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Conta um telezramma de Lis
boa que o medico Dr. fortuna- Revestiu-se do maior brilhan
to Pita, resident€ em Funchal tismo o festival realizado no

descobrio a cura do cancro, de- Grupo'Es colai Luiz Delfino, por
vendo brevemente realisar ex- occasíão da passagem do anni

cambio mental entre os Estados. perie,�cias na Universidade de versario da descoberta do Brasil.
Não 'poderiarnos ser mais felizes I Cornibra. j Os numeras do programa da
na idéa de concorrer para a vida' �� festa, optimamente organisada,

Terça feira, 11, Blumenau as· crescente da Federação Cultu- A morte do mals ve ...
alcançaram o mais ruidoso sue-

sistirã, no Salão Holetz, a edi- ra tão nobre e u+íl ao seu oro- cesso.

ção extraordinaria do nosso [or- gramma pelas aífinidades eviden- lho alfar-abista do Rr'o Os hymnos nacional e escolar
na! com o programma encaula- tes com o nosso. I! foram cantados por todos os

dor que publicamos adeante. A suggestiva pro::nra de bi� No Rio de Janeiro acaba de alumnos, que mostraram conhe-
Pela primeira vez, em Santa lhetes revela a curiosidlde e a fallecer o velho João Martins ceI-os bem e sentil-os ainda me�

Cathariail, se realiza um jornal sympathia com q ·le Blumenau Ribeiro o mais velho alfarra- lhor.
falado. Dir-se-ia que um bom pelo seu publico mais elegante bista ali existente, pois conta- É uma satisfação para o bra
destino ainda nos quiz felicitar e: Ilustre, se prepara para ou� va 86 annos de idade. Era o sileiro patriota que assiste ao

com o numero de coUaboradores vir A Cidade, jornal falado. mais antigo e versado biblio- desenrolar dos tristes aconteci
que reunimos, de prestigio in- Desde que unnunciamos a festa grapho do Rio. Proprietario da mentos que têm convulsionado
tellectual indíscuUvel.São nomes de térça - feira, no Salão Ho- livraria «A Nacional» vivia en- ultimamente o paiz. apreciar o

que, formando u:n corpo homo- btz, temos n�cebido demonstra- ire os livros não sahindo a rua enthusiasmo com que a infan-
"-

geneo: actúam, em noSso ambi- çôes de solidariedade e carinho desde o ann� de 1862. I da enfõa os nossos hymnos e

entezsocial, com evidente fulgor. de pessoas que julgavam proble� NUllca entrou num Theatro declama os nossos poemas, fei
.

A OidadJ não poupou esfor- matico o successo de tal tenta-I. nem conhecia a Avenida Ri� tos todos de sinceridade e de
ços para que a sua edição ex- men entre nos. Branco. ardclr patriotico! O espectaculo a

traordinaria constituisse um e O jornalista moderno està no que assistimos é uma esperança
xito jornalistico, dos que attraem dever moral de avivar, dia a dia, �� risonha nos horizontes toldados
e sensibilisam o pUJlico mais o seu conctato com o publico. _-\.'8 DamaM da. Elite' O me-

da nossa vida politica, pois que
exigente. Do artigo. de fundo à I Orientando�o, esclarecendo-o, lhor creme para esterelisar a cu�

as crianças de hoje serão os ho
pagina dos annuncios, a maferia

I cumpre
Iucida e bellamente a tis, adherir o po de arroz, mas-

meus do futuro.
sedesenvolve, movimentada, va- a sua missão. Um jornal falado sagens, espinhas pannos, etc., é Merecem, pois, todos os ap-

D. JOAQUIM DOMINGUES DE I . General Dr. Flores da Cunha riada, vibmnte, moderna. represe ata uma hora de puro a "POMADA MINANCORA". plausos aqueUes que orientam

OLIlft1IRA I
O leitor que é, no ca.so, o es- prazer inteIlectual na materiali.,. A mais bella creação dos uI- tão bem o espírito infantil, nor

Ui
.

Esteve, de
.

passagem, nesta pectador applaudirá, terça feiTa dade e na vertigem do momen- timos 50 annos. Veude-se em
teando-o para o caminho do de-

Ch
.'.

.

Cidade. na segunda feira ultima proxima, os mais diversos gene- to que passa. Assim, vivendo d ver, da fé e do amôr á patria ..

egou na quarta a esta cida-
o l·llustl-e. dep'.tado federal r'l'o-' d' f

-

l't t
.

I'
.

I' t Ih
to a a parte. p' b 'Ih d l' d fde, hospedando-se no. Conven- .. ros e 111 ormaçao e 1 era ura, para o puo ICO o Joma IS a e ara maIOr fi o a 111 a es-

ta dos. R. R. P. P_ franciscanos, grandense General Dr� Flores da accordes com a febricitante vida dá o melhor rythimo do seu pen- )00;. .... ...;. ta escolar, notava-se a presen-
S. �xcla; Reyma. o Snr. D. joa-

Cunha, contemporanea. sarnento e do seu coração. ça de pessoas do rriltior desía-

qUlm Dommgues de Oliveira �.�
O producto de nossa festa de Contamos que a noite de 11 Nomeaca-n que no nosso meio social, as-

'H
. arte destina:-se á federação Cul� seja inesquecivel para nos, obrei- U sim como de gentis senhoritas

D����s�n�tre .e amado Bispo
Collect.o·fIlia F''edoraI tural Brasileira, a victoriosa as' ros modestos da 'imprensa, e foi nomeado Contador da E. de que fazem o encanto da nossa

sociação fundada, no Rio, por um para o generoso escol de BIu- f. Santa Catharina, em substitui- socidade.S. Excla. celebrou missa no grupo de homens de letras, com menau, ancioso que está, certa- ção ao Sr. Cesar Silveira o sr. «Á Cidade» congratula-secamdia �eguin!e naegreja ,Matriz, .. Assumi0 o cargo de Conector o fim de valorisar, solidarizar mente de applaudir, na projecta- Nestor Heusi que exercia as fUn� o Director do Grupo e corpo,segUIndo as .d.u...as horas.
< da 1ar-'1 Federai d'esta cidade o Sr. Ce,.. aacção do pensamento brasi- da festa de inielligencia, a ins.. ções de Secretario da Directo- docente pelo successo alcançadode para.o norte do .t.stado. sar Silveira...... l�iro, estabelecendo seguro inter- piração feiticeira que a dictou ria da mesma Repartição. com a festa de 3 de Maio.

coisa. mais inepto do que aproprio macaCOj d 'ahi o meu sub-titulo:
-A peça que vamos representar, continuou Vitalis, tem por «dos dois o mais estupido não é o que julgam;» mais estupido

titulo O cread.o do sr. JQli-(Jwur ou Dos dois O mais estupido nxo do que Joli-Omur, eis o teu papel; para o representar na pel'f�ição,
é o quejulg-em. Eis o enredo: o senhor JoU Omur teve até agora bastava�fe ficares tal e qual como és n'este momento, mas como

(18) um creado com quem está mt:Ho satisfeito, e Oapi. Mas Oapi I isso é impossivel, deverás Jem')rar-te do que foste e tornar-te
vae-se tornando velho; e, por outro lado, o sr. JoZi- Omu,. quer artisticamente o que jà não serás naturalmente.

