experencias e sem navios que comme�tarios, firmados, em grande parte, porl O ap e vnor anao e onPI"nar.aoxlma �ssao do Co.lselho ,Supremo dlJS Alltados se es�a operando o levantamento da parte cam- conheCidos economistas, s10 em regra contra o
O Ap lJ O M 1

a reumr-se em Londres. merclal�1 govemo· brasileiro.
. I apromptam-se l!�sta Typographia.

Exportação de madeiras:
1916 .. 1917
1917 -1918
1918-1919
1916-1920

4.456
5.5,13
10.945
11.901

contos

Ohponiea loeal

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lAgrande 0uerra do Penir imperio aSiatico,. que o livro produziu um grande Apotheke Hron�atka in Jarag�á, Munizip Jolnville,U successo no Japão, iez escandalo na América do Staat S. Catharina, nach Erfullung der Eríorder-
Guerra latente entre norte-americanos e japone- Norte e finalmente, J?a�da a minha probidade de'lnisse der Tab. Nr. l. XI des erwah .ten Regu-

-

t' II a u t f" zes, que, surdamente, vem solapando as. relações c.Ia�ar, a grande rnaiorra do povo japonez cerra lam�nts. , ..' �
.

. onn Ino aQ n OQQr n a rlfl�un entre os dois grandes paizes, foi o mctivo .esco- íileíras ao lad.o .�e OHo Kenkazu, suííraga suas Direktion der offenth.chen Gesundheitspflege()lJi! IIU l) U �l)� U LJu. UI lhido pelo escriptor japonez Otto Kenkazu, para o patrióticas opmroes.
.

des Staates Santa Catharina, den 10. Januar 1921.
• - •

_

•

, )1' livro, cujo exito acaba de ser tão completo, que liA guerra tem que vir", Der Sek:etrer: gez. Jayme Couto.Corno tenam stao? co�stI uidas as graudes py' o nome do jornalista de Tokio esteve e está na Direktor der Hygiene: gez. Dr. Doneta Mello.rarnides do Egypto. Vivernos na epoca da meca
ordem do dia, em letra de forma, estampado .err

- - ---- - ,--------

nica, da força do�ada e orientada pelo homem:
milhares de jornaes e revistas dos dois paizes. -I

I Cartorio de Pazmas, ha quatro mil annos, ess�s forças que actu-
Quando em 1914, Otto Kankazu, sob o pseu- Ialmente r�gem e aceleram o eSfo_rç? h,umano era� donyrno de "Tuzukava", publicou o livro deno- districto ele laraguá, segundo da Co-desconhecidas e, por�anto, a� diíficuldades pars minado. /IA íutura guerra entre o japão e os Es- I' marca de loinville.as grandes, cons!rucçoes deviam s�r �pavorante .

tados Unidos", passou quasi despercebido do pu-Na construcçao dos grandes e�lftclOs de Nova
blico : a segundo edição do livro em 1919 foi I Edital n. 98York e de Londres, das p.ontes gigantescas sobre
mais 'do que um successo _ um 'verdadeir� es' Faço saber que co�p�r�ceram em cartorio, exi-? Hud�on e sobre o Tamisa, nos aqueductos da
candalo literário. lbin�o os documentos exigidos pela Lei, afim demdust_na. r.ioderna, em todas as maravilhas da
/IA guerra tem que vir", assim pensa, assim habiltar-se para casarem se:engen.öana contempo:anea, ha o concurso ,�a hy- considera Tazukava, estudando o amblente politi- • 1 Gustavo Krüger e dona Elisabetha Brotz�e.d�aul}ca e da. electricidade, a concorrencra das

co, fazendo um ensaio critico sobre os interesses Faça-se economIa Elle com 2:3 annos, nascido á 7 de J\<lalO de 1897 rl�ls de mecarnca, elementos totalmente descOnhe-,que se attritam, cóncluindo com a prophecia rude no que se queira [natural deste districto, rezidente em �:assaranduba, e
CIdos pelos homens das edad�s remotas. _!:ntretan de um crente: "A guerra tem que viril. lfi!ho legitimo de Germano Krüger e de Hertha Gust-
t t

-

d fiaram a acçao demo l Menos na Saúde lmann Krüger, rezidente em Massal'anduba .

. 0, as cons rucçoes que esa
,. '! E' um factor paradoxal de progresso . . . . .

I Ella COI� 19 annos de idade, nascida a 2ô de MarçolIdara. dos seculos, os monumentos gigantescos porem, dizem que é uma necessidade,
d 1901 iatural de Blumenau rezidente em Massaran-Que ainda ag�ra se erguem intactos, represen:a� A prelusão do livro é feita por outro notavel Cornprae sempre jld�ba, filh� legitima de Leon' Brotzke e de Franciscaum esforço nao so egual as em mu�tos ca:,o:"!t'scriPtor japonez, o sr. Kavassirna, que se mani .

Brotzke, rezidente em Massaranduba.supenor ao empregad� para a execuçao dos mo
festau do seguinte modo: '

[m__l- d Snumentos d� engenharia do noss? tempo. I "Meu amigo OUo Kenkazú, conhecido no mundo UDão e cett

I E' N 99As pyrarnides do Egypto mantlve_ram, _durante das letras pelo nome de Tazukava, acaba de -s ditm ��am' em cartorio, exi-séculos .pe�plexos os archeologos e investigadores crever um livro intitulado liA futurá guerra en- O verdadeiro preparado
faço saber que comparedOs pela Lei, afim dedas antiguidade.S. Como �udera� ser elevadas, r.1O

tre os Estados Unido e o Japão", muito apropri [binde os documentos exigt
d t d t t II d edra de puro oleo de ligado jhabilttar se para casarem·seeser o e ��ela, essa� o� o sen me as e p

, ado á actualidade, que o mundo atravessa'
d h Ih d N João Jo�é Bachmann e dona Mathilde Paulina LiesencoJo�s.aes e tnd�struc!lvels ? Durante seculos ate Em generalidade, pode-se declarar que todo e aca áo a oruega,

Iberg.a uhlt,dade dos refendos monume�tos. Para que mundo preve essa guerra, que só não é tranvista Unico medicamento em

"
Elle com '"27 annas de iàade nascido á 30 de Março.

se �erIarn levantado .essas mole� lmmensas que pelos que se acham velados pelos antolhos da es sua classe em qualidade, de 1893, natural (ltJ Itajahy, rezidente 110 Wb. Molha e

conser.vam a sua malestad� de pedra atraves qua tupidez. pureza e propriedades filho legitimo de Eduardo BachmaHIl e ue F'el;cia Bach
tro m,11 e duzentos annos.. . - Se examinarmos a questão chineza, ve-se que

tl
curativa$. imann, rezidente no Rib. Molha.

