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t 1 ;J ,.; ·I·confiança e 8 solidariedade dos
I
dos offícíaes e marinheiros que tínhà Jesus Christo, illheren-1COl\IENDO A DOIS ,'quere ao qual compareceram

1= OSpl Iftl tI.e' colonos. sr,,?' eiles '.

uma seg:u- servem nella. te á sua, coridiç-ão divina, arre- CAHRINHOf-� os mais eminentes homens da
,

'

.
, •.

"

.� � " I ra g.irantta de que muito Abrío também uma escola em ganú'se à faculdade de curar o O Sr. Pavlovsky, desempe- França, entre elles os Marechaes

�, ...
'

11
.' "l'[(a·da . breve. ,::erá I�vada a bom termo Tashkent para preparar os offi- eanero, a tuberculose e outras nhava até agora as Iuncções de Petain e Foch,

�IICr llZl1ll . I a cancosa oera, ' eíaes que têm de servir nos pos- dQ;\;jnças que � scien_e1� fÍinda não assistente chef_e do serviço Bt'- ��

r ,

••• .; •

.

�
E I) que nós esperamos e tos militares da Asia Central, poU{'l-e _b.amr deÍlllltIyamente. ereto da Polonia.

I INSTRUCCAo PUBLICAQ,uanu\J t:0t1clalllºsl' em nu- desejamos de todo o coração, a qual já tem uma írequencía SuggestlOnado o pacíente re- Tendo demonstrado sempr- I r

• ,
.

v�mbTo, .a test� Jeahzada é� --='" 1 de 5?O offíéíaes-valumnos com- aníma-se uni pouco mas ao ca- um grande interesse pelo de- Do Snr, Orestes Onimarães
Rio dos Cedros, p�ra co:nrn,e � munístas ,

.

bo de, alguns dias, á mfngoa de sempenho do cargo que o gover- dtgn? In�pcror .

federal das
�or?-r-se o 50° annlversar�o G� ? I "l"" (I"�,,'! <I�' -��.;;<�_,'. um: <trala.mento racional, que no de seu paíz lhe confiara dis .. Escolas Subveucionada rece:Je-

tundação daqueHa colónia, n- re fl�Tadmai) vmt; aes I O
I 1 • t t 1

'.
vemos occasí,ão de nos reierir] A Directoria' Geral dos Te- nariatanemn lhe prolongaria a vida. por algum trnctava a couíiança deste ati, mos o segum e e egrarna para

.

..
. ,.

I _ tempo recahe na Imo. míseria que um investigador maís ar- <? qU,a! chamamos a attençço
� :::0 altruístico e human�tario legraphos baix�)t�. �m ·2 do Não ha muito aconselhava, de que nenhum poder o arrau- guto descobriu que elle vesdia dOS ,mteress.ados:

gesto do Sr. Leandro Lenzi lan- corrente a seguinte circular, re- um notável medico írancez a earà jamais. ,
.

ao gOyeríl'.) de Moscou 'JS i..;egre- Plorianopolis 20
çando a idéia da fundação de ferente aos telegrammas 01-1 seus collegas de todo o mundo Andam agora neste nnrnfeí- dos políticos da F,)} . lÍn nor al- Por ser de grande interesse

��m hospit�{ € dando para esse
I
ficiaes: «Lei Receita p�m ac�ual J a usarem dos mesmos preces- pio' alzuus 'fhaumaturgos desfa guns milhares de dolars, Se1.l- para o serviço publico e inreres-

r 'c um a m�deíia n�cessaf1a. I exel'cic!o mante� fanfa vigor' sos de que se valem os char- esp0cie fazendo eoucurrencías do por isso preso. se dos professores ahí se a-

i?- attítude d a9ue1!e nosso I de:erlíiim� substuua:se pelo se- lntães diante de seus clientes. à medicírta e encaminhando cham rogo publicar que a es-

<.1!11g0 .mereceu .

nao so os c0':1" gu.nte teõr o artigo 22 se� Pelo menos) nas molestias uer-. 03 eredulos ehristãos que .se fi-, .
. �ol.a de l'\Iosqui+hhi) f(}i trans-

mentanos elogiosos que entao p .:ragraph.o Dec�et? 1 �520 d� vo�as e doe-?-ças iu-.u_tg·illari;ts. Nas I am fias suas BflolaVl'as] à bema.-'
. FEBRE MALARIA

tenJ] para Rio da[; h'clras sendo
lhe Hzel1!0s.. mas ta�bem ,o J\tlrço �e 1915. O� tel�l;;!amma., attltudes hIeratlca:3: dos 'emulos vetumnça eterna. •

,
�o:ncado p:tm lég,-'l--a JOSê}

nosso decIdido apOlO, po;s, contranos as . dlSpOSH;O�S .',em de Oagliostro, nós paisses, e nos Uns servêni�se do milaO"re e Em alguns pomos dd�a

C;-jH;tendch"::,ll e:::l1j�1111'm Chimi-
!rata.!�,d�-se. de uma obra de v gor n_ã? 8er8.0 iransmlttl�lOs embelecos que el!es· empregam outros de luesÍnhas.. · b.. dade tem. s@ verTcadC? ul!ima- llem no:11i.:: ,do . :�, k:.1tamento,
'3;e�el�cíencla "de grande ne:es� 1 �o�o OfflCIa�S. -.,De:,sa �el!be: :stá í) segredo da, c�ra milagro- .'

Lembr?l�-Se porém,. os aderJtos m�nt� vanas c:::::os oe fehre B�r::�l:do ,'3C:i;ll:Jt, exonerado

,,,da�e para o::> colon.os de �n I ,açao poder�a? .o� expedl�or::!:> ",a�de cert')$ dr)0ntes mcmaes. do empmsIUo que SI os pavo- malarm,.
. ! d:t c.:>,-ola Testo, rrome"ldo p;:;.�

Clyzll.had.a e _C0í!! .cuJa reahza- i reco.rrer ao 1\�m1SIrO á��, V�açao I c' o poder da suggesWo que res; :as dures de dentes e as Iom- Segunda nos con5�'! ln e;n f:i l'eg"Aa Genn:mo Silva, Ro"

çao, �Icana resolvldp u� dos' por m.termedlO. dl:\s , esraçoes a opera 0 í.Jii!a!Jr,J. .

brigas Sé curam com a força dÔI'1r�t�l:nento n?s hospltacs e do-! berto J\Iossimann, exol1el'adJ

p�·o.tdemas que ha mu�to OS! que tl:rerem ,sidos aprese��a�9s O úp.tu�ismfJ\ do mediea ou peuifoamentJ, pa.sse� ml1gileticQs micll�os consider:1ve! numero d'::!1 da escola de Arap·mg;Ls :t'J

;;Dl:a p:eocc�lparldo, .nus, ,que! os aUt,o�r:pno�s. �ue dcveul.O I do ch;:tr1at,[t(l a�t��a:n d� uma 'tal I ti .d1eo de Santa Maria, muito I p,�s�oas ataC!l�aS por. es�a 010- m�3._d? para r0gel�� Jus!.; Zickep
,um(l,llW::.

..
muno p,.. pelto tudo acomp:uw_"r o-::;! e ...ursos.»