.

tomar um creado novo. Ou.pi encarrega-se de lhe arranjar um. O creado do sr. JJli-Omnr não era uma comedia grande, e
Mas não ha de ser um cão que eHe ha de escolher para seu não levava m'lis de viute minutos a representar. Mas o nosso

successor, ha de ser um rapazito, um camponez chamado Remi� ensaio durou mais de tres horas; Vitalis fazia nos repetir duas,
gio. I) quatro, dez vezes a mesma coisa, tanto a mim como aos cães.

-Como eu? Effectivamente, estes tinham-se esquecido d'algumas partes
-Não como tu; mas tu mesmo, Chegas da tua aldeia para dos seus papeis, era necessario ensinar-lh'as outra vez.

'I entrar ao serviço de Joli-r!reur. Admirou�me então muito vêr a paciencia e a affabilidade
-Os macacos não ieem creados. do nosso mestre. Não era assim que se tratavam os animaes na

VI OS MEUS COMEÇOS -Nas comedias ieem. Chegas, portau!-o, e o senhor Joli.- minha aldeia, onde as pragas e as pancadas eram os unicos me�

na qual farás a tua estreia.. IOlEU7' acha.te com cara de tolo thodos de educação que se empregavam para com eHes.

Pe�guntei a que era fazer a minha estreia, e Vitalis expU- ,-Isso não é muito agrad�veI. .
Vi!alis, todo o tempo q�le durou o eil�aio, não se zangou

cou-mr'que .éra aparece� pela primeira vez diante do publico re� I -Que te importas tu com isso, visto que e por brincadei� uma Untca vez;. nem uma umca ��z pragueJou.
.

pre�fl.'ntandof\u!l1a co�edla. ... '
., _

ra? Aliits, faze de conta que chegas devéras á casa d'um sujeito -Vamos la, recomecemos, dl�l� elIe �everament�7 .;=tu�ndo s�
/ �Havem?s. de 4?-T am�nh<l a,n.0s� pnmelnl representaçao para ser creado, e que te mandam, por exemplo, pôr a mesa. não acertava _com o. que eHe pedira, mUlto mal, aap�J nao esta

e fu nas de ahlflgurar. É rW1S necessài'i'o qné eu.. te faça ensaiar Aqui está justamente uma que ha de servir para ii. nossa repre� dando atte!1çao .Jolt-Omur, vou-me zangar.
° papel q.u.e t� destino. .... .

<.' .... , _ sentação. Anda, arranja essas coisas como devem ser. E maIS _?adai mas comtudo, era bastante.
.

Â mln�a expressão de espanto mostrou-lhe que não :·õ
.

N'essa mesa, havia pratos, um copo, uma faca, um garfo, -E entao, disse-me �lJe, quando se ac�bou o ensalO, pa-

comprehendJa.. •.... . .

..... uma toalha e um guardanapo. fece-te que te. has de habItuar a representart
-:-Entendo por papel o que tu terás a fazer n'essa repre-

.'
, . .como se havia de dispôr aquillo tudo?· -Não seI.

,

sentaçao. Se te :trouxe :_ommigo não é unjcamente para t� dar o Etnq!!ânto e� fa�ia a mim me�mo esta pergunta, com os bra- -A�orrece-te? . .

prazer d€l passelares. Nao .sou bastante nco para ISSO. E par ..... ços pendurail.es, lllchnado para diante, com a bocca aberta, sem. -Nao, pelo contrarIo. dtverte-me.
q�e trabaIhes� E o teu trabalho.consistirà em representar come� saber por ondê,havia de começar, o meu mestre começou a dar' -Então, tudo vae bem; tens intelligencia, e o que ainda é
dIaS com os meus cães e com Joli-Oceu'J'.

.'
... palmas e a rir .á�argalhadas. ."

talvez mais precioso, attenção; com attenção e dociJidade, chega-se
-�as eu não sei represental! esclamei asus.tado�..

.

-Bravo disse� bravo, na perfeição. O teu jogo de phy- a tudo.. Vê os meus cães e compara-os com JoZi- amuro Joli.-Oa:ur

......•.,--.,
E e

x.
actam

e.n..
te

..

por iSSO que..t

..

e p.r
..

a'

..Ci.SO ..

ensinar. Imag

.. l.'nas. sio.no
..
rt1.1.ia ê e�cell

en.te. 'lD.=a.paz, qu.e e.
u

.. t.inha
antes de ti, punha� tem talvez mais vivacidade e maiS

..
intelligenda, mas nã.O te.m do-

bem que. não. é. sem. estudo que Oa-pi sabe andar tão graciosa- se com um ar de espert hão, que significava bem claramente: diidade. Aprende facilmente o que lhe ensinam, maS esqueceu-o
mente nas duas patas trazeiras, .nem tão' pouco por lhe aprazer «Já vão vêr como eu finj ,bem d� estupido,ll �u não dizes nada, no mesmo instante. Por outro lado, nunca é c�m prazer que fa�
que Dolee dansa na coràa. Oap'- aprendella conservar-se ,empé tu pões-t@ como és, a tua �genuldade é admu8vel. o que se_lhe peQe; de boa vontade se revoltan�, e sempre es!a
nas patas e Dolee aprendeu tambem a dansar na corda,ttveram

.
.,...,..Não sei o que hei de; fazer..

....

a contrartar. Isto está-lhe na natureza, e é por 1SS0 que me nao

m.esll'lO quetrabalhat, m_uito e durante muito tempo para ad9ui- .

�E é por isso mesmol�rlte és optimo. Amanhã, d'aqui I zango
com eH.e; o macaco .nã� te�, como o cão, a c�nsciencía

nre?1 -estasr pepdasA�sslm como aque1It:s que setornam' comlCOS a pou,cos. dias. já sabes perfeitamente o que has defazer; do dever, e n'lsso é-lhe t;lUtto mfermr. Comprehenqes IstO?

hablhdo�os. POiS ��n;t! t� tambem preCIsas trahalhr para apren-.
..'
E entãt\ que. te deves lem��! do. eIllba�a>o que estas expe� -Parec�-me que sim.

. _ .

