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A COMPANHIA DO SIG�OR 'Y1'rALlS,
___ RerÍiigio! vem eã, .

An roximei-me, a t;::emer, d?, m�sa. -;
'

, �! Não tenhas mMo; pehz, disse o velho.

_ Olhe�torm:ntBaxberm.. . . � .Ó' , ' "

'.

_ Não·1digo que 'éu�a creança fel�., Se-fosse uma creança
.' -

", uería éu: os monstros nao me servem de .nada.-f",..3. nao 4 q ..." • " "

d h.'
,

, _.� Aht se fosse um,monstros com nas caueças, ou mesma

um fi.nã..? 'fanaria em

.

�âridaiwo' para o hospicío. Sabe' que um
- ra°tem valor e que se pode tiraryn;veit_? d'elle, ou .alu�

UlonJo�� ou explerando-o. Mas este não· e armo nem monstro;

��nfejtio de toda's outra: gente, não presta para. nada. ",

....
Presta para trabalhar. .

_� ���:i!n:;�t&de.us! é tão forté corno Um homem, e soli

e saudavru: olhe, Y8J3. as I emas que.elle tem, jà viu algumas
d()'liS dil'eHas?

.

-,

,.

Jt11'Earberin Ieva�to�l-me as ea ças,
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A Cídade
----�..._ --_.-----

ornada ,Jjiillal}cora"
(Nome e marca l{f'�istrada)

Do pharmaceutÀco E, Â. GllNÇãLVES, JoinvlHe -8 \iii! arina

Diplomado pela. Faculdade de Medicina do RiG de
Universidade de Coimbra.

janeiro

É o IDEAL: é um graadio,""o
patrimorrio legado á therapeutien
dermatológica após ;;Cl annos do
acurados estudos, «Curatoda tt

qualidade de Ieridas novas ou '«'
lhas," tanto humana como de
animaes, e muitas doenças dR
pelíe e da cabeça: Ulceras, Quei
maduras, Infecções, Empigi rW,
Sarnas, Tinha, (favosa e ionsn

rante), UlcE-ras syphtliticas e ;_:;]
gumas cancerosas, frieiras, DaI
thros, Pannos do rosto, Espinhas
etc' Indispensavel aos L; i<:,�'t(l]is�
tas, às damas para .idh erir °

tes abaixo mencionados atraza
dos do imposto de estatistica (.

Iiscalisação do anuo p. p. de
I Li:25 de virem até 31 de Marco
n C81H Superintendencia sald/n'
este imposto, findo este prazo,
sera cobrado judicialmente.
Elumenau, em 11 de Feverei-

1'0 de 1926.

de arroz. esteriüsar 11. cutis e pai a massagens.
Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a "tt'lina!11..:01:p}

vae chega,ndo, as curas, a rt':Jltrt1(:20 e a sua procura vão aug
montando, dia a di�!. (Lu�� ,[].I todos a conhecerem, serà o reme

dio de maior tríumpho em iodo o Brasil. D. Carolina Palhares,
de Juinvil le. C,:1"1<l com urna só caixinha» uma Ierida Di: 9 an

nos ITem .5· ceute ias:r de cnas semelhantes I � !

Adoptada i:> em mu t .�..., casas de sande e grande
dica. . - Liecn.. .i.: ;..., .1 ·':,5 915, sob N° 97,

clínica me-

.

�jae�,

Diarios
t 'ontas corrente"

Burn\dores .�

Copiadores
Costanci.l'as
Protocollos
Cadernetas
[jyl'OS de netas

1.)-"' ll� ... lJ:,\ilios partt

repartições cllenu'
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Formado pela Escola de cormuercio LyC8u Salesiano. N. S.
Aaxiliàdora de Cnlupiuas recouhecída otücialmente pela Lei
Estadoal nO H<;:fi de 2G do Dezembro ele 19'"21 e pelo Decreto
federal lio 4724 A de :13 de Agosto de 192ii. . li»

ExeCUk.� QnalQu,:.-r tr.. al.'111hO
de

.. ouarda-liVf.os t encarrega-s.e., d.e �quacsqusr eserhstas -referentes ao seu diploma, sendo as prmci- �
paes: í'iruias

...inâi.YidUaes) sociedades em nome collectivo, sOé!ds. �
em corumundita simples e pOT acções, socids, anonyrnas;' socids, �
por quotas, socíds. coopcrntivas, soclds. de capital índustriacso
cids. em p<:rtjcipfl�Lo a 1/2 e ] ;iJ, qualquer genero de Ilquída
ção amigavel ou forçados fusões e trausferencias de qualqu�l' so
ciedade, Casas com F'iliaes pelos methodos simples e centralisudo,
Consignações de conta alheia (pêlos tres casos) e de conta propria
Armazéns ;:::'2racs, ()pel'�çfes sobre Warra�ts (�Ta.l?·3.ntag('m,� Hy-\pothr-cas, Penhores ngncolas e mercantís, e",e�l.ptas Agncola,
Bancaria, ludustriul (qualquer f:;.enero de índustria) Empresas de

hotéis, ccnstrucção e rcconstrucçüo de predios, dos empresti-
mos o orígações e outras. ' ,

Trabalha com os- livros eommuns e Americanos, abre e encer-

ra qualquer escrípta. ,

Calcula planes de amortizações. contas correntes com jUl'OS
'}:lelos methodos directo, indireeto é hamburguez pelas taxas

recipro C:1S e nl.o reciprocas qualquer factura extraugcira pelos
calcules resumido e detalhado e outros.