AffIrma-s.e que a pyra�lde _de Olzeh, a mawr
essa questão nos afflige; se volvermos o� olhos I

Elia com 22 annOs de id lde'J'el���(��� �102�i�� ����fO,1 constrmda, para a satlsfaçao do. orgulho de
para a Amerl'ca d() Sul, na-o e' a doutrina de de 1898 natural d�ste districto

-

I C "n'- �'l" I 't' d Gustavo Liesenbere: (fallecido) e deCne.ops, o que .nao .

pilSSOU de. uma slmp es Sllp- M( Inroe um pes,q(lv�' "handl'capl', para nos? Se os onapra UI ..._r 11 lia egl IIna e <
<J

-

I t
-

t I d
"

mente Em,,'.ão Julia Liesenberg, rezidente no Rib, Molha.�poslçao. I1ves Waçoes pos erIores, a em e reve·
fixarmos no j::oblema oceanico, acaso a Australio

onhecímento de todos!arem o verda�elro fim desses monumentos, deter.� nova Zelandia näo estão quasi alliadas á Ame 6T1
de Scott. E para que chegu� ao ce será publicado pelamInaram quasI. todo o processo por qu� se os rica do Norte contra nos ?'. jPassei o prezente edlt.a! qu

de será afixado duranteconst�Ulam e ftze�am luz so�re os conheclment?S Se os japonezes estão cegos nada S� pode fazer, limprensa e em c:lrtono, on
d", algum impedimentoque t,Inham os anhgos egypclos so�re astron mIa.

porem, se estão vendo, olhando, espiando, san 115
dias. Si alquem souber

FOI _posta a
. margem. a convlcçao de que �s dando, perscrutando e observando, devem estar Noticias divepsas accuse·o para os fins legae�e 1921pyr..tmldes haViam servIdo de altares onde bnl convencidos de que essa guerra é uma ameaça, ] traguá, 7 de Fevereiro

bavam os fogos sagrados, no sentido ?e preser, caracterizada por actos, de hostilidade desabrida e Matanças de arme1l.ios I Arthur M�teller, Escrivão Ajudante.
var O mu �do de um segundo diluvIo. A

franca. Despachos recebidos noticiam a renovação das •
aos Snrs. hel deiros de OSC3r Hro-maioria dos histo:-iadores �stá agora de accordo Tuzukava crê que essa guerra je desecadeará matanças de armeniüs por na:íonalJstas turcos; AVISO matka ou a quem de di:eito for,�m que as pyramldes ser�lram �e' t�mbas para os

e que o JapãJ, cc m toda a sua pujança, e por Grupos dos soldados ,de J\:1�stapha Kemal fascha
para dentro de 30 dias, retirar de mmha protmperad?res �o Egypto_: Mas nao e tudo.

todos os meios" deve preparar·se para a lllta. atqcaram as aldelas ue TJoK�!"_ Klle�z eKarts, priedade, 03 rolos de �adeira, que lá se acham.As �ltlmas l�vestIgaçoes demonstnram, que as No presente momento' logo no principio do raptando vmte mulheres. Os ruI ens mcdaram, na
Jafé1guá, 7 de FevereIro de 1921.pyra!11ldes ser_Ylam tambem, de observatorlos astr.o livro, acha que no momento o Japão deve mos· aldeia de Kotza, 280 armemos .. DIversas pesso�s Amireas Pavanello, R. Molha.oor1;l1cos. E, na� ha quem Ignore. que a astrologia trar-se insensivel ás agressões e preservar-se da conseguiram eSCê.par de Kolza, e aVHar os habj-

__ �_

_ .
_

er'. uma SClenCla geralmente cul.tIvada no� te�)pos guerra, a tode. o custo, porque seus ,armall:entos tantes das é[ldeias ua vizini anç?, ejue fu�ira� pa�aAt'tenp-ão T fica expressamf'nte proantigos. Era mesmo un:a espe�le de conI1ec�men, são ainda debeis para resistir a essa fOrITndavelos morros. O exerclto grego ava!1çou ;J[Im de ' ã
• blbida a passagem �etos exc�lIenteme�t� arIstocr�t�c03. Por.meio da

peleja. proteger as aldeias. Iq1)alql!er ir,cl i viduo at1'a v _z de mmhas propne-astrolQgla eram teItas a prevlsao dos eclIpses e a
Porem, se se activam as construcções e os ar -

dade�. Não r ,:spondo pelo que lhes possa acon·leitura do futur� d�s. homens e dos I?ovos._ mamentos, o momento critico naturalmente se ap Os accusaclus Vie crimes die guerra tecerOs �stu�.?s sCle�tIfI�oS e m.athe:!1atJc�s tmh:,m proximará, sendo de es!ranhar _ que. essa �erdade O dr. I-Ieinzc, vice-chancelJer o ministro da jus �12rciso ferrazzaj Retorcida.,:�Ic_ançado e}ftraordma�la pr:dIlec9ao ent.e 0cs eo� não seja apprehensiva a primel�o lnspecçao. tiça, fez uma declaiação no Reic.1stag sobre osl.- .
_

pCIOS� <i�nd9-n�s man�festaçao eVlde�tes des,a a:;· Folneando se ligeiramep�e. o l1vrode Tazu��ya, proce.,:s!,s contra os accus:do'd':c;im:s de guerra.Prohibo a ualquer pessoa transitar.cendencla as prop?rço�z, das pyramldes. basta para se f0rroar um JUlZO sobre suas �lie'�s O mlnJstro declarcu que o governo encontrava ,q
'edades.Quando se consld�ra que as pedr�s que as for

e intenções, no fundo essencialmente patnoh�as. serias difficuJd&des j)é:�a ,_; p:·oc:::g..:imc;1to dos :a· atr:avez. d�s .mtnhas ef{OPP Francisco de Paula.mam, da ba-;e do aplce, pe_:;am de seis a �ete to, O autor, depois de indagar se o Japão sera, fi- sos, devido t demora dos alli;\dos em enviar as C,Ii5:can "rb , R.
neladas, e. algu�as 17,. nao se pode deixa: de nalmf'nte arrastado á guerra, responde no segun- provas documentadas dos suppostos crimes e tam- -

procú.�ar mquertr do melO pelo qual c(, nsegU1ra� do capitulo, "que a luta tem que viril, Por fim bem devido ao""longo. tempo �ransc�rrido desde.aVerbiete J'edem den DUfr.hgang aufo_s antigos constructores elevar no desert.g lyblO os japonezes não são cachorro� l?_ara .fic.arrem su- epoca em que os dellctos tenam SIdo cO.nmeth-
. 'tao colossaes m.onumentos. Il'eitoS aos máos tratl)S de que sao vlcttmas nos dos. mem EIgentum.S d -4 C t d enos d" t d Gustav !rbeit, R. F. de Paula.o a. p�raml e �e beops em �a a m '- Estados Unidos. Depois, vem um estudo do th_ea Até agora qC\;:lsi todos os casos apresen a os

dOIS mIlh�es e trezentos mil .blocov. . Itro da guerra, apos o rompimento das relaço�s pela França e a Belgica estão terminados, masos. •

t"d dPor mUIto tempo,. se acreditou que as pyraml'ldiplomaticas, sendo o Oceano Pacifico ü scenario italianos e os �ervios ainda nâo foram iniciados. Ao pUlbUco, as an 'or! a es e ao
des er�m mol��s meclssas de pedra, mas� tal_. crean- das primeiras operações.

..