?er os dlvf!r:,os papeIs que has de repre�el1tar com eHes. Mãos. rimentando agora, éfi,ngir o

que�a.
não s_entIras. Se pl!deres tor- .

. -Sêpo!S attento, meu rapaz; s� docil; faze o melh,�r pos
a obra, p01S,. . ...•... "

. ,. '.'
.' ' . /_ .

. .., nar a eucorttrar esse Jog? de pn SlOnorrtla e essa attJtude, pr'1- sJVel o que tiveres p�ra fazer: Na vld�, tudo depende dIsso!.
Eu tln.ha nJessa época rdeas detodú pral1itlvas sobre o tra.. digo�te o maior successo. O qti' é o teu personagem na mm�a Convel'sartdo aSSim, atrevl�me a dIzer-lhe. que o que malS

. ��Ihf,..J;!���'l ������,�ra�>�r���l'::�r_��!" ne_c��:�r��_ :�;_a_r_� t�����-, I co_��dia? o d'um peq�enó aldeã . �u_c: I?:ã<?_v��t_ ,_na��_���L:a?: i ��� a_�;rti��r.� _n_'�Cju:ll�, �n�a_i?'T!�.r:;..a.. J)�c!�n���_ i?_��:r__av.�i_�, de Á

I •
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J. FERREIRA.·DA SILV..A
.

-
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�

f�grande- Depoi�}
! zá do nossg Ed,staBdo e por de fecundação eruzada.con- i
l co.nsequenc18, o rasil in- seguiu o sr.. Luther Bur- I

1 tem:" eu<qu�zera ver as bauk uma variedade sem es- . 1
1 t.e.rr.....•..

as �
..e.mI-andas que vão, I Pinhos,i.S.to é.,.•e.norme varie- Ií pelo Iittoral de Biguassü ] dade essa que por sua.vez-

f . at� a Laguna, abrangendo I deu um alimento de grande �
í

. a .!lha .

de_Santa Cathsrina i producção e sufficiente va- ;

l··
"8

....
do cestão do.s '.

Zírnbros, i.lor m.lteitivo para toda a l

para o norte, cornprehen-] classe de auimaes domes- !� dendo a pen.insula dasDa- i tlcos, muito propria para
1 r0}lpas segoui�do Camooriú ! as regiÕes. semi-aridas... �.
!, acima e depoís Itajahy até! Ho;e, graças aquelle phy- i
L a Barra Velha)

,
occupadas i tologo, ,a região do T.e:cas í

) por duas espectes de plan-I nos Itmites com O Mexlco, <

( tas:. opun
..
tia braeitiensee e i estã co'rerta dessas .plan- ·1

l a .ro�.r.cr()ya. gi,gante.ti, a! tas q
".

ue

..

'alimentam
...
milhare

..

s �

I! prrmerra crescendo nas: de rebanhos. .

.

I
.i, parte� baixas e a segunda) O eX.ito com a o.bteucçii..o !) verdejando nos sertões' de va-íedades novas al- 1

.1 existe,ntes: '. gumrs:' maiores, mais pro� '1'

.

Sena f�rt.un.a. va.liosiS- dUC.Í.i..vas.....e.m". fn.lctos... d..e sa.-.v1".,
. sima e maror para os cul- bor differente e com me-

: tivadores dessas preciosas nos sementes, foi maravi ...
plantas. lhoso. Elle foi maior do �

\! Já tiv?mos opportunida- qu� o esperado,. �ois foi Ide de dl�er', que com mUJ� o:Jttdo,. em .condlções
'.

ta- 5

II to proveito nos tempos co- voravets, umas cinco tone- �
Ioniaes, milhares de pés i ladas de protíuctós alimen- l

i de urumbéba .to�am culti- I' ticios �urri hectare de ter- 1
l .

vad<;>s para, cnaçao de co-] ra, .e isto em uma região �

11 xo.m.l.ha; ammou. a.cultura.l·
em ....q

..

ue a precipitação da I
, O �overno portuguez pro- chuva é de O. 40, ao pas- ime .ten dI? .

adqUlflr to�a. a. so q
..

u

...e.'.. em _outras regiões, 1
!

pfodu�çao de . coxomlha, I em gue nao. choveu du�
que fOl grande. O regímen I rante dQus annos,. as pIa0' í

...•. porem, �e comprar e não

j
tas. produziram mais abun�

j.. pagar· fOI o adoptado, dahi �antelJlerlÍeque,outras.cul:
;. o aba,ndono por completo! tJv3vels em regIões humi�

li
daCf1ação e do cultivo. I das..

. .

.

.

. Não vamos hoje tratar I Algumas dás variedades
,. de; reviver ,aquella creação . fructiferas têm produzido

;•
pOIS a •.

' chlmica suprimiu até cem ou ceuto e ein
com va.ntagem o que· da- coenta mil kilogrammos de

� .

va a cox�milh�, mas sim I,de fructo delicioso por

�
�o proveIto que se pode hectare e com a vantagem
tIrar da urumbeba, que a I de fructificarem em me ..

·

1(/
todos

..

03 titulos merece nos de dous annos depois
I ser olhada com particular da plantação.

attenção depois. que foi Henrique BoHeux
estudada e melh.o.rada a.1 Aln.Úran!;e

'.especie.s .... ��

'�
..
'..�tf

l ...
t_'

Sem Familia
POR

Primei raParte

..�
I�

•

O NUMERO FALADO
D' A CIDADE

EXPEDIENTE
Assignãtul'as

ANNO . . . . . . .. . • . . . . . . . . .. 10$000
SEISMEZES . _ , .. , . . . . . .. .. 6$000

Annuneios mediante ajuste

Pagamento adiantado

Feliz o que, fecundo ou infecundo,
Exgottou, no sopé ou no apogeu,
Toda a taça da vida, até o fundo,
E, infantilmente bom, envelheceu.

... Ser humilde com os fracos, ter, no mundo,
A innocencia de ouvir a vóz de iàOrpheu,
Limpo de sombra, o coração profundo
E transíígurador do que soífreu,

Digna é a dor, do recato puro feita;
Alto o desinteresse que semeou,
Sem a esperança rosea da colheita.

Augusto o que belleza realísou:
E o artista que, sentindo a obra imperfeita,
Heroicamente humilde, não chorou.

Oliveira e Silva

o 3 DE MAIO NO
GRUPO ESCOLAR

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



Agencia do Correiol A radiograpijia no
.

1 N�; ::��iad;a;'��i�raultimo O Anniversario da For-
I

A elevação da Agencia.pos-l Br.asil
I

Ialleceu na Capital do Estado a

oa Publ,' fiata! d'esta cidade em nada '. adi- f· Veneranda senhora D_ Sophia li

�!1tou, a� publico riem aos fun-'! foi inaugurada em Sepetiba 'Cald�!ra, sc;�va ,�<? r:xemo ;Sr.C�L , Fpolis. {l.-Por motivo ?o an -

!
C!O�arl0S �ue.