Dispoudo de algumas horas livres lecc{onB. partíeularmente
e em qualquer estabelecimento de ensino.

: Pode ser procurado, diariamente na, resideucia de seu pae
Luiz Silveira da Vdga.

!
..

cAntonio Maria Cardoso
da Veiga
COr..\.tado:r

O::...:rtões., facti.::t..:ras"l rot"V..los.,

.cçr...tas co:rxentes.,

, IMPRIME�4-SE NESTA TYPOGRAPHIA

o AufomOY61 Pratico duravel
.

'e economico,. ao alcance de todo�.

G.DNTES AUTORISDOS

A Cidade

Vermouth
Quinado

�.w Aperitivo pp Vinho
licores -- Espumantes

DE
lVIartilli & Rossi

Flescl1
Pianos "Esseufelder"

SeBos
para colleções, Enorme e esco lb i.Io

sortimento de sellos, catalogo.,;,
albuns. lentes, píneas etc.

Qualquer col lecionador- poderá,
visitando esta casa, cOl!Dpletaw·
sua· eoHec{'lão,

Musicas

TORIN"O Classicas, de sa lão e para .pe·
quenas orchestras} com partituras,

O melfior e maior sortimento.
Semanalmente rece

be nov:dades_
REPRESENTANTE PARA O ESTADO DE

SANTA CATHARINA: ::E3:eitO:Cbonetti
l"isitun a Casa fi lesch.

-- BLUMENAU
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OHl'I��:r�:��: ��;:\;:Bhf�e 1 Atte n ção
�o�cs 08 ]ivr�8 adripb.dOS nas escolas pu·I'1 r.rjntur:�r_b Chir!lica� ia;,:a lo tinge rou

nhcus "e pnrt icula res do Es.ado e razibem (tas O!- quaesquer core:'>.

cndernos e outro qualque-r material csco lar 1 Tr:lb:.tlho perfei:o.

.....
_

"
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(1.:\0 ES - S. JOAQUIM - CUrtlTIBAr�OS - C. Z\O\-OS)

I
I AcnJ't�m SI}

de todos os ramos da
Ps (j li

-

!J INDUSTRiA E O.Jtv\/\tERCI0

RIO DCS
CEDROS

II
!I
I'
I
I

Illjecções
No risonho e fAtt uesvo

!ún de..J (..-:rdro,'i, .! . .n tügar a'

prazível assenta o bel lo

Ce//í'gi(J ..iF. S. Auxiliadt'n1.-·

pa ra meniuns.
A instrucção m inrstrada

NR plena comforrnirlade
corri (IS prog1'311lnlí!S .,·iger
t cs abraugc os dois CUf:3C-�'

Suptrior C .prilllmio- Al em
do ensino de varias ling nas

ha l icçõcs de mus ica , Ilorcs

pintura etc.
Monica mi'nsalidade, bóa

alimentação, agua potavel.
Tudo esta confiado a05 cui'
dados e governo lll-ls --xi
mias Educadoras,Venerandas
Filha- de M_ Auxiliadora
Oura D. BuScO,

hypodel'zu iica§l I
I

I
I

j
I
II
I
I
11

II

in tramuseulares

,

applica-se na

Pharmaei.a Gll.oria

do

IBlum.en:u.ll

��S4<:..;i;:);m,�"'<l.,��

I
luto - - �

SEIBT '& STANGE.

R c;- P i f" , .0uu ouo _ uUIO o te recern "eu grnnue

stock em OOROAS de flõn'3 DISQUIT

..

rnmor

Sortimentode oprima qlialidade, fabricad.·,s Cln

São Paulo. A' pedido tambem se eolloca

lettl'eiros sóbl'c fitHS pRra as nle�mas.

U Iti ma.8 tlovidades

Alfaiataria ,"Sport" Em: Jel'cy. crêpl> de seda, crêpe da - china e espuma,
.. ...

seda liberty e la vavel, blusas e chales de seda, rendas ue
Avisa a St�a amay�l fr:eguezia que recebeu m�tíll, seda _€ aJgodão� enfeites. fivellas, hotões, leques, SOIU'

uI:n gran,d.e sortimento tle tvzen::las como: Case- brmbas, melas, �a8eli)]ras! palmbeach, gi'avatas, lenços. cintog
mwas, Brms,Kaki inglez e um sortimento do qUE' etc.

!la fie bom e. bOlllt(\ PaIm Baach, Linho branco Ainda offel'eço bandeirinha nacionaes, fazendas, para oan.,lnglez, Gabardine para eapas e terno�. FlaneHas.1 �eiras, fitas côr nacional e itallana.

��ra uiformes militar.!-::! f' ElasticoHne preto e Visitam' minha .�asa a V. Sras. encontrarão lhldos e roo"azul fira temos dE' ;;asamento etc. I demos sortimento!!! a pt'eqos muit!ssimo 1>�d!lúdo8
.

Ternos de 180$000 até 320$000 feitos, ;
.

.

D'
-

I

lspõe de bons :avíamentos e officiaes hab!litado"> I
Harmann Sachtfebon _

ARTHUR LAUX
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