. I man�lra no el5jJlnrO ao iloeilte dlfferente é o tl'atameuto de m,)- [ll.l::it.a; com Cel ta gravldaac. . L'�Oilldta Haendonen nomeatb

quauTo dlZ. respelto ao pt,O- �__j=�' que elle se re:1.nima e si o mn.l lestln.s internas que só cedem, I At? ha pot�CO .tempo era ena para a e3cola feminin'l de H'lm-

��:so �'aqueU� �ro:pero dI:: O 1." ri '... �i10 é irreme.díavel o snceesso ql,;Utll�') possível, á :1ctu[:tção .de quas.l deSC1l1?'::�� entre, nós, rr:on!a e �Isa;.as ,Zont<: para a

L' lCLO, nao lhe podenamos nt: ",O,:,G.!!mmile e certo. ener�l;: l ,w:e lie th"'l'.'l.peutIco I surgmdo de ,v"sc em longe e::.cola ma::.culma Mqtla Ros:.!.r
gar auxilio.

.

. No dh 1 () d0 CJITente Vi'ljo O medko dotado de tempera- ou H'iJ IJü,;ruri.
.'

um ou outro C1SO e3poradíco, I
Fioriani remoYid2 H::\ichro::" Al-·

Assim e que, na i�PO?Sibi!;-1 a luz na. cidade de S. José, «O mento alegre impüe-se ao doen- provindo de ou:ras partes do zira B:tr:)osa' Rosa rem0vidl
dade de: concorrermoS tambem josephense", jorrial bem feito I te e obtem resultldos que on-

-�- m:micipio 0:1 de fÓl'a d'elle. para a escola arraial Ci:ull:,·
':om aígllma quautia em d!nnei':' e l'edigif10, dedic:ulo aos Ínte- tro) ID:ÜS sabi,} embora mas de ".*,. De todas as homenaO',:ns Quer isto dizer que existem nos, Hermo�enes Fernan:::k:c;
10, puzemos á ?�sposição .dos ! resses e ;),0 progress:J daqltelle mancÍTus graves, nfl,o consegue. I tribl{tn,das á !uemoria da. rainha hoje fócos per_l!':::OSos dessimi- para a escola de BlI'i':1 do Tro'n .

:. qttefora�;,ífl�l1.mjldos de r�a:lbeno ped;�çoclJ terra. cathari-
., Conta��ardef1.qne ha'�ia eml!Margari�tl. ne�!��ma outra, tal-I�.ados �ela.\idade ,que é ?�'e- ?ud_o, Jorge 81sedow n.om�l-

(izar a feliz. Idea do .Sr. LeJlZl j'nellse.,. Bostou dOiS medrcm'! a,381m. vez,. tera sensioiltsa.d.o tarrto os <..ISO de::scobr,f e ataClr nQ' !n�, tio para a escola mascl!lm:i de
ss cpiumn�s .?ttste ]brna� p::ara �" Oidgido pelo

�

Sr. Pt1mpilio Um qu,mda entrava no quar- sobf:'ran')s da Italia com) as
I

tere�se da s?-ude puDUca. ',�, Jaragtà. .

(I Lldlquer pttohcaçao que se Olaudio e coUrtlJo:::ado por um to do doente tranSfOl'IDaV11, C0m-' simpies. p�)rém ti10 elevaclàs corn-I Nmgüem aesconhece os rria- Orestes GHimarãeq
: hcs torO,a�,�se necessP'.rl0 fj;z�t. 'U'ru,TV) de Il10Ç'O;;; i.rrt2lJig011t.:!S e pletamente o ambiente de tris- meunráções Que se fizemm em lefiCio5 produzidos pela terrível ,

- .

t.:..
� 'lf �

� ....

d
[nV'h'c!'{'r Feder!1! das E.i!ol,IS Sll.��IJ::n.C:"'Z.l,/ "

Com sa.tiSfilÇão ". vemos J!oje tl'eJlladoS �no . jornalismo ,es- teza que reinasse nelle. toda.s as escolas do Reino em eu; emia que tanbs victimas
_' �_

qi.te o hospttaLde EneruziUmda ,tá o novo col1ega fadado (1, 'um Optimista gmcejáv1l com o lembranea d1aqueIla que não tem feito e vai fazendo em mui-

llão 'jiçoU , em:; p'alavras e que futuro brilhante. Em' seu prí� doe ate, cO:lt!1va-lhe allecdotas,. foi sóme'nte em vida, uma gratl- tos trechos do territorio nacional. PELA POLiTICA

vüo
..

já· ba$tante ;adéantados' meiro nUillero estampa o retra-! divertia-o emfim. A alegria de I d.;>. dama,' mas tambem a per- I Convem portanto que a au Fpolis, 20 - Ach'1!l1-S€< ne:;ÜI.
os preP.3;�%U�l!)S Pfl;�2 ��icio to �o . EXlIl;?" Sr. �e�. P.e:reira e I Se�ll'{)sto, o seu opt�mjsmo JU-l feita, ê:xpreSstio de. s.intimentos It<?fidage sanitar}a tome conhe- Oapital os de!egauos de todo:;

.ti: ;Jae ons!r�cçau d,oipre"��Q que 0l1ve1ra, mgno Gr0YenFl.dür do! m17QSO se �OmmnQ1CaYfHn, ao, perefYT:nos f\, de VIrtudes exsce- �lmen\o do. faclo para q1fe �e- os llIul1icipios do Estado ii.
""f serà edlílcadQ n_o t�r!@no que Estado. "

. I! enrermo, esfuuula.vam-n1o de talj Isas. . ]a.. offerecld3.s as pt ovmenCiaS Convenção do P. R. C. que s,e

a Viuva ,_(}alflp,estrlnI �enero- �� �
• .

modo que em pouco tempo a sua' O preito de saudade que os que' elJe requer. reune hoje para eleger a mesa

f'amente.'_Ç.oQu :para tal f!m. . .",. BEBIDAS FINAS' preseuÇ\a eTa dispensadn porque pequenos italianos elevaram ti � Após a eleição será apresea-
Esse, te!r�:?oJ em magnifica ,Ó Sr: Iil,'litorBtúie.ftt;' repre- a ml)�estia ia-se (/)lTI poucos soberalla morta. va.le por um UM OENTENARIO t:::da um'! proposta de reo:-gI!-

s:tuação, : mede 16:000 m 2.

ia-I' sentarit� neste Estado dos ,81's.' remedlOS. n1'Onumenta, :revestldo todo de I1lsação do Partido R3jJ�lblic1'·
;::endó fundos,. no no dos.Ce- :Nlartini & Rossi, de Torino, ía- O outro grave e �oJellne, 1'a- tlilla belleza inedita e sobre No dia 8 do correriie fez no O:ttha:inense que escolheru.
dros. ."

'.'
.. ,brieantes dos conhecidos e a- lavit pouco e" conselO de suas dourado por essa puresa de um secul0 que o Brasil assig- os canàidaf03 it repré5entacão

101 nom€ada 1lma cçmmis�' çreditados ,Vermouth, licores r�sponsa?ilidades profissionaes, aft'ecto que só se eacolltra na nau o seu primeiro tratado de federal.
'

são para .dar começo aos tra- e outras' bebidas, teve à genti- uno hesltava em declarar ao alma das crianças e dos san- amizade, commercio e navega- Com a reorg?nisn.ção o P,artido
talhos composta 40s senho- leza de ófferecer-uos algumas doeate 11 gravidade de StH estado to�. cão com a franca. o aual foi será dir:g;do por uma Commis-
1es: Presidente Pe. Ignado am6stras desses • excellentes COllsciellciosonfwtransígiacmll.' :...,.__�� {ambem o primeiro cônc!uido são ,de quínze mem'xos, a

Winzewski;Více: ..(1.Iea;�l!iro, Len- produd:os. ao mentira.
. . O A NVENÇAO pelo nosso paiz, depois da In- -qual será eleita amómhã sendo

z1 Secretario:, Le.andro . Longo,
.