00

n

coeH.a servem.. II urna estação radiographica Pere�Ia e Oll'V.,eTr:l, dign!? vlce-go- nrversano da Força Publica do!
Estes nao obtrv;eram ainda ultrapotente,

vernador do E�tL1do e fl� do nos- Estado houve honrem imponente.
aUgmeuto �e vencimentos que

I .:.*=<{
50 p�esado arnrgo Dr.Joao Ped:-o parada seguida. do juramento à:

A's 15;30 deram entrada no lhes e facultado ,pelo Regula-

lU···
o

o

.

da �Ily�; Desembargador em dlS- bandeira, á tarde, A' noite, 1'sa- i

· ground da Sociedade de Oym- mento d.OS C_?rrelos e o pesso- M BANDIDO QUE ROUBAVA po.n!bfltdade. .
Iisou-se gra.nde baile noQuaricL :

nastteà os teams Tiradentes de a! tambem nao soffreu altera- PARA DAR A.OS POBRES o

A· Exma Farnila enluctada os ". íl.�.' !
'

itajahy,e Chautteur Club des- çao alguma para melhor. 1 nossos pesames. No')
- ....==;\�

.' ta. cidade, notando-se de parte Agencia de grande movimen-', .

Ha vinte e cinco a0!10s vi- �� ia.n�açoes: O flNUNISMO AVANÇA
. :;li parte um grande interesse pe-

to eon::o pa��am.os a dernons- Via nas mont�nhas da tlh:: de 8 50 anaíversan» da cidade de foram nomeados para a es-: Com uma maioria de 1,600

la partida. trar, nao esta, lamentavelmente I Corsega, l?atrla de Napoleão 1,
.

ltajuhy cola de Nova Bremen Gerda Reu- i votos sobre o candidato conser-
·

No decorrer do jogo não hou- apparel.hada para bem servir os! um band.ldo chama�� RC?nce No dia lodo corrente trans- ter, de Canoas Otilia. Arnhold.] vador foi eleita para aCamara

ve incidente algum nem lances seus dl�ntes., I Romane�ft que a pohcla, vm�a correu o 50 anniversario da ele- de Trombudo Irma Wehmuth; \ dos Cornmuns, pela cidade de

que despertassem vivo interesse Para l�S? não dispõe de pes-I perseguindo com perS1S!�ncla vaçãode Itajahy à cathegoria de 10i r.emovido da escola ,de rlam- Erst�am, a candidata trabalhis ..

da parte da assistérteia por ser
soai :mffIClente, _ I se�

nunca lhe ,poder pOI as Cidade. . mO�la para a de jaraguà, � snr. I ta mISS Susan Lawrence.

manifesta.
.

a
: superioridade do . C�lxa.s �o�taes nao tem, maos. Romane�tJ era un; her�e. . ��� �

,
Izaias Zonta; foi transferida a I; �_

Chauífeur Club. Distribuíção de

corresponden-1 para
o povo SImples. A noite lO .

a ti p
escola masco e convertida em!

�

Coube a victoría ao Club 10- cia a domicilio não existe nem descia das n:on�an�as, roubava CO {'l'ftlO !!lO OVO mixta a escol-i fem. [do primei- i O BANDITISMO NA
cal que accusou o seguinte fi- ha esperança. d� fel-a tã� cedo! os riCOS e distribuía os roubos Entrou no seu 80, anno de ro lugar. i SIOILIA
nal: porque a administraçao I!ao pre-] aos camponeses: ,e _aos pobres exístencía o nosso distincto col- --�4'"-d��--- !

·

Chauffeur Cluh - 4 enc�e. as �uas vaga� existentes. Estes por gratidão aV:l�avam ega «O Correio do Povo» jornal pildro Paulo i 9uf1_lprind?0 programm� �do
Tiradentes _ I, E a. uruca Agencia de 1 a. das- no se.mpre quando a. policia ap- bem feito e noticioso que vem uuru i Pnm�lro Ml_nlstro Mussohm�o
Distinguiram-se no «onze»

se em que tal 8:contece,. p�rque parecm,. ': prestando o seu grande concurso Acha-se entre nós o distiucto! prefeito ,MOr! està desenvolveu-

Blumenau Kapp, Hahn e o tri- as de S. FrancIsco,. joinvílle e No _dta 26 de ,Abril, :,em que em prol do progresso de jaraguà. litterato Sr. Archímedes Tabor- I do form:davel ean;p.fi!1ha contra

angulo final Garcia, Fritz e Mo- Laguna possuem mstallaçõ:s o,s armgos de R�f1!anettI presen- Aos presados collegas que o da (Pedro �aulo) director da bri-I o� bandidos. na Slc]h�. .F�!am
ro que desenvolveram um jogo, e o pessoal. de que �art;'.cem nao ttssem ires pohclaes esconde- dirigem felicitamos calorosamen _ lhanfe revIsta ;)Hlustração ca-l PI eso� ha diaS 450 llldtv1QUOS

·

seguro e efficíenfe. dan�o por ISSO motlvo a recla-I ram-se nos rochedos e quando t te. .

tharinense;}, de florianopolis. II!1cl�slve mulheres, per,-tencentes
. Tenninada a partida, a derro- ma�oes." ) .

este passava a cavallo deram- 'i �'I:; Acquiescendo ao convite que' <: mao negra, Em ChamodeJ�o!-
ta do Tiradentes deu origem a E�tre�(tn.o � r��da e_o mOVl- lhe uma descarga de chumbo

f MEl DE MARIA lhe d1rigimos, Pedro Paulo abri- lt foram :r:resos 140 bandidos

. uma discussão que redundaria meniO dn Reparhçao sao bas- que o prostrou morto. Tiveram inicio no dia lo na lhantará o festiva! que promo- em Ttrracma e 18 em Bevezzaw

em leio �ur,!ru se pessoa� cal- tan,ks para qu�. ella _:nereça um ,

�� I n;atriz de�ta p�U"ochia, as bellis- vemos para o dia 11. to�
.. mas e cntenosas não apazlguas- pouco mats de a.ttençao. .,! Slm:!S cenmomas do Mez de --.:::�b'-""2·'P,"·'''JP=�- @3$€}

sem os animos exaltados, A
. ar�ecadaçuo c:.e 192i} e I I J\la[i:t, ás 6 horas da tarde.

HJ notus 1920�) fOI de 33.3�6$386 e

\ I E officiante o revmo Sr. frei
,�. 3?,<.>A$340 res�echvar��nte su- FERIDAS i Marcel1o, zeloso vigario.