A lista i JgJeza ainda nã.o está completa. cOJmmercioças f?1 destr�tlda .pelas de�c�bertas po"tenormen-I A's primeiras refregas, ante? .a�anço d.os ilIbas -

te feItas. A Insaclavel CUriOSidade do homem che do Sol Nascente cairão as Phlllpmas, pOlS a,ba�. SemsaciGlJ.a! Progresse SCRt1JiltitiCO para Rejll!venescer as TlJ)� a11Irm d] r� d] JHIrrn\mIi1 ct] 1tTIYctJ)gau até a propria entran�a do� m?nstros de pe· !deira japoneza f�uctuaJ á logo n� ba�ia de.Mam- senhoras lf lill@ llJlll<9l. \�,<l1ßll. 1)jI111111cru.lL�<tU.
,

dra arrancan?o-Ihes quasI por mtelro o segredot lha, onde o almirante Nicho!soß f1�ara engaIolado, O scientista e medico de destaq ue dr. Hoelz-
da construcçao. Icomo um camondongo na ratoeira. E, tambem kneCht, o director do Roenieg-en Instituto, annun- Assim como Oeorg Horst, fundou em JaraguáA exploração de Man�m e?tava a ponto

_

de ser muito possivel que a grande esquadra americana cia que pode, por meio dos raios de Roentegen, a 1 a. pharmacia, OSCH rIromatka fundou a 2a.
abanàonada quando o mterlo� da pyramIde co do Pacifico l1embotijará" Tokio. O que succede- rejuvenescer as senhoras. Tendo sido assassinado este ultimo, a sua phar
meçou a dar aos golpes jas plcar�tas uma r�per ria neste CISO? Trinta por cento das minhas experiencias alcan macia foi á prê,ça, e, em leilão, compraàa porcussão :iUggestiv�. Pouco depOIS des��bna�:e; Os japonezes não deyem desanim,ar! .pois o Es- çaram exito", de clél1 a ° scientista. "As mulheres mim, como consta de documentos em meu poder.
uma enorme sala tn�erna em que repousavam,. l.O- tado Maior Naval prevIU essa posslblltdade. são rejuvenescidas physiologicamente e psycholo Dentro em breve será REABERTA, depois de
bertas pelo verdadeiro po dos secu�os, as reg,Idasl l:'m seguida serão atacadas as Illoas I-Iaway, que gicamf'nte, especialmente no que diz. respeito á completamente reforma�a; promettendo. d�')de já,mumias dos alltigo� pharaos estendidos em sarc.o!embora poderosamente fortificadas, nã.o deterão sua apoarencia physica. A sua capaCidade pelo que farei os preços mais �odicos posslvels, con,
phagos. Explorações seguintes patentearam a eXls,os nippões ja que no mundo não se fortaleza trabalho augmenta e desapparece o desanimo. feccionando todos os medicamentos com o maior
tenda de outras salas �t'nores on?e repousavamlque não p;)de ser tomada. Depois de uma lut'l

_ escrupulo, esmero e dignidade profbsional, que
os restos mortaes de ramhis e pnncezas .. Outras!heroica, o debil excrcito americano será derrQta devem presidir a to�o o pharmaceutico digno.descobertas occorreram : presadlco.s galerias. e, ?ido e as Ilhas cairão em poder dos japonezes, com ff'la 11"+'ni a,l, � p'!,' O s- ta· €I S Li neste mesmo Jornal, um annuncio do Snr.
que e mais interessa!1te, certas caVidades cylm�rI-ldez dias de combate. \Ui � m UI tiUi. fUí Rob�rto Mauricio Horst declarando ter reaber-
cas, dispostas a maneira dos poderosos tel�scoplüsl Passa a estudar (I prezente situação do exercito to ,,8 segunda Pharmacia em Jaraguá"·(llodernos, indicando claramel�te que serviam parajnorte.americano 'e depois de uma critica profis de artistas de cinema a 100 rs.

1_
Como. � que elle REABRIU uma rasa que

a 'observação. dos.astros. Indicações, enco",ntr�dasISiO!1al suptrior,'apreciando.o atrave_s.das scien�ias no O Correio do Povo{{ nunca eXIstIu, se a mont�u de novo?
nas paredc::s Inten�res, traçadas com a "scrIpta estrategicas, do ar;parelhamento mIlitar c?nslde- "

__ Qualquer pessoa de, boa fé e de bom criterio
hieroglyphlca, relativas a marcha dos astros e dos

ra,o sem o deviJo preparo, pouco seleCCIOnado,

�� t � t n I procederia de modo differente.
acontecimentos da epoca, completaram as desco·!não dispondo de especialistas. Essa critic� é feita ' 0r lira nu roa 0r ura G 'Se o Sr, Rob�rto tinha a pharmacü de seu
bertas. ltendo em vista todos os factores econotTIlco-poli- � U IJ U I digno pae, aliás muito conceituado, a onde tra-
Note se_ que os materi�es �t:ppregados nessasjtico.sociaes, com uma augmentação que muito.

V
.

B'/ balhava, mas pensava fazer monopo!io ou "Trust"
constr'llcçoes estavam mUito dlsLantes do localon-:deve !inquietar os yankees. Rep'ublB�ad()s Es_tadl[j)s Judos do raZI

de pharmacias e assim conseguir o previlegio de
de foram as mesmas levantadas' As ped�as eram) Levando em consideração esse profundü estudo, DirectOria .de J-llglene Publtca do Estado delevitar concurrentes e!D Ja�aguá, o quc faria quaJ
CONduzidas �e Meokaltan, a sesse!1ta milhas,; as1encara o augtor a marcha sobre São Fran�isc(). Santa C�tharIna. . . _ _ Iquer- espit Ho pouco l11tel�lg('nte, era comprar por
bases symetncas, de :\sman, a qumhentas mllbas�queJ depois de uma luta de ferro e fogo, Vida e Em VIrtude da dlsposlçao do art. 8::> � nos ter- todo o preço, a Pharmacla que eu comprei. N�oambos os pontos reürados na margem opposta;morte, cae. Em seguida, calcula o desenvolvi mos do art. 78 do Regulamento que b,uxou comiO fez. Quando a viu nas minhas mãos, depOIS
do Nilo.

. _ _ :mento 'de operações de alt� escola :, analysa a mar· o Decreto n. 1082 de 5 de Janeiro de 1918, a !dô leilão correu celere a abrir mais a ter�
Como transportariam os egypclos tao extraor-:cha com directiva determinada ate a zona do Ca· Directoria de Hy�iene do ES�.1do_ de Santa Ca-Iceira, � poderá abrir atá a quillquagessima,

dinarios pesos? A idea mais aceitavel e a de gueinal de Panamá, cuja defesa nã.o julga extraordi- tharina con::ede ltcença ao Ctdadao mas não dizer nunca, que reabriu a segunda,
fossem os mesmos arrastados p�r cabos de t�cI�o:naria.