Gratos. ,Os doentes desnm:navalU, pel-
N VI. ' )

dep€ndenc;a, com outra nacão. em segllid� votada a indicaçã;)
Thesoureiro:fausto Fiamonc�� ��� ora'Vam, e utuitas v;eses em casos Com o melhor sucesso foram

.

Ao Embaixador Souza ,Oan- da chapa Adolpho Konder-

LC ni - t;onseUlo Fjscld: .'Oermá-
. 'A"� ..O 1IaILI""AR

sallaveis iam, para � cova. feitas na ltalia, perante o Sub- tas, que é no dizer do 5nr. Walmor RioE;iro.
no Boná, J()s(' Bona, Virgiiib REORh NlSAC_",- l�� L",".�, Qs. charlatães! porém, s<";o Secretario da Aviação, Sr. Bon- OlivéiraLima-, o diplomafabrasi- Re'ina a maior harmonia en ..

Camp.res.tini, . A�gejJo' [\'tufara, ,
"
_

" ::1': R�SbIA. o?tlmlstas -de .rpals e d!Çs(;ouhe- zani, as experiencias de um leirQ que mais se interessa pelas tre todos o,; poJiticos, h2.vendo
Eugenio flor1an1� " .

.

, O go verno da: Rv..�j',na nau es- c�ndo. a gravrda:de de cel'ta� novo invent0 que vem melhorar cousas .do Brasil no estrangei� grande anciedade em se conhe ..

Cavalheiros de. comprovada te" como se propalr1'tao desorga,- molestuts eucanimham o paCl- as condições" da navegação ,ae- ro, não deixou passar em silen- ceI' os nomes dos quinze mem-

dedicação, desintereSsados quan nisado; .". ente para o mesmo destino a rea. cio. aquelIa data.
,

.

bros d'essa, Commissão que
-

trata ;{h� dota.r o. d,isc :A Republica dOs'SOvlets trata que iam os clientes uo solenne Devido a élie os aeroplanos Commemorott-a condignamen- pel.os estatutos terú de escolher
r-:c-w de

'

.

meLhora- ne§�e momento da· reorgani;sit- medico. d�, Boston. poderão descer tal e qual, fa� te offerecendo ao President(', da os representantes do Estado e

rnentos. e que contam corri
..
a 'çP,b de sua esquadra e do ensmo ,Attnbmndo-se o poder que sem os passaros. Republica Francesf' um bân- federaes.

"'�§ef�r1!ãrniITâ',-r!§'��i:�����i����1i��=:5:::::�:�:�:::::, . -,.

dia, encontrei-a; a deitar·, farinha n'uma grande frigideira de barro. receu mUlto compndo e que malS de uma vez fui levantar un'a
'� Olha! farinha, disse €11, approxiinando-me: ' ponta da toalha que estava cobrindo a terrina .

.

- Sim,�disse ella, sorrindo, é verdadeira farinha, meu Remi- -- Ainda vaes fazer resfriar a massa, dizia a mãe Barbe-
, gio, beBa fal'inha de trigo; olha, vê como cheira bem. .

rin e depois não levéda bem .

..

,' Se 'me ,tivesse atrevido, teria' perguntado para que servira Mas ella levedara bem, a aqui e acolá havia uns cresc:�
�aqueHa farimha; mas justamente por ter.muita vontade de o' sa- �entos, uma especie de bolhas que vinham rebentar. á superfi
bel' é que 'nã'O'me atrevia a fanar n'isso. E" tambem .

por outro Cle. De toda aqueIla massa,. em fermentação sahia um cheiro
lado �não queria dizer que sabia estarmos' 'em dia de entrudo, magnifico de ovos e leite.

para não apoquentar lt mãe Barberin. .' -.- Parte cavacos, dízia-,me eIla; precisamos de um lume vivo
,

- O que é, que se faz com farinha? disse elIa, olhando pa- sem fumo.
ra mim., ',', Finalmente, accendeu-se a vela.
- Pão.' - Deita lenha no lume!
- E que màis? ,; Não foi preciso repíír-me esta ordem, que eu já esperava
-'c- papas-.," ..

'

.

com tanta impaciencia. Em pouco tempo uma grande 8ham,.
'o-.C, E que· mais ainda? �. .ma subiu pela chaminé e encheu a cosinha 'com a sua luz

,

- Ora' :essa! ainda?' , .

. , '. vacillanfe .

.. __', Sabes; sim;tín'as comá' 'es um bom rapazinhoj não .te .atra- .

. Então a. mãe Barberin tirou da parede a frigideira e poI-a
\i-ez: a 'dizeI--o.' Sabes que e hoje terça' feira gorda, dia dos ,cos- em cima do lume.

.

cátcJ'esce das filhóS:' Mas como tambem sabes que não temos ._ Dà:-me a menteiga. .
.

101< prendeu:.a- át'raz, QO carro, e eH� não )�ve' outro lti.ifttetga: .nem leité; na� queres' falIar 'nUsso. '.'

"1
Tir�ll-lhe com a pont� da faca, u� . p�daço do_tamanho de

c .

ca)il'allo�,
'

",
,

". .
t isto verdade? ' '" . '. - ..., ", uma noz pequena e deíto.u-O na fngldel1:a, onde s� derreteu.

roui:o tempo". 'puçle-
.

;·Y. Oh! mãe Barberin.
. ,

'

'. ":'. Ah! era deveras um c.heiro optimo que nos regalav� tanto mais
�. '; .... ': .'.:.L Como,':" eu já tinha ;'adivinhado tudo isso, arranJeI-me agradavelme:qte quanto havia muito tempo que o não tinha�
miulhã. um bocado

1
de maneira que o dia de entrudo te não deixe más recordações .. mos respirado . ,,'

.

ao.
-,'

, ,
.

" Olha para dentro da arca. Era fambe�1 Uma, musICa
..

Dem
. alegre a que produziam os

chegou.... ,aterça-feira gord�1 :e:lfactamente pouco tempo. del?ois ��v!,,-ntando a tampa, 0_ que se -fez depressa, vi o leite, a encrespamemos e oê. aSSObl?:_ da manteiga.
�� vendac,da ,Russa... N'essé: ui;! do !lnI;l.O &ntecedt:nt� tmhà:'me manfeIga, ovos e trez maças; .

Comtudo, apesar .a� attençao que estava dando úquella mu"

:� -e 'SarberlnAéito coscorões ��'fnb9Sre eú comera tantas, i:an� I -' Dà-me ps ovos, disse...me eIla; e emquil,nto eu .', os parto, Slca, pareceu-I�e ,�Ulvlr o som de, passos no pareo. "

�a�aque émdjcaÍ"�l'saHs.feiHssiin�<,//" , -" .',. �. des�asc� as I'naçãs. _. ..' Quem PO�l� :11' :nc�m�10d.at-�os áqueila hora;; Sem duvi-

Mas então tinhatilOs �a Rttssct, q�€,�6s; d.er�;. o IelJe" para fazer Emqua1:t� eu cortava as maças em qua�tos eHu?ettou os d:;;i�lguma Vls,nl,�, que DO:> vl�h:: pedIr lume.
. .

,. ,; assadura tia: :manteiga, pa�apl)r .na frtgld�lfa.. OV!�S na rat'mha e' começou a bater tudo Junto,. deItando-lhe 1',ao me demoreI. com ,ess� Idea,. porque amãe. Barccrm,
é. 'Z!orâ, ênem: Russca nem leite!'. lileú,1,�tit�ig�!. �elJ1 ierç,a feirá .1)Úr' cÜ�1.a, de

.

v;ez' em' qlnndo, uma colh:r de: �,eJt�. !
que, mefte_ra a

�coll1eL n,a Ierrma, R�:b[[va (je d�!t:lr .na flj�i?eira
Gorda; é O {fde'eu iinha 4ito c.a pa�a .m!�m. c''?Bffl'l$teza.