Cartães, env.eHoppes, rotulos, bl.0 a4 1.7.1�$83Dem 1?2D. Nesse I R i O cõro das fHh.as de Maria, .sobduplicatas, faciuras e notas ann? emlttlO ;4.37 va�e,",s postaes ASSADURAS
a direcção das Irmans da Divina

sõ nesta Redação na lmportancla de 48.163$400 e

I
Providencia, està abrilhantando

pagou 324 n� de 40.371$000 as solennídades, que estão sen-
�� recebendo 5,0 ..>9 malas e expe" QUEIMADURAS do muito concorridas

dind03625alemde1204quepor S I ��'
eUa transitaram. I

A E C I dA'Mais ainda: distribuío 334.376
.

OOE"tAS DA PULE . S O a e grononua em
objectos de correspondencia or-

.

T· P Iofdinaria,expedio 149.970 e encami'l' SABÃO LIQUIDO MEDICINAlI e as
nhou 64.764 para outras Agenci- I

O Q Snr' Dr. M. S. Gomes de
as: registrou 16.265 objectos sem' i freitas dirhiio-nos attenciosa
valor e distribuío 24.355, dan- LAVAR A CABEÇA.1 I cOll1municação dA haver assumi-
do destino a 6.781 objectos em L Ji I do o elevado. cargo de Director
transito finalmente distribuio FRIEIRAS E OARTHRDS da Escola de Agronomia e Vete- !618 registrados com O valor de

. I
rinaria de Pelotas, importante

1400957$730. registrou 372 como estabelecimento de ensino que se

de 22;9.84$418 e encaminhou de COCEIRAS distingue entre os congeneres
e para outros repartiçãeá 672 N do paiz pela sua actuação no

cotelido 169.145$826. ESPINHAS preparo de profissionaes com�

I·
A' visia disso não se com petentes e dedic:ldos, nos ramos

prehende o. desinteress.· comoo I que lhe estão affedos. formu-

,que vem sendo encerrada bódó 'votos para que s. s. pro··
a actual situação da Af;_ encia siga com felicidade a obra· de
para a· qual solicitamos à aften- �� seus antecessores, agradecemos'
ção do di�no Sr. Administrador

O I b
o

..

I
.' lhe o gentil communicado.

dos OorreIos. rue enevo enOla -�l;1�
�

Anna Serebriakova, cognomi-
'nada a «Avo da. Policia Secre
ta Czarista» si chegasse áo fim
da condemnação que lhe appli
cou ha dias a justiça do Soviet
Russo so sahiria da prisão no Ianno de 1996, contando então
a idade, de 135 2.nnos. I
Condemnada á morte como

traidora às instituiçõés revolu
cioliarias foi a sua pena com

mutada em 70 armos de prisão
por estar cega e em avauçada
idade; I

I

Annull!i ção de processo
o Superior Tribunal de Jl..!S

tiça acaba de annular (. b-inüio
o processo recentemente movi�

I
do COllÍT a ��er Jahn.

CREVE COLLOSSAL
Rio 0- Lon dres. Declarada

i ha dois dias Inglaterra greve

\ sem prec edentes estando para
lIvtJRA J1JMlOR dos cinco milhões qe operarios.

I Continua relativa callHa regis

��-�-��-l'
trando-se apenas alguns inciden-

H ed ijl t tes entre os ques figuram ata
OSO e 11 US re I ques aos caminhões do gover�

fpolis 7-Acha-se aqu. o mus� no, distribuidores de generoso
;·re advogado paranaense dr.UIys·1
ses Vieira.

... ... ...;

�� A rNAUOURAÇÁO DA PONTE

Rectificaç�o FPOlis�ER��!� d���ivamen-
�or. um la�so 1l0tIclamo� na te marcada para o dia 13 do cor

primeIra pagma.a nomeaçao do rente a inauguração da ponte
sr. Nestor Heust para o cargo I Rercilio Luz

-

de contador da E. de ferro San-
.

ta Catharina, a qual recahiu no . o.'

sr. AnnibaI Barbosa, que o oc-
; cuparà interinamente, i

ea_ ')
A INAUOURAÇÃO DAS ESCO- i\ (LAS REUNIDAS E,II,\ S. JOA- I Cirurgião De1ltista

QUIM i �'.' Consultils�-das 8 ás 12 e

Fpolis 6- Acabam de ser

I
das 14 ás 20 horas

inauguradas em S.Joaquím da
Costa da Serra Escolas Reuni� -Rua 15 de Novembro- .,

das.
.

l�_o.�.o�

o Snr. f. M, Grimmer, repre�
sentante

.

'da importante casa

Paul j. Christoph Co com sede ATTlTUDE DE MAURICIO DE
no Rio de laneiro e suceursal LACERDA

.

· em S. Paulo�presenteou-nos com �
varias am�stras de produetos Rio 6- Tendo o director da � ,

de que aqueHa casa é deposita- '«Manhã» lançado com grande I-
ria

. exito idéa de um plesbicito em
.

Não são· p:roductos novos Festa do DivIno Espirito favor do Dr. Mauricio de Lacerda

pois que já na muito
o for_am

.

in"; este recusou em carta dizendo
troduzidos no comrnerclO go- Santo não poder admittir supplica num

·salldo
..

merecidamente inabala- I
direito nem receber liberdade

v�I c01;lceító, quer como afa!11a- Proseguem com grande acti- por favor,
dó. «Leite'Machado .. Horlinck:l.. vidade os preparativos para a I �� �J:C:er:ELI� �.EJ::'TD.E
�ue. substitue. vantajosamente festa do Divino Espírito Santo' CAMARA E SENADO o. • •

o Iette mat�rno quer pE)los.s.uas I
a realisar-:se, no proximodia 23

. ,'. No Brasil 51 por 100 dos pneus III �m Marroc�s. 77 pOl' 100 dos PUf'US
altas proprIedades therapeuhcas I do corrente revestindo-se nes- RIO 6, fOI reeleIta hontem \1) N a I, Maurlc!a 80 por 100 do!'! jlUl.'llS

com9 o
. �Vjl1oh r�eonstjtúlntel te anno. d� ªxtraordinari� im- Mesa do Senado �a Anstria

.