...
Roberto .8ln'U1J·icio HtJl.�s�, que é de minha propriedade.reSIstente sobre rampas de areta, o que facllttana( Estuda todos os posslvels mOVlmentos extrate- pratico na arte pharmaceutica, para assumir a Nada nobiJita tanto. os homens como a ver-

o trabalho.. !gicos, acções tacticas, os combates mals. encarni- responsabilidade da pharmacia Hromatka .em Ja- d�tde e nobreza de se�timentos,So assim se pode expltca pudessem ser as ,Py' :çados e pedriz a queda da poderosa fortaleza. raguá, municipio de ]oinville. Esta?o de

santa, Jaraguá, 22 de Janelro de 1921.
ram�des leva�tadas com o emprego de matertaes;Logo virá o combate pa,":al no mar alto nas pr.?· Catharina, preenchIdas as eXlgencla� da tab. n. J, Valente (jonçalves, Pharmaceutico.
trazldCJs de tao longe. Iximidades do Panama. Nesse momento, o Japao 1. XI do citado Regulamento.

O elemento principal fOI, elltre.ta�to, o elemen-iteria chegado a culminanci: s de suas victori�s, Directoria de Hygie ..e Publica do Estado de:
.

to humano emprega�o em elevadJsslmo nume:o'!'hora de suspender as hostilidades dara qu� os mp· Santa Catharina em 1.O de Janeiro de 1921. IAII das hbliklllm, die Aotoritaeteli 11!. deo HallIdei
Segundo alguns hlstonadores,. �ntre elles H"ro,pões possam colher os fructos do seu tnumpho, O Secretario: ass, Jayme Couto

It H tkdoto, cem mil. homens foram. utthzados, durante
pois numa guerra, de grande duração ,os, �ecur - O Director de Hygiene: a.s. Dr. Donald Mel101 Apollie e roma a.

dez annos a ho, na construcçao de uma das gran sos immensos dos Estados unidos permlttmam a
.• Gerade wie Oeorg Horst die 1. Apotheke .amdes pyramides.

. .. estes cançar o seu adversaria e por ultimo ,,:en-
•• 'Jaraguá eröffnet hat, so hat Herr Hromatka dieOs escravos perdiam a Vida arras�ando as enor cel-o pela fadiga e recuperar o terreno perdIdo E .'U- � W' �ererftlul1l'li11'H\n? 1\1 hd dieser ermordet wurdemes e pesadissimas ped,ras, sob ac_çao de um sol uesse momento', refere,se o autor á intenção d� fOlJUW\tmlrld'll Olllter leu UllIJL uu.u· 2. eröffnet. ac em

V t'd t
1'1 .'/JJ • • kam seine Apotheke zur öffentlichen ers tlge-escaldante, no deserto, na execuçao e uma are varias poten:ias européas, principalJllente da França RepTJJI'bIl/{k des Verel1f!D1ten Staaten

. rung bei der ich dieselbe erworben habe, wiefa cyclopica. _ ' Allemanha e Russia, e termina declarando que no von BrlD;sdllen.
,

I
die bezüglichen Dokumente in meinem Besitze._So mesmö os infelizes que vIveram de contl- traze' da victoria se deverá ter o maior cuidado.

Direktion der oeffentliche Oesun�heltspflege des beweisen. Innerhalb kurzer Zeit wird sie wieder
nua, a amontoa: _pedras s�bre ped!éts, sObre,o O livro' termina com um profundo e'ltud� CO�-, Staates Santa Cathanna eröffnet, nachdem dl�selbe vollständig neu undJa!ego �a �scravldao, poderIam n�rr"r ?OS o qU::parado das forças ii;lvae�: e rmlltares d�� dOlsyaI L t Artikel 85 und Verfü<Tung des Artikels vergrössert eingerichtet 1st, und verspreche jetztde pacIencla,_ de dor e?e p�decJmenL's ho�ve \zes,

de seus recursos

ec�n.omlcos
e fmancelros,

78 �u ..m. Dekret Nr. 1082 vo;' 5. Jan.uar 1918 schon dass meine Preise die denkbar_billigstenna construcçao da.s formldavels sentmellas mu as de suas reservas ethnobglcas. e; 1

tlichten Re ulaments erteilt die Direktion sein �erden wie auch bei der ArifertIgung der
que, �a quatr.o mll e duzentos annos, perscrutam Corno se vê, o livro de Tazu.kava est�da � pos �erre6 e�ndheitspfl�ge des Staatss S. C atharina Medikament� mit der grösstell Gewissenhaftigkeito hOrIzonte cinzento e monntono do deserto. sibilldade dessa guerra: consldera,a mevItavel, der Aes 'th k l .rfahren irei die als Richtschnur jedem Apo-. .

o dever de em Pl., e er '. ve w, .

d'
'

BI ttcerta pOSItIva: encarece ao govern, �. . ,Bo'&e1ß"tt ]JEo)'p.itz HorN' itheker dienen muss. ich lass ln �esem. a. epreparar se para ella �or t?dos os paSSIveIS melOS
.

E"J b'- 't tti h n F"hrunO' derleine Annonce- des Herrn Robert Morltz Horst In
e recursos. E tanto ISSO e espe;-ado no grande,dle r aLl nIS zur veran wor, c eu, t-.

�� f�rmiuavei�
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'

,.
,
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•
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der 'aerselbe mitteilt, eine zweit.e Apotheke JmldQ CO\\l_,
a syntt).e�e, exp

..eci,idos, I,Je1a Directo, ti� .da
Jaraguá eröíínet zu haben. Wie �ommt es, ?asSrlnstrucçao Pubh7a, e fixada em logar bem vt�.l'Jel
er sie i1iÚedereröffnet nachdem sie vorher nícst da sala, de aula (art. 110 do Regulamento].
bestanden hat? .

Recornmendo ,
o exacto cumprimento das dispo-

jede andere Person mit gutem ?lauben, und slç?es aClm�, c�j,1 infracção. icorl,stituirá motivo 'A
.

.l_izarun;·�cbrre_ib·Ttlllte � [Tabella de preços para OS contractos

mehr Kriterium würde anders �ehandelt h.ibe�. pai a a applicação das penas disciplinares em vrgor.
. � I

Wenn der Iierr Robert Horst die Apotheke ser- Blumenau, 31·1-1921 vende-se nesta Typographia. da banda de musica e temos da mesma.

nes geachteten Vaters hatte, der ausserdern gutj Orestes Ouimsrães 1�!iiI��m�I5I�t3m5lIWil�I5iI�I5iI'5iII51l5M1l511".i1l51151iã'!1li"1' "========�==��,==""".""==�

gesteIlt ist. und wo er a�beitete, glaubte mit de�' Inspector das Escolas subvencionadas. iSl--- � Natureza do

Erreichung des Privilleg �m Monopol oder "Tryst .
• Im '\1'1110) OO'iTTIRB1[lIRTI11'I BAlflIllIANN �

contracto Preço

der Apotheken zu erzielen ul11:. so eme �eltere A prara :R!fj
UIIl" lU» JI:iI llJI lU, , iä

Konkurrenz am Platze zu verhuten, so hatte er
.

.

y .' Da' consultas todas as quintá �

di A th ek 0'1 Hromatka kaufen müssen was AVISO aos snrs. Commerciantes e ao publico Im
�..:> (,o u- Ia

re po e e v I' ,
I d t d t di dei d

' leiras na Pharmacia ES+1I'4TITI", �'I
Baile das 20 á 1 hora

. .

d dere wenl'ger intelligenter Geist ge- em gera, que es a a a em ianre, elxou, ellll � r u �11lA a ",nu<!l.· ., d 2
em Je er an ] J M Imll!