.

. ,., Dep01s da f�rmha est.ar .amassada, a ma� Bar oerm cadocou u�a •. to�lha de mas::.::> manca, e nno era o�cas,mJ I?�ra, dIStT[lC-
'"

No ,emtanfô II frl_le Berbarm tmh�:H�e feIto' ternna em erma das cmzas quente, e so faltava esperar pe� çoes. ' \Conímúa)
�

•

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



•

, •
•

•

Balancete Geral
.

Anm d� tomarem parte na FP?lis, ?2,� . C?}lvenção do I
Convell,çao de P. K C, para a P,R.C. apcs 8 escama dos can-

flsco�háde candidatos aí;l .gover- didatos.AdoÍpr.o K:onder--,Yal-
. � .

.tli.? dó Estado, sef,'lJiram s,egun- m?f Rlpe:ro a Gov·,�rnador e
""'m. <'W'I� .......................""""_"""................."..,..."""w�w

..
"'-"-"�

I 'I I I.
da feira para, F'loriahopofis os Vlce Oovémador. encerrou tra- -,- (:c>Yl'.\,s ,��- ItLJ:l'l"'.1 U:Lí ,; r'.' S.-\l UI t

Snrs. Curt Heríng, .. de,pntado� bslhos ficando accordadas ba-l
Ermembergo Pellízzetf e ,-CeI, ses reforma Partido. Para a I>E\E!JPI�

(Pedro Feddersen, Majol' yi'allcis- organisação escolhida Comnris- �"'". .�............... .. .....�"".� ••".._w��, '�w••_."w_'���""'"'�""""�__"""'_"_"""""""_''''''''''''''''

co M:àfgarida e<;aetano D,ef'ke: são
. DjI'ector� composta ,CeI. �. 1que r�gressaram;i"'ánte-hon'em a Pereira 01!vclra,. Drs Vtcí_?r SúbscrIpções e Esmolas (Iiquid» a pui ndo desde n ij;ici,,) � 17 :!' ·iJS5�:;:. t

noite.
. .

��:H1der, Ulysses Costa, Bulcão Espêctaculos e Beneticiencias (idem, idem)

I
;':'"38�C(,i.! �

Vianna, Edmundo, CeI. Maia, Contas Correntes Movimelltú gEral desde inicio 1;'=5:�j45$C("'·: 1·":7:�;O.·$i::W S
João Guimarães Cabral, Dr. AI- Leilões e festas (liquido apurado neste l'eriuüo) �-, �-_.

-�D!
�

.. cUIDA,rio COM ELLES v�ro Ca!ao, Deputados Acca JUToS e Descoutos (movimento desta co.ita) 914$110
'

�::;;�:�;��ó�i�t �
.

d d' �
C10 Moreira, Carlos Wendhau" Obras e C

.. on.strucdw valer do altar e outras Obras � W:757$,.. 30{)

I
"1) �·'7:.1i··"-O (

Nósab�il. opassa u penetraram C! C te" C I
.
'. »=>. { J, ,I.) • "''-' <

.L .' c

1
.

Ih
'

t Iíer sen, e. ae ano ,OS ta, e. Despezas Geraes ":" {Vltlql' desta conta)

�
]r6$OGO

3;i{�Ü(1I1;{! ��:t��ipsc�ala v���da nGf��l�t�h,. ����� F�����;�n'C���e:c��i!�� �1���:r�:led���;:�r���;::� ívalor��no���:;�;)l'�:� {;11�!(��e;.�:�1�)i�(ct()
�

it�Jbi�g�g :'��!�l�.,�;.;�t'��;?i rua S au o on e Jzeram t
'

indi
- " .. " ,

b
- -

,. ': .

'
.

1 t·· presen ou ln rcaçao projecto se Caixa (movímeuto do auno Iíndo) 25:780S.9�O i 24:701$:;: O 1 :(I7F;!'4,: n'uma «limpesa� co�p e aÁ1" d pleiteasse eleitorado nome CeL Premies de Sezuros (seguros de operaríos) 3·n$::OC

I
. " '.' O 1-N.a casaphdo nr: lr,e o Pereira Oliveira, à vaga do se- jornaes e Salqrfus l)a!.!:amellto�d.(IS pedreiros, Cfll'plíltc-iros lJint'll'l"';' r: 'l.1.·2T.i�TZ: �- ��-��,.,�!

S" hl na armaCla OnC1\:"11 .

- ". ," " . ._. -

�
- ,) I :..'.1. '�;)L::

, ue. er e � daram fu.- nador VidaI Ramos próximo Ornamentos (valor doslmesmos comprados para nuuriz.) 1 :Úli)�H00 1 '[Ii �('U!J
:amoem?s g�tunos n

t
'. -.

_ anno, fazendo grandes referen- Objectos Diversos (idem idem) 5:15$000 - - -

O{I( ,

zendo v�s�rIa nas i��if:7 n�� das personali�ade CeI. Pereira, Installações Elcetrícas (valor de nova 'insínl» (:fiO) 1:297$oU('

I
1 :�:';��UIJ(: Iconsegu.lll o o �eu P Começou hoje regresso dele- o.bras diversas (valor desta COLHi) 4:75S$OO{! 4:J�.E*(1(111terem SIdo ,senttdos á tempo.

. gados Suas sédes.
.

�-Na norte de quarta-feira .

um individuo tentou introduzir- MUDOU�SE A INSPECTORIA Sornma '''22"(i':9!'3:6P4 ":::_:2I1,�I�i:,Sf.:I'4 S!l;.1il2�9êjO
-,

se na Estação Telegraphica pe- DO POVOAMEN'l'O
la porta dos fundos do depos�- '.', '.' .'.

r"pi /Juuid Host,» ,v:g2.rio
to e archivo, ao lado da Ouri-

_
Fpol1S, �2 - Por

..
.determína- Ma _,._" ._.._-=_ -=__';'_"""�"""''l"''''" ==.;_-.;;.._---====-_;-_� ",

vesaría Heríng, Presentido e �ao do D.trector mu�oU'..se para [regulares o res:-lrcimento dosjcuidadosamente ;lS va!I:;·tS elJ" n -.

-----'_."

S f -d d J D,ré,!uizos a.Ue2'ados, intimados I rocarem :1 ftentc dO:i dik:; jC,T�" ..en,s.c,.Tl ,t,,1- C�
.. , 'io::mdo os eI,ri-YÍsto por pessoa da casa, foi .

. r�nclsco 8 se e ' a ns� �" .

j d
'

cha'mado o. Enca"'regado q"le .. le- pectorla do Povoamento" do �
do protesfo o saccadOl VUla I nos;' os eomprehaldidos l1:!S ?l e::. .,L.e oq'J:lva :1' casa

,_.. ,

B th 1 •

B
I
C O 1:'

. u"03 A t'I· .. ,-lO'·Cs- 1)"J'" '�;In'> e l'C>'solo .

. ar o,omeu e o ))ortaaor an -' ,lasses P G /\ concert:�r(,;ll os ..

, .. "',- ..
'

•
n "'�'.- ,v;,_

vantou-se e acompanh,a,do de ,', 1 r". .�,�;.n:. _ )C < C; t ,A, C
'lm' fI'lho tratou de VenflCl'tr o CTEN.ERL NESTOR PASSOS � .. co Naciond do Commercio, na caminhos, bnpan.:m as \ �'d�,,, e,! .. e í_\'::: __

.

·I�C�OS. 1:.tC.zar!os ar-
.