513 1'01" 100 dos plleUS U Nêl Tunísia . 56 pOl' 100 dos pneus
s(}bô]amente conhec1�o, o Sueco IPonencia, as. solemnid;:j.des reli�! . A Camara não conseguio ain- .Na Beigica 69 pnr 100 do::> pIlHU"' li'i Nas lntiUüts 25 por 100 dos plleus
de. }1�as Wekh, refrt�erante de giosa.·o i da formar completamente sua:Na BuIgaria 45 por 100 dos r�I"II>'l l í Na Arentina 33 por 100 dos P[J(:'lIS
prI1l1!31J"8: orodem, «Me�tho!atum» . O coro, sob o direcção d.o I mesa. Reeleito presidente o de-

1�1" D�.namarca 4�� 1 '.0 d lJ[}ellS !�I\�). No (!h'lI' 30 10
empregado com efftcacta nas revmo Sr. frei Gabriel, esta en� plJ.tado Arnolpho Azevedo. .

L'I« - por, :f;.!
t ti U . por

. O dos pllens

4or�s de garganta: cabeça, saiando bellissimas musicà.s sa-l Marcada para hoje a sessão Etll Hespanhil G:! por 100 dl)B penus ; Em Cuba �O !ln!' 100 dos pneus
Qllf!lmaduras, erupSoe�, deflu- eras, que grande realce dorão! commemorativa do Centenario do Fim França 82 por 100 dus pueus; j No Haiti 18 por 100 dOi3 pneus

o

xões e putras doenças, «Sal he- as referidas solemnidades. : Poder Legislativo. Ná GreCla 55 por' 1"0 dos pneus ii; No Mexico IH por 100 tios pneus

patih'ca» uf:sado patrja 'f ,combater
.

Ha poucos dias, 'êffectuou-se I SIerà hdojcC inaugurado floVO Na Hollanda 42 por 100 dos pl.'leus q No Urnguay 28 POJ' 100 dos pn..;us
o r. .eUll1a;lsmo, �

ar UI 1sm9·· n,e- em uma das salas do CoHegio pa acio à amara, com a pre-; H·: 100 d
)

E C I 0'_)0 .l')ilt•o 100 .do 0'."'., pllellSphntes, dlspepslas, �tc. .:LeIte «Santb nntonio»,uma numt:rosa sença do Sr, Pre;o:inente. da Re- Na ungr a 30 I"-ll' os pnens l � m
o
ey ão

. .t
..,

de magne.�ia" propno par�. o reunião de senhoras de nossa publica, vice presidente, Senado- Nas I Britan, 34 pOI" ho dos pn{;'us H Na China ;t,7 f)(ir 100 dos pneus

sanea�entq do esta�ago, fIga-. melhor sociedade, onde ficou res, porpo dip:omatico, altas I Na Italia 67 ptH liJo dos plleuslli Nas #tdias Ing. 36 pOl' 100 dos prieul:i
do. e lllt�st:nos ou a�nda co�o resolvida a organisação do pro- autortd�\d�s ..O povo como :;em- N6 Luxemburgo 6H pn!" 100 do>! pnt-'u,", ULF :'-inda China 78 por 100 dos pneus
arhgos mdlspen,savelsl taer:: �ao gramma dos festejos populares pr� tera dlffJculdacte em VIsitar N fi PolOhÍa· 40 por 1 �_4!:�B.'-P.!lf.:>j8" ;\1 No Japão 17 por lóO dos plJCUS

· eH�s o conheetd� germldcl�a e demais diversões, edl.ficio devido. parcimonia distri- Em Portugal 6) ll')()r,�r00 dOH TlllPlI" ',.. \ Na Palest na . 41 i 0·0 .

cDloxogen» e Kolmos, o en-. São festeiros o Sr. Dr. Wal- bmção ingresso,
.

"

., :...r:
t \

. pOl � .U08 pneus
erificio ideal, o maior successo ter Capelle e a ExmaSra D. . -I'l.� ..:Na ROme�la 66 J!0l' ·100 dos pneus H �a Persia 40 por. 100 tios pneus
actual em cremes dentaes, AmeHa Bezerrã. LEADER DA BANCADA fLU- ,Na SUeClt:l. -,"",,,,,__g.3� por 1 00 dos r ueus i'i No g,am 47 por. ] 00 dos pneus
o. Sr. Orimmer v�m fazen�o o No proximo numero publica-

.

MINENSE Na Su;ssa.o (62. por 100 do-, pneus ii Em Singapm 48 por rOo dos pneas
uput: :propaganda mte1!sa nao férios o programmll.,das solem";·. Na Tcheco'Slov fI 67 por Lo dos 'pneus ).1! Na Sm-ia 65 "1101' 100· (1·0'\;'· pll.".. (l"so,dessys !Jroduct�s como. de nidades. .

Rio 6·.::..... Em reunião da ban -

.. . .. ? '

S TJ� t "'" '"

outros e da maChltl.<l fal1ante.1 �� coda fluminense foi confirmada N,t Turqu1a.l 78 por 100 dos r·ueus í; No onquim 77 por.too ,dós pneus
Vkfróla,' das machinas dé es:"l

.

R
..

b'
Ieaderan�á do deputado Manoel Na Y��:O�ia 37 pOl' 1 no doi'! p:: eus W Em Java 38 o por 100. tlOf:l pneus

crever:UndetwoJd, e�c.espalh�nM
. . ,

O U O Duarte� Na M,!jta do Sul, 25 pOI' 100 dos puells �il Na Nova Zelandia 26 por 100 dos pneus

da. pros.peç.fOs� fOllnnha.s, Atlas· POUTIC..t'PÃULoISTA . Na 41geria. So pOl' 100 dos pneUti lli Em Sumatra 43 por 100 do� pneus
do �rasi1 'r�clame e alTlOstras d�

. Q sr. FeHcio �os Anjos, 00.1- No!f. to 47 por 100 dos pneus li!
medicamentos. lector EstadoaI ue?ta Cidade, le- Rio 6- Consta será eleito ! gYlJ

vou a9 ,çsmhedmep.to. do Sr_ substituto do
.
Dr. Washington I ) 30 outras marca s dispntaln o restante

Tel1ente,Delegadode Policia que Luiz, no Sena,do ó deputado f ....

em a noite de
.. q.uoarta-:-f.oira lhe A:rn.olp.�o.Azevedo que occupa- G ran d f1 red u cçao n 08 p reç08fora:m subtrallldos, .�m. sua re- ra cadeIra até que Dr..Oarlos de' J

SidenCia,.urri relog.ioode ouro.é Call1posdeixe.governosendode- A"On�O AnJJ"ln Canu..!iu,.jo F:lguel:I�p.IU:-JO Juoto ao Bantlo N. do Commof;;iouma carteira contendó 500$000. pois feito presidente. I 1iyuo h() >. i, v li IJ ü �.

g-

leDE
NO MU;NDO

'. i

o· ANNlBAL GOMES
Regressou ã Capilal do Esta-

· do o Sr.Annibal Gomes, Escrip�
turario da D�legacia Fiscal que
aqui esteve dirigindo em com

missão a. CoHecioria federal.