� ou as 1 ás 2 horas

h b rde Und sie nicht mir ueberlassen ser meu empregado o snr. acob orge
. ansur. Ia R

_

F 1
tan a en wue , .... ] .' 32921 Il! D BAClfMANN'S /51; ecepçao, unera

Er tat es nicht. Nachdem er sie aber In mel- aragua, - -
. Im

I. lal Casamento (no acto)

, ne Hand sah, nach der öffeAntlichen verfsteigerung
Antonio Tobiss Im""- Sp'lrechat'il/lulen .,.. II ��Ptisado (no acto)

beeilte er sich eine dritte potheke au zumachen.
N- ri! �m Ia �nema .

Meinetwegen kann er die fünfzigste Apotheke alO augmento'ftl ue preço Im jeden Donnerstag in der Stern-Apotheke �Id ?Irco d; Ca_valhnhos

aufmachen, aber niemals ?a�et:1 er �abe die 7�eite Viuva Silveira & filho! proprietarios e fabri '�IZIl5II5i1I5I5I5iI�I5iIS!5IIZII5iI��I5iIl5I'lil5l5ld u�����o a d�nia�uSicos 100$

eröffnet, �eIche nachweislich mein gesetzliches cantes do Grand�1Depurativo do Sangue ,,�LIXI�I "

das 20 á 1, ou das 21 ás

Eigentum 1St.
. D� N09UEIRA fo!�ul.a �o Pharrnaceutico Cht-I íf!l rfd�Jog"dO 2. (para baile)

Nichts adelt den Menschen mehr als die Wahr· rruco Joao da Silva Silveira commumcarn aos Srs.] 'n V • 11. d S L 'II. Terno de 6 rnusicos

heit und ein nobles Empfinden" Droguistas, Pha�maceuticos e ao. PUbliCO, em ge-! UJr'" lIfdlflnülO te unza DuO Idas 20 á 1� ou das 21 ás

Jaraguá, 22. Januar 1921, [ral que, _o alludido producto co�hnua pelo_ mesmoracceita causas crimes civeis e com= 2, (para balle) '60$

J. vateate (ionçalves, Apotheker. !preço, nao tendo.portanto �ofndo �Iteraçao. 'merciaes nas comarcas do Norte doi' I I Mais 20$000 por

_---.....;-;;;;;;;-;;;;;:--;��;-::--=-=:-=--:------' RIO de Janeiro, Janeiro de 1921 / cada hora que exceder

iEUXJIR DE NOGUEiRA Estado. I
Baile de Carnaval

I 200$1
do contracto.

Cu�a
_ �V/�O I Escript()r�o em Joinville

I
Prestito C,al'll3ValeSco 500$ ,

A
.

S \.�' 'S - d t d
I Rua Rto Branco n. [ :""""

' ----- -----..

:�a:�:��:�:se���ç,�:. 120 d:1S�5aâiasr'a IV��;�=� d��\�'s: r:�r�� d� �:ea�IO'-"- C-
-

'" d' M h-li
OT./iS

ro. arrnazern, depois de pagar os meus evolurnentos] I
, O rire 110 a I an a A"

(:�r��"1"nt() daß ouví- e frete, o assucar aue em 2!) de Outubro de 1920,1
'.

I � ,

.

, Quando a tocata for ,para Ióra da CIdade, o

,"euIt,atigOlO ern �c· retirei da estação da Estrada de ferro. findoI, Ih'
..

d B asil
preço do contracto sera Q �egulnte:

ral, esse prazo, vejo me obrigado a vender o mesmoj e o n�e or Jornal diario o rast 4.�$OOO. por hora que serao contadas desde a

Manchas da pelle afim de cobrir as deSDIezas, ! Assignatura annual: 35$.000 sahida ate o regresso, menos o tempo gasto na

A.ffecçôes do I $
fígado jaraguá, 3·2-{)2L •

!

I'
semestral: 20 000 vtagem.. .

Dores no poí.. Wa.Uer Brelltfßa.I/JI,pt" despachante Dlrijam-se ao agente geral
O tr�nsporte de. Ida e volta_bem como a ah-

ta
- - - f" B -/I !IV.. Imentaçao dos muslcos, correrao por conta do

.;

�:so��s nos Cl ueridas Mães, tomem cuidado nãodeem aleaal' ..

..
'

rf/1st}" ,..Oll·r(!aell1j contEactan�e., .

Cancros ve.. em forma alguma aos vossos filhinhos; se elles er:::,_J01l1vüle. Nao serao contratados tern.Cls cem pancad:ma.

G�'I����:éas. estão tnag.ros e fracos dae lhes a /}Emulsão de

CarbUHClllos Scottll verdadeira, ha muitas falsificações. "Attesto
Pi.tula, que tenho empregado largamente, em minha, di

�:�;,'::::�,o nica, quer hospitalar, quer civil, e verifiquei se'11-

Flores I1ra".. pre OS melhores �esuItados, maximamente nos

cas caS0S de escrofulose, lymphatismo, etc. etc.
Ulceras. "Dr. Olegario de Moura". S. Paulo.
Tumores,
Sarnas.

n tO>
� I

Crystas, e "'geHefu/lt I

�;��a�i:·laY IBlumenl!11 li Jaraguá!
SOUbOM I e 1I.}llce,·'/JJelrS(JJl Ie. finalmel1te, II I
todas as mo-

les li >JII t'r�
I

Temos a l!OJlll!'ta �e camm\llDical!' ilO �lI.l!Ilii(l;() e aOi3 SI!'S,.IYenlent�s Jo
. ,l1" ,�

sangue viajantes que IiG dia 9 de fevereiro em \jlaJll�e� llill!'il!
Melhor facilitar t) movimento entre lRltlmellilu e Jilll'ag\llá/

mm DEPURAmO DO �AD&Of a Vit�H,ersa, começaremos a fa�0r viagens liiarias

en-I_

__.

-�--- ltre estaIS dlllllUi l\Ulgare:íl, ()bdecendo ao sequinte iOraI!'E():

I�strucç�o Pubbca i Partida de Jaragná I
fa�o pubhco aos mte_ressados �que a 16 dOIas Segundas, Quartas e Sexta-feiras de cada se.,

.....------...Id'I"fiJz.I.l����_..i._. §a'J1IDltá] ',t0c1)11}Jbl'aJlrnna'
0<.

proxlmo mez de fevereiro, no Urupo Escolar mana depois do trem de S. f(ancisco. I
@.. tL@. �@.u. <tlL lUlI

Luiz Delfino, das 8 is 18 horas, serão realizados' '. " I Pó d MéNf\EL
os exames para o preenchimento das seguintes: Partida d� Blmme'IIB.aun I

e arroz graseoso .'"

escolas subvencionadas pelo Ooverno federal: as Tercas, Quintas e Sabbados, partindo as 14
-"-�·_-....n..;, .. d."ro.sd"'.pó*.ITOZ/ll"S<050.pelos<."",'-4oi<"" LeopoldO Kle�l!rnC

I •

e (lide- a6C't'C!11n1 que dispenlla n uso de quolqÜ(f pomada.

açadores, Lontra, RafaeL Rodd", ß,;:ne:lido,' horas do Hotel I-foletz. "

.