F 1 27 E d I Peso no estomago � pessoa do gerente de sua ii- wçarem a frente dos ::-':'..'5 ;é'nc-; h)� ,h:ll�t:rl, Ut o L,�Jer� eOn-
,que .havia, .corr.en�o.

o gatuno. .p.
o ,IS, ,-

- espera o. 10-

..•.1- calor na cabeca �"""'. Nal, depo!s do que seJ'am os nos ati:" o dia 31 ue knciro lhO' Li\ (J tr�l�;�(:se!. 6;' �,(_.c(>ao, I�ot:-
Para o� lados do 1'10. lseosa,qul o general Nestor Pas-",,'

.

II' d
.

.

') "l '" .- I' I\�co Icas o res pec'ivos autos entregues aO/192ô. sob pena de Jll!:lia, ii;; �::. l' �:��,I? no s'lJ30..ae llX

���-.e--
." figado supplicante, na forma dã. lei,,' B!LlmeJla�, em 18 ce Janeiro I \� ','1 ,) ,�O�,al���,.�S �lel:or�s �e

. fALLECEU O MA.TOR (ã) Fil-ulas Termos em que p, Deferimenio de 197.6 : l.:-H p.:L l\fg.t <, � IJ ,de J.-\a o

CONSOROIO
.

MIOUEL ESEQUIEL = d.o Blumenau, 14 de Janeiro dei Sec')�o de O�n�s PUt)J:c:'s: II r�,l}c;rdU de An..·ns, f raco do

.
.

. FpoHs, 22, _ FaHeceu hon- �">:�t 1926. (ass;) Wil1y Hêl.uer, <:Nes-j ErtricIJ Ir. Germe!' A}l!d:m�e �c�: ,�, ,�.armenfo, Meiaríos-:
Reahsa-se hOJe o conSorcIO

.. ..

� Abbade sa petição proferi o seguinte; Arnuldo J\ il'd"fl fisca: Oeral'jl\Loc \X ,L!, iVíax Haufe e Hen-
do Snr. Tenente João Gomes, tem er;!_ Tl�ucas o" Major .!I:rlguel �

.

"a"" despacho:� A Como requer. i

l'
"ique feId�}ann. 7'" cecç;:o,

da ga Compa.nhia dé. !l:Ietralh�- Esequ ..J, ll1fltle1t;Le politico e= UOSS �;] Blumellau, 14 de Janeiro dei
�-- Mass::tr:mdulla. no ed:fic'o da

d m SenhOI'lta 'Adella commerclante ali. • ' .. *'1 19�6 'A ) V' O"
' - I11tt:11del1C;'" lIItl11!C'!)"! "01' doras, co a

. .. � . '. . L" (r.l.SS: .' ;ctor arrner.! � ""
' .,u.u ", .... , • ,an o

.

R.üdig.er, filha?o sr.O.scarRu- COMP.':\NHIA DE OPERETAS ;Afabrtc.ame,H�lnZ�lmanl1�1 Tomando p{lrtermo o pro-i !!I j03 elel�ores de Massaranduba
, -diger commerc!ante�nesta praça, � RIO de Janeu o . ....

tes:o, delle foi intimado o ge'l�O I Guarany�'mjrim e respecqvo�
Nossos parabens. F II C f' h íI' lI'ente da filial do Banco N� I J ODOLIXO jfundos, l\lezados: W:llter Ri-

. po 5, -

.

on !TIna a o..:Aer �:II '.. I
, .

I

c
-

I
I
back, Pn,uro Cardoso e Alvim

� grar:de Sllccesso a Companhia ", '. I clOnaI do üommer�lO, (.es-ll jJ

p.;
ERN

.. JES.TO. E.'MMEND.OE.RfE� ������� d.�sp�l���i�s. a.,'l.�hel��� EDiTAL"DE---"_�--- !fdf�a��gl����·. (�e��fi��:. ���; II," 'VlTA'N�R�ffDA I ;�::�l�c�'�:i����!; d�S�E;
Regre,asou de- sua vlagem tL em homenagem ao Dr,

..

Adol- PROTE�SiTO n,esta Cidade de �lull,len.al.,. t"'-I \
h K d d t t lpar e de Belchior, !1ezarios:

Capital federal o R7vmo., Pe, P o on er, com a «Patativa». I� e_ meu ca,r OI :0, in ltnCl o

f1"il.snrva e activa as, r José, Spengler, Eurico Fontes
-rnesto Emmendoerfer dlgno -'. '

'. _. h
•

•
c.dadao Franc.sco \X el,er, ge- tHUI to

IL. .

t
.,

d C li
. s' to Au- DENEGAÇAO DE HABEAS O cldadaoV1CÍor Gari.er, jmz rente da filial do Bancó Na- nmcções Gerebraes e Octavio Schnefder.

-

9a Secção.
Dlr�c or o o eglO an

CORPUS de Direito primeiro supplente danai do Commercio desta Para os VELHOS IndayaJ, no edifício da Inten-
tomo. em exercido da Comarca. de praça do conteudo da' petição DrD "UPE&! ADOS tenden.cia Municipal, votando

•• florianopoJjs 22-Por unani- Bhtmenau, na forma da lei etc. de fls, duas que lhe li e bem
LI. Ü .1UA, os eIe]toH�s de Indayal Oami-

DR. BREVES FILHO midade devotos o superior Tri-
. faço saber aos que o presen-I adente ficou ,bem como do I

evita a dacallencía, nho das Areias, Polaki� e :Mt11�
. . '.

d ?U1i'al denegou «habeas co,rpus» te. edital virem ou delle noti.cia despaeho n�lIa p"l'ofert'do, ten-

� �.
de, 1\lezarios: Carlos Schl'oe-,�FOI' até a' Capital do Est.a o lnlpeJr do I d rI

0\
d A J h BL a ?e o a vogat-'� '0- ttverem, 9ue P?r,p.arte de 'X:'ll�y do-lhe offerecido" contra�fé que,

Fabricanl,·, Ecin?c1mann
�
er,. I! u� oila e Pe�ro An-

o Snr. Dr. Breves fPe��� ��:� Cunha em ,favor dE: i ed�o Hauer fm-me d,mgtda a pebçao I não�ac'eitou. Deixei de intimar
- Rio rl� Janeiru -

,tomo :Marfm�, 1Oa. Secçao.War-
dor da Estrada de Cunha que quena, manutençao do teor segumte: «Exmo. Sr, Villa Bartholomeu por o não .

.

n.ow, no salao Siahnke. Meza-
'Catharina. de posse c�rgo .?lrector T.he- Juiz 4e Direito desta Comarca. ter encontrado nesta cidade; do� i no�. Martim Raiterj' Augusto

� :- souro. Sessao mUitO concornda. Diz Wi}ly �auer que tendo ti- que dou fe. Blumenau, 15 de '(Oig� e À�noldo Ebert. IV·
ORESTES GUIMARÃES NOTAS fALSAS do SClenCia do p�otesto de Janeiro de 1926. O Escrivão ��,Q.;>.:::I"��.>t--- Secçao AqUldabam, n? salão

"

'h' d" FI' uma letra de .cam?lo saccada José Ferreira da Silva», E para . _.
Braatz� yotan�o os eleJtore� de

�cha::se_ li laS em gnano� Rio 21 Al�PoHcia continua sob�� o suppltcan� �m favor que chegue ao conhecimento O cldadao FranCISCO Marga- llse ate Subl�a. e respectIvos
T!0l!S o S:nr. Professor restes deligencias descobrir fabrican- da flhal d? Banco J..r�cl0nal do de todos mandei publicar o r�d�, Vice-presidente, em. �xer- fun20s. lIezanos; Dfto WiI1e,
(rUlma1.'ães, Inapeet.or Federal te5 cedulas falsas�de cinco mil Commerclo, desta CIdade, por presente e outros de igual 1e- CICIO, do Conselho MUnlClpale J03_, Honorato �uener e Ju
,:das Escolas suhvenclOnadasnes- réis apparecidas -recentemente, Villa Barího!omeu, no. valor de ôr nos lugares do costume e Presidente da Jnnta Eleitoral de V�,I1ClO Lap,x� 12a Secção, Till_1�te Estado. '