DR. EURICO BORGES
Acha-se nesta cidade com sua

Exma;. fami1ia o Sr. Dr. Eurico
·Borges.

<
< '..

Publicações
LLOVD SUL AMERICANO

,.'
.

Do Sr; Abelardo Bezerra dig�
no· Agente da Companhia de se

guros' Lloyd Sul Ameracano re
coebemos

.

o relatorio apresen·
tádo pela respectiva Directoria
sobre os negodos. da mesma

no éxercicio passado E' um do-
· cumenfo quecomprova o desen
volvimento da importante com·

llanhia cujo activ:o sobre o pas.
'sivo excedeu de .1.616,332$206
contos,

Heinzel
de Janeiro

Barriga ínchada
Gazes

DEBILIDADE

Gera.l
Convalescentes
Créanças fracas

Indigestões
Calor' na Cabeça o inegualavei tonico

}l O))OLINO
pUlulas do

ABSA O·E
MOSS

restabelece, dá VTPropaganda Original go1', appetite e

saude
.

FOO"f-BALL

Reaiiza-se amanhã
o

o enCOll tro

entre o 4:0peràriol> de', Itajàhy
cUnião Sporb desta cidade;

J
L......

BROHCHITE
ASTHMA
COQUELUCHE
ROUQUIDÃO

I
\.

Ctunbio
do dia 7
Libra .e-v.
Dollar

.

franco fr,
Suissa
Milreis ouro
Marco ouro

Ura
----_.

7/5!26�
33.740
7.040
218

1.345
8.790
1.752

Linha Aerea
O governo do Estado de Mi

nas està estudando os meios de
esiabelecer uma linha aerea de
transporte de passageiros baga�
gens e correspondenCÍa entre
Bello Horizonte e a Capital
federal, com escalas em..Ju iz de
fora e Barbacena.

..�

GUIDO P. KAESTNER

,(

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.. eUe}�otj
..f.,.i.a.ti..;. nos rnezes subsequentes.
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,1 Congres.0," .de Wash.lllgton ! \ere.m que tendo deS'llgn.ado.: o 'l'hesQu.raria Municipal, em 281"O hum�ide "oaioteiro" abcd- i ... '
: ,,'

"

.•..... ..

i dia doze de Maio proximo. vin- de Abril de 1926' .

xo, �g!;;lrgj31.L�o,.v?'ln_.agf(i,decer aoi ((J01h'frJ1c�1tiçiá:iO' epislolT a: do�:�o p,ara ter loga� o so.rt'ei,o . Leopoldo Hoescbl' ,

, sire mesl/re"M_ ü'nllas comI ·l'Al�CLECTICA" dOB lt:ra9tJs, que _terao de )enllr Thesoureiro Municipal
as QUU,C8 O honro1J, no numera l ,

;:;:<;: na próxima Sessão do Tnbunal
de 2 4e }i-{i-"§O da :co:Jente anno.1 Um',4'Ôf'r:nais bellos espirítos do Jury, .co��voca os snrsi,pro� De ordem do Snr. Superi�ten-
7 OS5'!t� tt':8'J'.J?1Z ·ltd,p as, cit(l.-) dojO,:fP:fllismo brasileiro escreveu m<?tor Publico da <;?marca e dente 'Municipal torno publico
(wshnli,as kaoãe te?h�ado apar�\ha'!Jerppos em furiosa arremet- Jl�l:Z; de Paz em exercícío-do 1°. que, durante todo ° mez de Maio Djplo�ado pela fa?uda?e"de MediCiná 'dó Rio de' Janeiro
«ihc....d0s cO?1l.obrilJu..n;ts'mo d49!J�4:irM11trá os Congressos inter': Districto desta Comarca para nesta Thesouraria

,
e nas Inten- Universidade dé Coimbra .

.

:nÚ3:::?tú�>� �r .

.

... -. . '.. •• >J�àd??aes) 9ue a sua completa c0'!1 pa�ecerem no dia .acima re- .dencíaa Dístrictaes se rerebel'á ; .

'

".lYn,V�?'_H) o c?qor di) d�lUl/'()�?Pllittth?ade eap,enas co�pensada f:rJdo, a� 0r;ze
.

horas, n� < sala sem multa? Imposto de, Decima E o IDEAL: é um grandioso

e,.ti.r.t.l,.�l..

,Wf) SU81.w"VC'l'dú,dtn.r.o ?.l:.t<l.':
.. f.IPela abundancia de

.

discursos, das

au.diencias deste JUI�O! nOI Urban.a ,e .Locatívo, relativo ao patrímonio legado á therapeutica
cb$lc: (],e v.e7·naculo, cheio de syte jÍestas,. banquetes e excursões. IP,:ço da Carnara MUnlClpal, 10 semestre; findo este prazo o .dermatologica após 20 annos de

LQf1tf�]I:9-.S e iâioiiemos; d�i]obr�,: i . ÀSSlm pensou, -talvez, a maior:afim ,de procederem ao sorteio ja I respectivo imposto sõ serã rece�

,

acurados estudos; «Curatoda a

,se .úmi 'i�hwtl'e.litçrldb B.entinen-.: parte dos, que labutam na im ! refendo, que será publico. Dado I' prbído com multa de 10% nos qualidadedereridas novas ou ve

te< pk;:tologoJ '!tte"sg,po'i 8ua!p�0;n�a, "â()' receber..� o
. cOllviteje passado nesta cidnde de,Blu- primeiros trez mezes e'25% nos lhas,» tanto humana como de

tl/�ndJ ,1nüde.S'i�a, }ZQ;o. 'pC1;te�ce Id:ng:ldo "peia '( U�i<�? Psn-Ame- i m:!,au, aos quatro de MalO d.e I m�es subs�quentes. animaes, e muitas doenças da

,("Md(� a Acúao'il?:�'f ,'BrusdlJ.�u! rrcaua» . para. ass:stlr ao Con- i
1 �L6.. Eu,. Pedro Pach�co, escrt- i 1 hes�)Ural'w. Municipal; em 30 pelle e da cabeça: úlceras, Quei-

de Lcttrue, offil(6,e{j,ndo, core-o gresso de' jornalistas das trez vao mtermo, o escrevi, 1 de Abril dg 192ó. maduras, Infecções, Ernpígens,
8i:.'a [jcnLJ às in_'4itosos eoüeçae!', Américas, que a gentileza do 0'0-; (Ass.) Amadeu Felippe da Luz! Leopoldo Hoeschl

.