Warnow, l!se, Timbó, (escola m lsculina), Diatnante, .1'«;$ nl{J'Iilj'jng({jJ.� ��.
Pe(l61m amostl'&a (

Hammonia (escola r!!osculi:;a), n�)te municlpiO; D ., d' A J l
V_..._ ................ ,.;••• "".........

Aguas Negras municipio de Brusque; BJnú e I arE a ,te jaraf!:ua as 7 noras e vo ta ,te!l!P� ...mrn_

.

Ribeirão Bonito, município de Itajahy; Alto Jai-a- "'lO mesmo dia.
guá, Kilometro 17 da Estrada S. Catl,arlna, HaU3a iDl Otrllif1l""'''' ß'1)rnl$l1Urnlrnl(escol? m'tsculina), Nova Ouiger, Tres Rios. Norte, ,lrriO\:i'��". por vlag�m e pE'ssoa GlIJI lIJIl!JIlIJI

Ribeirão Grande, município de Joinville: Colonia Para esse fim adqummos um possante automC?-I.•B�����,�����
Olsen, Estradas de banhados, Wunderwald, Rio vel "B�m;" com o qual procuramos bem servir

Vermelho, município de S. Bento. o publico.
.

Declaro, outrosim, que procedidos os enmes Ainda t�rrl')'> t.mbem automoveis para fazer _-

nesta cidade, a 16 do proximo mez, () restmte,viagens:1 Fíorianopol!s e qualquer outra parte.ldas escolas a prover será post,') êm concurso, ai Mais infor:::1ações com

I
���)������lrR\���

6 �e março, na cidade .d� ]oinvlHe, conforme re· José M, MiUler,. jaraglJá e

\
�� �������������

laça0 das escolas que ficaram vagas e a qual se-: A!!redo CarvalJfuJ, Blul11enau. ®
rá publicada opportunamente.

' '0'

5 �: j�n�� ��P���08,n�at:�d�so ���ai��������s ��l! J� TI ASSI
-,II � HO'TEL CENTRAL·decreto 13014 de 4. de Maio desse anno, os exa- �.rI.

IJ @� @
mes correrão de couformidade com o decreto cum I Represell1tações, Commissóes " '...JI � 11

o Governo deste Estado, sob n. 1300 de 4 de
e (.,�nta Pro,nria.

. .,a'l·ag"" w�o �1J(tIf'

novembro de 1919 em virtude do qual as mate. It'
I

Endereço 1 ele.Oraphico: ,.7ASS.!"
rias dos exames são: portuguez, arithm::.:tica, geo- Caixa Postrll. 141

graphia do Brasil, chorographia do Estado de S-

111_ CúR1TYBA (Est. do PllltlJif;;á.)
Catharina, historia do Brasil, Educação Civica, no· Dista um minuto da estação' Ponto de paráda dos

ç?es de hyg;iene rural, gymllastica, cantos e pra-, . ®t \
carros e autos de Blumenau, ltajahy e Florianopolis.

hca de escnpturação escolar. A ISI
OS candidatos requererão ao sr. Orestes Gui- gradavel dever � Cosinha de l.a Bebidas núcianaes e ext1 angeiras. Sala para

maraes para prestar exame po;-em uma vez apo O
. . ,

.

L
os srs. vz·al·a'v.ztes eXparel'1" S"US 'IA/Jostl"uarz'os

_

' ,
_

:; O1agmflCos rewltadClR (,Oll�t:tut"mf'mc venficados
"�v "H .

provados, requere ao as �uas nomeaçoes do Exm na minha clinica 1,01 todos Cl!; C3W\H d,' lUallJfc8tayões
S.nr. Dr. Gover�ador, �ntreland? os seus reque- secundarias e tCI'ciarias da syphiíis. rom o "Illpt'ego 1a- �

Endereço l'elegraphico: Centra.!
nmentos ao abaiXO asslgnado, afIm de seret!! CClm- cionlil do V08S0 ELíXlR OE NOGUELRA �ALSA CA- �
retentemente informados e enviados ao SnJ. Di. ROBA E GUAYACO, levam·me ao agradav]::llldee(vl.['eOr. de .@ ��@)��I@ YIE:.. a\����7:.@"---""-""""----:��
redor da instrucção. affirmar-vos a Ulinha confiança no referido , �������\8I '@���:::::,!:::__::��:"_::="'.L;:::!�

Os requerimentos pedindo inscnpçao deverãó Ptlotas, 22 de Abril de 1901. I

ser �c<?mpanhados .dos seguintes documentos: ser Dr. Francisco Simões <I<'irma recO,JleeCida) IbraSileiro, ser malar de 21 annos, ter bOlls cos·l Vende-se em todo o Bl'a�il e Republica.s Snl Ameri-

::tf;�������.o,tex�n���od;:��:,�a: ��e d�es�j�� fi"a�nntratn�QD O QOIIQ attaQt,anOQ/r�a�nr qualquer .das escolas fechadas neste mUni U IJU UuOlJ lJ OIJUü . [PO U 01
ClplO e no de Jotnville. pelo decreto 1290 de 16 !
de outubro ,de 1919.

. ...4.ttelltado ��üa I
Blumenau, 31-1-1921.

.' �
leiam taste aUastado. -- E' sensacioillal e al:ttlJ.l!lttico [ i

Orestes GUimaraes IInspeetor das Escolas subv�ncionadas. E' do I1.lmo. Sr. Cesar Brando, conferente do
Caes do Porto.

Inst
-

P bl·ca Exmo. Snr. Pharmaceutico Aragão. I
pueçao � '1 Não lhe minto. Sou muito conhecido, no Caesl

Acontecendo conforme estou Informado, que do Porto, aonde trabalho como confereme. SoffrOI

alguns professores das escolas subvencionadas, ha �erto de tr.es. �nnos de uma doença q!.:e variosI'
n�ste municioio e noutros se ausentem das suas medICaS especlahscas me declararam ser tubercu·,

escolas para 'tratarem de interesses particulares; lose. . . :,'que outros deixam de prehencher as cinco hor�s Depots de. gast�r JS. mmhas ec�momias,· um dia

regulamentares de aula, pelo motivo apontado ou por accaso, Ja desilludldo, lembrei-me de comprarl

por outros, chamo a attenção dos snrs professores o vosso CONTRATOSSE, e até hoje é que me!

das referidas escolas para as seguintes disposições: tem feito andar �e P� e ti abal.ha�. I
Aos professores cabe dar aulas, nos pontos deter- Juro vos que e aminha convlcçao, se não fosse

minados pelas autoridades, prehenchendo compIe. ° CONTRATOSSE já hoje estaria debaixo da

tamente as horas l'egulamentar,�s. (n. 4 do artigo erra.

94 do Regulamento). Participar ás autoridades, Acreditae-me, apezar de vos não conhecer, um
os dias que não tiverem da.do aula, justificar.ldo admirador cheio de gratidão. I

o motivo (n. 5 do citado art.). Cesar Brandó. - Rua Baroneza do Engenhol
As aulas devem funccionar cinco horas, diari::l. Novo n. 86. I

mente ficando a crIterio do professor escolher as Rio de Janeiro, 4 de Outuhro .de 1918, Teste·;
horas' para!) ensino das (lulas, obdecendo os ha· munhas: D. H. Lima Ca.rval?o, Guarda·Livros elmtos locaes. J. Antunes fern'!.ndes, negociante.