Até agora resultados pêsquizas 2:366$360, vem, respeltosamen- pela imprensa citando-se por Blumenau, to, n? ed}flC,O da Intendencla
n1111os.. '

.

te perante V. Exa, desse pro- elle o saccado'r Villa Bartho!o- faço publico que o Conselho de Tlmbo, ,vota,ndo' os eJeito-
O CASO DA REVISTA testo protestar pelos seguintes meu. Dado e passado'nesta CÍ- municipal de Blumenau, em res de TImbo. e circuf!1visi-,

.o SELLO DA 2& VIA DAS motivos: 1)
.

r"orque o sUPI?Ii- dade de Blumenaü aos quinze s:!sãO de 15, do corrente � na

I
n.Jhanças. l\!ezanos; Rodolpho''l

DUPLICATAS Rio, 21.,-- Infciado hoje nas de- cante f12.da deve, sob motlvo de Janeiro de mil novecentos forma do artigo 18 da lei na l.lo.eschl, Max CJasen e l\fau-
o

. ,peLdencias do Supremo Tribu- absol1;1tamente t:enhum" qual- e vinte e seis. Eu, jose Ferrei- 1.525 d,e ,3. de Nove:m,b�o de LCIf? perme!'. 138, Secção. Be-
O DIrector da Recebedona nal inquerifo policial para �.apu- quer lmportancla ao saccador ra da Silva escrivão o escrevi, 1925, d1V1dm. o MUl11ClptO em nedtcto-Novo, no salão de

Federal, r�spondendo a .uma rar quae� os responsaveis pe- ViUa Bartholomeu; 2) porque, (Ass,) Vict�r Gãrfne;, Está con- vinte puma (21) secções eleito- Pedro Maus, v�tando os elei�
consulta sobre o sellQ d):}. 2a los contractos da Revista do em tempo opportuno o sup- forme ao oriO'inal. Data como raes. designando os edificios �ores d� Be�edtcto Novo, San-
via do recibo dos pagamentos Supremo. plicantefez disso certo o Ban- acima. O Escrivão 'em que terão de funcci0nar e la M�na, Pmheiros e fundos
de dupticatas proferio o s€guin- O REGRESSO DO co porfador e protestante; 3) Jo�é Ferreira da Silva elegendo pela forma eSfabele-ll\fezanos: Clemens Kretzs-
te despacho:

. porque o supplicanfe não

ac-,
. . .. cida no artigo 20 da citada lei, chm��, Leopoldo. Koprowski e

.

«As �e�undas VIas, dos' re- INTERVENTOR
ceitQu, pelo motivo acima al- EDiTAES os respectivos mezarios como I Terc�lO Longo. 14a Secção En-'

'-Clbos passados na �uphcata',d_e- R; ?1 _ R h' d kgado, o titulo já referido; 4) I De ordem doSnr. Superinten- abaixo se segue: la. secção. Blu",cruzJ1hada; np salão Longo,
vidamenie' estampilha�8---:-estao M '�' - .

D �fes�ou s
?Je . : porque, nessas condições, não dente Municipal torno publico menau, no edificio da lIunici-1 v?tando os ele.tores de Encru

i-sentas_ dese!�o «e�-v1» do 8ft. te:�;gt�fno�staJ� âo A�a��- tendo havido a�ceite,' d�. f<>rm.a I que até o ?ia 31 deMarço nesta pali�ade votando os. eleitores zdhada,. Tyrolezes, Alto, Ce-
37 eb» .do Decleto

..

n 16.275 A .

I....d
.

d nenhum.a poderIa ter stdo ftH- Thesourana enas Intendencias da Cidade, Velha, Garcla, Ponta dros, RIO Ounha, Alto, BaIXO e

d' 29' de Dezem'-.ro de 1923 nas,' Tece..)! o com gran es t falt d
. , . A d G b d E Pommeranos O t I P

,
.

e . .' .". '; 1

'f t' -

d
.

-
. to o pt otes o, por a e pa- Dtstncta esse receberá sem multa

'o
gu a, aru a e parte a s- ,en ra e almelw

ín

.. de.p.en.d.en.íC!TI.ente
de

a.v�.roa-
mamesaçoes e apreço. gamento,comofoi"em flagran- eimpostodeind.ustria e Profis- trada Geral até a divisa com ras,Jifezarlos: Aleandro Lenz

.

.i,
.

.

.... çãO,do se�lo pago na du_phca�a, � te trangressão dos �rincipios são? findo este prazo e respecti- Gaspar. Mezarios: <;aetano De- Gern:a,no �ona, e Virgilio ,Cam-
'pOIS a let não fuz tal exlgenma.

.' reguladores da especte, cons- vo Imposto só sera recebido com eke, Nestor Margarida e Arno!- pe�trm1, 15 Secção. RodeiO, no
.� _ NOT.AS RELIGIOSAS tantes da lei no 2.044! versante multa de 10o/t>nos primeiros tres do Sc�najdero 2a ,�€�ção, ��ou- salao de Scoz,. v6�ando os eI,ei"""

,

.' '.. .
"

.

.

.

. sobre letras de cambiO; 5) por- mezes e de 250/0 nos mezes sub pava Secca, no edlfIclo da 1 eU- ,tores deste DIstncto. }lezartos
***Na noite de NatAl um 180- Amanhã, nami9sa das 7 com· que, o protesto por falta de sequentes. tonia, votando os eleitore.'l de,:Marcello,Moser, Annibal Benin-

rapio -escondeu-se na Igr�ja de ;!lllJ1�ãC: geral da Ir1Ualld�de do pagamento sõ poderia ser feit? Thesouraria Municipal de BIu - ltoupava Se�ca" Itoupava Norte, c� e�ermano Depi!1�'. t 6a Se<.::
Jesus Nazareno, .no. Me:X:lco e :,antisSlmo.

.
.

'

..
'. 'na hypoth!!se d� ter o supph: menau, em 18 de janeiro de 1926 Fortaleza, fl�elts, Itoupava até çao. scurra,. no edlfrcfo da Es-

passou todil !l n01te .de�alxo d? As 81/2 mIssa solemne, As 10 cante aeceIto o htulo contra S1 Leopoldo Hoeschl á casa dos Atiradores, Itoupava- c�l:t Parochtal, vot�ndo os e-

-ataude;da. prmcezR Italiana PI- horas, haverà miss8: na Igreja saccado; 6) porque, occorr�ndo Thesoureiro Municipal sinha ate Warstadt, Sa!to �o leItores de �sculra � Ouarica-�
gnateUl, morta n& Véspera, de- do Convento.

.

.

.

o que occorreu, houve evtden- • •• Norte e Estrada Geral ate WeIs- nas, l\fezafl.os: LuIZ Isolani,'
baixo de um auto� Pela.madru- ", Depois das solemnidades re- te m:\. fé da parte do saccador CUiDADO I PERIGO DEVIDA! bacho Mezarios: Max Feddersen, Pedro Bonettt e Stephan Lanz
gada, depois que fi Igreja se ligiosas, na praça·' da Matriz Villa Bartholomeu, e do porta A partir de 25 de Janeiro a Arnoldo Kirsten e Germano naster._ 17a, Secção, Hammoniâ,

:3.e.ha.·.·.v.'a.·•......-va.S.ia.. o.
ladrãO

.rouboU
realiiar ..se-á u

..

m bazar embene� dor Banco Nacional do

com-/linha
transmissora de aI.ta ten.- Lange, 3- Secção, Passo M.an-

no

salao.
de !"leu. riq.