Os horarios deverão ser organizad()s de accor- (firmasIreconhecid.as)�

1�1 �atal�ãn ae 'ba�aa�rH�
- J "

Obsarnçilrt

Mais 15$000 por
cada hora que exceder
de contracto.150$

100$
100$
60$
100$

Mais 15$000 por
cada hora que exceder

80$ do contracto.

lU Iffill(ÇO

deJD�§R[(dlrnO �atra
ij lE§t21�O �e

Rua Marechal Deodoro N. 62
41*4.

Oupityba
')

Proprietario: EM/LIO STEIN Gerente: EM/LIO STElf\J JUl\IOR

Pharmacia Estrella
(

Em c�Jl1l§e�1illeIDl(ll21 @e (Ç(Q)m�Iral§ V211l1l[21jij=
§21§ e �llre(Ç[al§ ((])lf1Ier eCQ]) mcclUl §@IrtrnmcIDlÍ®
(�llIDl�id� ��r �reç�§ llIDllUlU� �aralt�§o

Proprietario: fORCE HON.ST

Durch grasse und directe Einkäufe kann ich sämtliche
�

ArZenelWaren
zu sehr billigen Preisen liefern.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��� �,·ft----------------�, (f. Banco Nacional dó Commercio 'llCasa de noviäades: �@11.�
früher Banco do Commercio âe Porto Alegre

,r

��O S· nL NAS C E') P A R A T O O OS@1su=: POItT. �U;:tJ'lthr' ::. G..",,1k ". 8u'U ,

.

Kapital: Rs.25.000:000$000 Reserven: Rs.12.532:709$150
Proprietario : Alfredo HerkenhofJ, Rua do Príncipe, 48 I WCk=- . >::::J. Zwej�geschlefte= c::::; ==::lJ

JOII� .ILL�. - Caixa Postal, 14, - S. CaIA"ri,u#' STAAT: RIO Gr�nde, Santa MarIa, Pel�tas,_ Cruz A.lta, ljuLy, Cachoeira, Passo Fundo, Santa �
Cruz, RIO Pardo, Taquara. Bage, Sao Francisco de Assis Livramento São Gabriel São IHIJ) ilPELARIA L11'VR It.IUA lril1l'trtJARRARIA AR-ARINHOS II João de Montenegro, São Leopoldo, São Francisco de Pa�la de Cima da Serra Gra�ado.IrA , , .il. n. ,\LJJjlllf ,lU. @l . Rosa.rio, Al�gret�) �ncruzilhada, São Sebastião do Cahy, Santiago do Boqueí::ão. .,

Brinquedos, musicas, figurinos, jornaes, revistas, livros, lfii S.Catharma: Flonanopohs, Joinville, Laguna, Blumenau, Itajahy, Lages, Porto União.
�tl ::Matto Grosso: Corumbá.postaes, artigos escolares e para escriptorio, tinta "Ste- @1 Paraná: Curytiba, Rio Negro und União da Victoria.

Pl·tens" e "Sardinha", livros em branco, gomma arábica, @I ,

.. Z. ieht Wechsel aufille-Pla"tze des Inlandes und-auf 'dt'e d'e"s'-Auslandes auf die haupt-rvros cornmerciaes, papel de carta em caixinhas e block, ®lI Cl

enve]oppes, papel de seda, papel almaço,' etc., etc. ß{
sächlichstea B,anken �o.n: England.

.
Nordarnerika,

.
Frankreich, Italien, Portugal, Spanien,

�I Holland, Belgien;' Griechenland, Kleinasien, Argentinien, Uruguay, Chile u. s. w.
IJ Grande variedade e bom soriimento na @lI

SeeAa-o de a.�"IIW'aa�';nhos '1 tr..'{"
Nimmt qeld in laufender Rechnung an zur Rückzahlung mit und ohne Kündigung

15" ,.caAJIL ....
-

A �I oder auf bestimmte Frist und unter den bestmöglichsten Bedingungen.
Variado e grande sortimento em � I Verleiht Geld in laufender Rechnung oder auf Solawechsel unter Garantie von Fir-

!)
Cigarros, Fumos e Charutos � I �W�pl���b��enhYPo.theken, Lombardierung, Caution von Staatsschulden, Titeln, Bank-

I �Min,OS nara fllma�t��me::s fias �emnr� � ovi�a�e� lande���;k;���rt�:�a;��\��;;��;��:��;:��;�;;e;;�;�l::;�:�;:;����:��� ��:
1@ � � P nizipal, oder sonstiger Policen,

' "

T:,j Ablf!U'Iiii!l. Yo'!,88'pa'l·lu�81Je_ (mit Oenehmig:ung der Federal-Regierung]g Annexa "

Irlhlotngra rIl_.
h i � M'Ode rna In. dles�r Abteilung .nImmt die Bank jede Sum'!le an und bezahlt gute Zinsen, welche

I� lJ r IE U IIJ I ho halbJ�hrl.tch zum KapItal. geschlagen wer.den. Die erstmalige Einzahlung muss mindestens
\@ ©1 !�r�;�elsA:;!���e;�n �ll'� zfouJglencdoenntoElkn:anhleunnge� hkÖnt'l�enh vOhn 20K.�'lld·l:eis angemaChhtt
� Trabalho aperfeiçoado e garantido @) II

.
'" renn woc en .JC , o me un rgung, gemac

@1ru �r�n.
, � i (9'81)t!;,1l/. de mtlltej&f;n,I photog'l·apltico tiil� 121

f®.. ri

� e �

@ cr===��==��=====� e:::=:=::') �
��@)@@�@@@,������@� � Zweiggeschäft in Jloi1Jf1vUle. Prinzenstrasse Nr. 29.

J'. � Telegramma_d<esse Iür die Haupt und alle Zweiggeschafte: ,,8 A /liM Eh C IO" .

Dp. Bach.D1ann mudou-se para a Rua Jacob N. 3, joinvil'e.]� Coaigos: Brasileiro Universal, Ribeiro, ABC s-, Lieber's e Peterson's. A
- � �

ITF�����������i aammaaaCaaaaCUD

.� A. Baptista & Cia. /ti Ilue 1 Rnn[�ite?�
.. \� Séde social: .,eU'YALLE )�I \ JD��rmlfi�� 1 �
�( Filiaes : S. PBAJl, CISC. e :lI.tfI"BA qll e=

Compram e vendem lodos os::�:os do Paiz. Effectuam seguros \�i O aonTRATo '-}�
de:yida e contra iogo e todos os riscos. Encarregam-se M(I, de despaêho� e embarques de qualquer mer-

�
� E.m �O���T=T��:�:"'re:!:'�I� ::O":�=����::I::a�,a:O�::�1� r-:cadorias para qualquer parte. \ "ehe, Constipa ..öes, Af íecçöes brGllchícu, A1ItJuaa.

I Ií� CURA: Rouquidões, Imomniu, Escarros sa�"_ _, peile e Mt coitar, Efficanti�;"'''.

Stock permanente de II f.:ll llil Tuberculose e ltemoptíses, tomando·o COItyelliemelllelltll.
. . . ,

r estiva instrumentos machinas ferragens pregos arame farpado etc rl DepOSita tE. todas as drogarias. YtndfHI' lU pM.r••ctu.� %.586. Rh fOIl deJ:xm engan8J ,f.i�-
,

<

JP1
•

"

,", , , ' ,.

ti. \ I Cl ceitae 1& o CVNTRATOSSE. Lllioratan�. &. .' SaaUIDm 216 RIO DE JANEIRO ,;, :

���������,:tt::(j _�L1ºCD�aaaaaaaaaaaaa�!I���_alrJJ1lwC�t;'��.,_Ú

-I

&\t

Typographia e Papelaria
AC21�al 4e JfeCe�ef e �1f1f�rece al((}) �1Ulbinc@

L,ivpos: "Med�cina Lega]" - Barros - 10$000; '"O medico do Lar" - Monteiro - 6$000; "Vida Roceira ou contos Regionaes" - Oli
i���ri"�m, veira - 6$000; "Recordações da Guerra" - Taunay - 5$000; "Theatro da Jnfanc.ia" - B. Octavio - 3$000.
Fol1ldn/lu:fJ8 de pllJ1Ieetle, 6016"8 e8col"re8, estojös para lapis, lapis, canetas e pennas; lapiseiras, tinta e tinteiros; gomma arabica, �tinta
para marcar roupa; monas e pegadores para papeis, caixas de giz, croyon e aquarella; compassos, elasticos, pastas e bouwards, papel VItreo
(para janellas), livros commerciaes, registradores e perfuradores: livros e cadernos escolares.

�9990 [(Q)rreü@ dt� IP\wv@6(5
JJa.ragtmá. do Slml

J)
Cadernos de CaJlligraphia Nos. 1, 2, 3, 4, 5 e (} Lo�zas, Lapis em todas qUalidadesLiVrOS escol/ares esponja

etc. etc. vende-se na Livraria do O Co.rreio do Po.vo., ]araguá.
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-1 IM t 'Edllfll d
I Aristl'!v�!df?ego I i soc�adel!n�ma de Péc!}e�o�os p2a�.a
II , I Séde: Rua Ludovico, 22 - .JOlfNVILLE

�Rua Itajahy, 5 JOINVIL�II Directo.r�Pr����BAPTISTA.

E' a unica sociedade no genero. que funcclona em to.do ° Estado
. de Santa Catharina legalmente constituída.

De ordem do Snr. Collector faço pu
blico, para conhecimento dos interes
sados, que até 31 do corrente mez, pro
cede-se nesta Collectoria, á cobrança

Puramente. vegetaL_ Não c?ntem chlorofoTmio Dem. outras sub�tancias do imposto de Industria e Profissãe, r�l,�ti:regualmente perlgosas. Nao preCIsa de purg:mtf's, nem dieta: já é purgativalvo ao 1. semestre do corrente exerC1ClO.
pOl' natureza. Um só vidro expulsa quãntas lombrigas existirem!!!. I

Os collectados que deixarem de satis-. Ç)s so.rteio.s serão. �ens�es � terão. 10gar, no.s dias 20 ou. no. prime,ÍIo
'. - '

-." f t t' f'd d' dta utll que se lhes seguir SI o. dJa 20 for fenado, pela lo.terla da CapltiA.l(lAlll1r1lJ, trlltdi"clJ/,l'liTllJ.e'l1dte o 71Ma1 da Terra ou pessoas (mpalama azer O pagamen O a e o re ef! o la
f d lOt d

'
- It'd d s de a' ser feito até o dia 20 de cada mer

I<

===========' das, tom:mdo-se um vidro de 15 em 1 30 d t d
_

f I e era. pagamen ,o as mensa a e_ ver, ,. .

dillS e nos intervallos XAROPE FERRUGINOSO.
. O; co.rren e mez, po er�o aze- o logo. que uma serie estcje completa, isto. e, constlÍu�da de _5.0,O� �o.Clo.S

L b'
.

MINANCORA'" cl . t d·
no ;:mmelro mez que segurr com a cessarão. os premío.s em dinheiro, e as extracções de predlos terao IniCIO., en-

.

om rl�uelra "
' po .e se:: oma. a como purgante no

comeÇolm Ita de :;: porcento e no segundo com t d M t EcJ''&' dl1l"s a o.fferecer ao.s seus so.cio.s a vantagem dede qualquer doença, por doentes ou sãos, nao ha mC0nvemente algum: Lom- U. v. ran O a. U, u:a IdeS VB'
• • _,

,

briegueia Minancora" é o remedio mais efficaz até hoje oonhecido, sem conter maIS 5 ou, seja 10 porcento. qo.derem adquIrIr com 8 mesma contnb8.ßXçlW de 5,OO(]J por me�,
v��enos p.rejudiciaes. O nome, ,,�N}iNCORA" é a c�r�eza de um effeito po-, A respectivä cobrança executiva será �m premIO no vedor de I/O:OOO$. mantendo. entretanto as duas bo.m�
I:UtJVO. So "presentamos remedlO de acção absoluta, belS a nossa victoria. .

'c'ada em 1 de Ab'l com a m lta flcaco.es de 2:009$000 e 1:000�\00O: .

'.
_. .

.

,lnI 1
_

. rI U Os mutuarto.s da sene A, umca em vIgo.r, pagarao. a lo.Ja de 10$000 e
Vende-se em todc.s �s nego.cios, no� atacadistas � na. Pharmacia e Drog�l'ialde 1� porcento �e accordo com o re-la mensalidade de 5$000.

, . . " ,

"MINA�CORAa, J ,lllvllle, UDlCO fabmante e deposlÍal'lo para todo o BrasIl e guIamento em VIgOr.
'

No. caso de fallecimento. do so.Clo., a sua famlha po.dera co.ntmuar co.m
estrangeIro.

, . _ ColleGtoria das 1\.endas Estadoaes do a sua inscripção o.U liquidaI a em dinheiro.
. . ' .

Ern Jaragua] acha-se sempre na Pharmacw ,,_Estrella" e outros negocioso
J

'

'

3 d F
.

d 1921 Depoís de 120 sorteio.s, a Mutua ICcJillfICluJora re5tttulr� ao.s mutua··

__ .-_ •
aragua,

. e_ everelro. e .

.
rio.s vigentes a.-importancia de todas a T?ensalidades paga?, sem luro.s, o. que---

O Escnvao Jf.P8f! CurflY.lho. �quer di/ler que to.dos conco.rrerão. grat�' lta . ente aus sorteIOS.

lOMBlRR GrUERIRA 99Mnllllal1lllC@lfal661
do PharmaC911llÜCO E. A. lGollmçahres. I

Aprovada e licenciada pela DIRECTORIA GERAL deI!SAUDE PUBLICA em 2.2-,7-1919, sob ns. 968 a 971.

IIN. .1 para creanças até . . . . 30 mezes

IJ 2" " )). . .' 5 annos

n 3 n 71 71' •• - 12
n

71 4 71 "maiores de . 12 71
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