Ue Berg, vo
objectos do culto no valor de fido das obras da'Matriz. .' merdo; 7) porque, o acto judi- ção Salto-Indayal-WarQow, so, no saIão Doe11, votêlndo os tan�o os eleltores.de.Hammonia
20.000 dol1ars, Terça-feira, ás 6 horas, devo- dai do protesto do titulo sac- està sob corrente, Advertimos eleitores de Passo Manso, Se�h.?, Taquaras, Arejado Ri-
Nqs'EstªcloS Ullidos os cl.\i- ção em honra de Santo Anto- cado individa e maliciosamente, todos os moradores e t�dos os Estrada GeraI de Weissbach beIra0 �as Pedras e Ca�inho

xões d� defUnto foram recente-' nio,
.

sausou e está causando prejui- passantes,por occasião da queda até Encano, Ribeirão Blanco, da Estaç,ao. Mezarios: JOSé De-
,mente utilisádos para uma es- Quinta�feira, ás 31;2; da tar- Z03 ao supplicante; 8) Porque eventual de algum fio trans- Badenfurt, Encano do Norte ge, Frttz Schmidt e Ernesto
pertez&. de, doufrma para as crianças. esse prejuizos devem jure et missor, não tocaI-o de fórma Rio do Testo até o lote de oemann. 18a. Secção� Nova

Ce�to vapor, Pl'ocede:nte de Sex.ta-feira, ás 6 horas da tar- juris, ser resarcidos ·em sua algu!,"a, e sim communicar im- Karste!l e Ribe!rã? KeJIermann, Bremen,'. no �alão. Vanselow,
uma llha. do pa�lfIco chegou a de, VIa-sacra. tofaltdade com o pagamento medtatamenfe este facto ao Mezanos: Chrtittano Karsten, votando, o� eleItores' de Nova
um porto norte americano con- No. proximo dominoo, na das perdas e damnos. que' o mais proximo guarda-linha, pa- WilIy Leisner e Carlos Kl'ae- Br@men, Ptnheiros) Ribeírão' fei
duzindo 25 caixõ�s de defunto, Igreja do Indayal celebrar..-se-à acto illicito e malicioso do pro- ra que o mesmo possa tomar as mero 4a Secção, Pommeroda, no ro" Moema. Ribeirão Revolver
O guard& aduartelro descçnJi�n- a festa de, Santa I�nez pRdioeh testo acarretou ao snpplican;. necessarias prO'\ridencias. edificio da E.scola Publica, vo- Indtos, .Scharlach, Raph-ae1, No�
do carregamento e do eX0il��lVO ra da Igl ela, Depot!'l da saRfa te. Isto posto o supplicante Empreza Força e Luz tando OS eleitores de Pomme- va Stettm e Oaçadc.-es. Mezarios:
peso de aadâ ataude mandou missa, haverà kerli1esse em be- respeitosamente requêr a V. -Santa Catharina- roda, Valle do Selke, Wun- Art!1Ur Vanselow,MansuettoJso-
abrir. um por um en<;üntrando neficio da Igreja. Excia. que se digne, cie mau- � derwald, Rega I Rega III.Rio do Iam � Henrique Cecheleiro, 19i1-
nell�s 25 «cadaveres VIV�S)o. . Na Igreja Matriz, haverá diari� dar tomar por termo o presen- De ordem do Snr. Superin- T�to do lote �e karsten pa- �e�çao, BeUa AlHança, no edi-
ETam ..... chineze� que pre- amente,' às 6 1/2, doutrina pa- te protesto, para todos os ef- tendente Municipal a">ti.so

_

aos ra cima, Mesarms; Hermann flCl0 da lntendencia Municipal
tendiam.�ntrar aSSIm nos .Esta. r.::: as crianças qu.�, e�te ann01 feitos. d.

e direit<?, afim ' d.e que Snrs, possuidores e occupa�teslW€ege, Albel't.o Ramlo� e Leo- votflndo os. el�itores de Be1i�
dos UU1d\}s;b�lan�o a 1e1, que vao fazer sua prImeIra Santa o mesmo' su�pl.Ícante oppor�u.. de terrenos compyeJ:endldos poIdo Bltl.8se,_ 54 Secça�: Itou� Alhança" Rtbe�rãQ das Cobras, (�
prohibe !1 lmlgraçao amarella. Communnão. namente pleIteIe pelos meIOS nas Classes B e C, a hmparem pava, na sala da flhal de Raso felQ, Marador, Lontras e-.r
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A O:dade

E,,-,,(:>cL lista (111 cirurzia e

doenl;.4" de !:ieIJJJf'-':-'

I:.,{>'

Hott!!
f"r!'a\"'p��fl 4 de

r raueiseo Margarida

, I

Faço publico que desde o dia ;: 1
2 de Janeiro do corrente anno.j )
:l1neiO'la no edificiq da Cromara j
:iÍunicip ..J a l:ieeção Techuica,
dlri�'ida pelo engenheiro Felipe

Aviso Assumi hoje a direcção
di) Hospital Santa lzabel
co no successor do Sr.
Dr. jungbluth,
Blurnenau, 15-1-1926

lo engenheiro
'3:ermer.
Reclamações,

l�io do Sul

João rv'l ed e i ros

Cliuica �el'al e� pal'tdr?
Especialista para do

ouças do nstornago,
dos intestíuos .' doeu

(;:1::; internas.

lH''-IFI ,rCTO-TDILII)

� \ o Superintendent".
Curt Hering.

I -\'·ERLl.\

Advogado

,t '! I',

t' ; !,"Il,/f,zr;-

desta secção.
em lG do ,Lne1ro

I
I
I
i

V? [�'(.1rp �\ 1 � I,;' ",1 pj TIl (,!.t JL.Ü.J _lL_,. J, _Lj k�, � -L L v JL.i, _, ,

I
i

el!"'m!nI"i'W gt'lnl'!>"
I ,,'nHi1(�t�S dt)� n-elhoree

ptores brasiletrov
recebe

�1 ) blB fig iU;'H'Jl] 'li,:Õ�i< IH;'

�·,[l;·;:Hl pOlleriln ser l'pctll,' CON.CURRESCIA
" U:l : odos os dias nt8Í:ô no

lFei1ppe R!te::ldB�D.�

Engcuh eíro ('h,-f.�

Pratica diária no

pital «Cruzeiro...
Rio do Sul

•

O 1 o Secretario

João Nleddros.

---------�------------------------

J;�:O:::c:T�"'"==S [.,,,'[",lfl"" ,lI' fUjOIS

faço sei ente aos interessados I
labaixo que acham ��e nesta ft:"1\ narticão os títulos definitivos!
I p'.,....., '->l�""''-'l'es � �'" Srs ,\ "O',,,'' ,I' ��t t,- �'_ ... J)t C:�U •.J.._ • ._ ...""L�:-;;;.. ......,'Lf

I Kôhler; Alfredo lvis�l;iL:OBech;.
i José Domingos de Oliveira, José:
I Fornari ;:'iiho, L;,,:::::. Reir,hüid

'[! e Cornmunidade l:.s�c!�r do 11:-

1 g ....r Aquidaban»
__ ,.,

Collectoria Estado;ti :..(!� � 1

gfi'< I '(i(-r,'''' e; f 8 de ["ln";l o -ã"

'i'i:;:�fl
. ',.<.,

" ;: lJ.-·�:"..
'-

tf��� };::;��'"
d ._0:1":1..:"_'1

,"; Fevereiro.
'�K \�:;/ \ P,. � �::c: f,? !i,l&i: th: lS r�.:':; B-é' JI ,_.:; I ,1 cha-se aberta •

,--
-'

I!,)

illn:tl'!o._
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Ca.ztoes., ·fact�:x:ª..s., :J:ot-u'los.,.
. guiE.i:l?� ··00:0..tas .' qo:r::rentes., etc..

IMPRIMEMMSE NESTA TYPOGRAPHIA
Pianos �{Es$enfelder"

Musicas Sellos
para coBeções, Enorme e escolhido
sortimento de saltos, catalogns,
albuns, lentos, píneas etc.

Qualquer collecíouador }!oder.á,
visitando esta casa, co·mpletaF
sua collecção. '�A.

'

•.�

Aviso aos meus clientes. que mu'"
.

r8sidencla para _�
odei a minha

Hotel Holetz.

·,pr. H .. Joseph

Classicas, de salão c 'pnra pe'
quenas crchestras, 'com pai:titurüs.

O melhor e maior sortim·ento.
Semanalmente rece

be nov::dades.
.

Visitem a Casa F lesdi

::(f1tiquetta. e· :rotulos aZ'i..:L9s}·

OONTEM MIS1'URA DEARROZ, MILHO OU QUAL.,.

QUER OUTRO SUOCEDANEO.
.

., . .'

.. D·.··.!)� plena garantia que o café de minha torrefacção
..... , ... e puro e torrado com assuear.

r:-:j-
.

.

�_7�
••

•

� � -,
! -; � I A C U � A

, J_A M ,4 L � I T � l �. � I1'Ç3_ g I Muleitas, Sezões eu Febres iutermit

i -:2 � P>,
"

I
.,

il I
. ." O!

; m '::; t tentes curan, 'se com as egrtimas PI U as � � [;')
il�� : .

O.V e-e-
,..,

i ::: � i de;_ qaferána Composta, marc� T
.. ...• �. O �At..l-L8 n cáO· I ;::;::; I RO tio Pharmaeeut.c. Heitor LIberato, �,g CÁ

I � := ! A ieus nil I 1 d
t»

'-'

I. 'f � i,.t:!.S unieus pi u as que pOl em ser usa as
;::::

'"O
'

.o;;.......'-"--_'----'-__"--_-.'--��----,...-.'---'---'-"--- .todca os livros adoptados nas escolas pu' TintllrLcia Chlrnica lava e tinge rou' .s '-l.. - ,

ff ')" ;:s
blicas e particulares do Estado e tambem dr" de quue;·lu�r. Cores. I <IJ

"'2.. i em qu�uq uer Iehre "om e eito garanüt o. 8 s- (b
cad-rnos e Outro qualquer material csco'ur TralJalho perfeito, j! � 'ª ! ATTEXÇÃO E �lIUITA ATTEN.çÃO! g".::�
_ I

Rua Goynz-Telepholle 5S ......, 8 (')
- I"::: ::: \ As verdadeiras pílulas de CAFE' 8 jil'

I e � ; RANA CO�JPOSTA marca TOURO r10 g � S-! a.::;J ! pharinaceutico Heitor Liberato, só serãe .

<l
�

i] .

09 : veudídas em It&jaby na Pharrnaeie Bra � 0"":3,..,.. - i.-of t. ..
•

• tJ) i-'ot

� � ; SI!. Quando qmzcrem tornar UIll remédio :i dO

� � ; garan:ido p�l'a Maleitas, Sezões o� F'e' � ê5:..... ;:.... f bres intermittentea, comprem as pílulas riq �
� 8 ; Caferana Composta marca TonRO � 5:.�
; � ! do phco. Heitor Liberato, Iornaudose [lI, � � e:.
§ Ç; I gumn.s caixas pRra fie' rem radicalmente

.

� �
o O I curados, De�tOl\'e'se o dinheiro ás peso � �,�I rg g

I
S038 que tornarem aR minhas pllu'as con: � rF!

g O forme a receita e não obtiverenr melho: � '-"

aO oas, As verdadeiras pílulas de Caferana 8 g
O � I qompósta m�rca 'l'OURO .SãO acendi lI1..§

5. 3 I etonauas -em caixas com 18 pílulas, rottr §' �
� � .B 110 azul com um touro no centro. Vende' '-$

O f:. t se em ltaiaby somente na Pharmacia Bra' t:� .;-'�
I � � 8: si! á Rua Lauro Miiller no 28, g' �

I O� � l1l
Approvado e liceuciado pelo Departamento Nacional ..-

iJ) 8 de Saude Pnbliea dos Estados Uhidos do Brasil sob. o Õ s-
"1::$..... nO. 3498.

.. --

[' As Pillula::.. de Caferana Composta marca TOUR{) do Phar-Imaceutico Heitor LiberaÍo encontram-se na Pharmacia 010ria�

::r:M1:ed.ico
BLUMENAU

_ '_li

PARA A ZONA SERRANA DO ESTADO
(LAGES - S, JOAQUIM- OURITIBANOS -r-e- C. NOVOS)

..�as escolas a

Livraria CarlWahle

minhas conhecidas �arcas

Superior
.

:s
- Excelsior

•••

<Ó, \fifALTHER SCHMIDT

"!'.!'!'!u':.� •• u.n._"""'_"'''''''''''''_'.�''_h''''''_''' ' •• _.h_h._ .. •• h. .:"!!!'!\�._ •. __ n ••••_._•••••• __ ._.n •• .._�

PROPRIKrARIO DA PRIlIEIRA E MAIS
; ,ANTIG.A l'ORREb-'ACÇÃO DE BLUlVIENAU.

Af'tQI·t�m sa
de todos os ramos da ...

UU li
...

li INDUSTRIA E COMMERCIO

Walter Chaefer
...... Dá-se optimas rsfel'sncias -+-

_C" 5_ J #5-$

luto

'I [@gl ti....

�o maior
Sortimento

SEIBT & STANGE,

Rua São Paulo offerecem seu grande
stock em COROAS de flôres BISQUIT

",•.de optima qualidade, fabricadas em

'$5.0 Paulo. A' pedido tambem se coUoca

lettreiros sobre fitas para as mesmas,

U Iti ma,8 novidades

I·-·--�

Alfaiataria "Sport"-.· �m: Jercy, crêpe de seda, crêpe da china e espuma,
<.

seda hberty e .Iavavel, blusas e chales de seda, rendas de.
Avisa a sua amavel fl:eguezia que recebeu m�tal, seda,e algOdão? enfeites, fiveHas, botões, leques, som'

um O'raode sortímento de fazendas Gomo: Case- brlllhas, melas, casemlras, paImbeach, gravatas, lenços cintos
mira; Brins Kaki inglez e um sortimento do que etc.

.

.

<.,

ha d� bom' e boult(\. PaIm Beach, Linho branco
..Aind� offe:eço �andeiri�ha .naciouaes. fazendas, para bano

inglez, Gabardine para capas e te,mo,:S, Flanellas. delr�s� fitas C?l' nacional e ltahana. .

...
.

para uniformes militares t� Elasticotine preto e Vuntam ,lUlUba (jasa {} V. Bras. encontrarão liodos e mo·
: azul .para ternoS ele �asa!llellto etc, c1ernos sortimentos a pl'e�os muitissimo ri;c1qz-idos .

.... ·Tel.oBQs de 180$000 até 320$000 feitos�

Dispõe de bons aviamentos e officia�s habilitados

ARTHUR LAUX Hermano Sachteben

•

,',:".:' :,"
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