Sarnas. Tinha, (favosa e tonsu-

Quanta aDS.· 2.''4.'f!' vo� FU,ar- vemo :to p.r.,eSidente Cooli<lge i Jl.:i� de Dlrei�o. I ThesOl.lreirl) JI:.[Unicip.al I· rante).. Ulceras syphiliticas e al-
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'da de rodaO'em. LuO'ur de futuro CUIas mal avtlhosRS por toda li. parte, Aonde a «l\Imancol'a»

cxi,:tC��t,�3 e, o quc, será a,inda icer ú Atlantico, de nO;'ie a sul, \ C:0I1lmunico aos infereSSiJ.dos Para'mais infor';;,açôes trrtta. v�� ;�hegal1d.o} as �uras,. a reputação e a sua procura. vão aug-
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Bio Grande dO Sul appel�o �� «Unmo:> para _levar a faes se receberá seni muIta o I' . BI.lJ1tiENAdU [i ga mal d,um .rem,e�io de fama univer.sal, �ó para ve!lder outro
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tÓü. de' fugir. Na' caneka .ln !.sentaçl:lo na� offlclal, so ella. es- I O medico-cançoneta 'IV-O cachimbo do vovô-can-" ":.,, ...,: ..,:,_,.ó..l •._._:,:,.:.:: Qg
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q.ue tã, I}.�,() �eu;tento dequeas
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. ,"'.' ','".'7 '" .... r·';I�v
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VIU-Os tres garotos--Cançoneta }!>, ",Tl'iir:., :'7 n,� '-,fcite uso de dr- � MOÓERNVS

D:as Que ')assava na occaSlao ,_ .' RVALLO,_ lX-Tristezas do Jeca-canção ,;:r'-' !·',·::1'c,.r'-e' i:�S a conselho de

vendo' tanio '.dinheiro espalhado . A�s�m 11:.',0 pen�ou, em mant- ji: rip{';)� c;;,.,icos,' �C!�l conseguir re-
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CREMES PARA A HYGIENE
no chão tratou d� apanhaI-o, jes�açao, q�le ml�r� ��s .penho- -----".�---- ·,.!ü,(k, ";':'''f'''. !\f:c",' ... lhp,do a tomar da ::pelle
indo depois entreQ'ar a impor- rou, �,Excla, o ,n .. }llll1st�o,do .

,:·;-(.)'�;ero'(' 'EL!} iii', LEt,:OGUEI-

taneis. de 1300lt.OOO '_f ExteTlor que, em carta ofhmal, NO DOl\-IINGO, DIA 9. àS 3 HORASDA TARDE, SERÃO FZf,", ,J, r'barn:c-::< (l-,:f1';CO JO:l':J da Plla,rll1aCl··a
tou �� CI' f't ," d� ��� ,aJun recommeudou .«A ECLECTICA" LEVADOS OS MESMOS NUMEROS ': !v" "ilve:f" ,;"c'" f.• : �i·lád(! de

de p��co '�:p��: aeJ)pa�:���0J�= aBo E,xImo. W1Snrj' _ Emtbajxá�or do
PREÇOS

PARA aS CREaNÇaS '�:;fa�r-j:;'e �,o.>�;ç;i;ne�t2 ',�o� cise

C· t 1CO] Selzer a quem foi restitui-
raZl em a:; 11llg ,on, �aI� que, :-Sabbado 2$000 - Domingo 600 rs. para creanças

i,n�r.::1f' ""T:di0, eIl' r::l,"
da Reconhecido ui S 1 d; ordem ,do Jorn::l1sta '. ehx Pa� e 2$000 para adultos. ;=�:: o'. g-:: 7.,0 !) i\ ;--r'OSr\ DE FREI, 'L-U
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..�,í;�!�:�;::::: �::�I'���':'��f�};;r5�;EL_'�: Borradores
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I do Congresso, seus dous co-as-, --:-:EM BENEfICIO DA MATRIZ:- ALFAFA

;1'0 oco os

h' S 'ftesd veRn eu, a COIDtpa- \SOcíadOs, que aIli iam, em no-11-Hymno Nn�lOn1tl Brasileiro - F. M, da Silva Oadénetas
n �la I Wl , o ?sano, uma ro-

me individual, rea}jzar um tra_,2-0uverture Solemne - Chr. Bach Tenho em stock para promp- Livros de actas
p ... ddi 5�O J.��v.l�.�s qu: d�u I balho que reflectia sobre toda \3-Pl:antas!a sobro O Rigolleto _ Verdi ta entrega em fardos de 45 ki-

ad m5e60·ar'� �
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S. _B.01'ja -, Na Intende�clai Logo que ".,.,.. ECLECTICA"! lNTERVALLO .

Junto ao Banco N. do
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�
"

e todos os ntensiiíos para es

criptorl0 e repartições encon'

tra 'se por preços baratissill1o!;l
na

lUachicas Singel'

•

IVen(le-se uma casá 'eon1 83.

.
parari.a completa e arreguE

zauíl i unica no Ioga!' e anis

lllorgens de terras, em Nova
Breme.n. como tambem uma.

colonia no mesmo. logai', com

Icnsa.
ranchos, gado, pastagens

et(�.
Pl.'tw·o de occasião

meses '" .

. t�=.=.=,.:lI:?..i::'''''"""" mmiF""''i IInformuçõeB neatft Reda .\Çàil
//

para

CostureiraS, ilfaiates sapatei, .

r:l)S B sellsl i os enenn t.nuu·se
'11� depoôito j\llltn aO Banco

: Naciona( do COÍl�ercio ,

Vendas à vista e a

presta�ões de 22

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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EC.:.,:f ll'\� •. Levo a,o conhecimento do Commercio interessado que, co-

'@3 J.:N· ,�. � ,tfB mo deposítarío das aramadas marcas de café moido
.,0

nneumatcios do ��--r�p�':'octe:r: J..-o�'.s', e' .' .!� -

TRlUMPld-IO �e fk��MIUAdR
--

.

di
• ".,!;;;'.""Y �

,

'

.

IC'OJ sempre mantenho um gran e 510C -, estan o assim. em coI1 1-� ,

.' \' " qsl cões de attender ll'vtMEDIATAl\lENTE qualquer pedido por par-&'13 ' :t:n..t:ra:r:r..":\.."Usc"t:t.la:res EfB fe da dtstincta clientella, A PREÇOS 'SEM COMPETENCiA.
�' APPLIC.A�SENA.Sf?j

OTTO LAUXffi3 'E{B
� PI-IARJ\tIAOIA GLO:::e-a:r:A ffi', .P'

Blumenau

ffi3 DO PHARl\1AC�;UTICO CHDlICO� EiB

�'" Pau lo Oncken �
� �
� Elume:rl.a."\....1. ffi
@ , �
��(t����� mffiffi�g: '�'�ffim&m�1.

A CURA DA M A L E I T A � c

1';::..J2 Maleitas, SezõelS ou

1
F�lt,res iut:;n�lit .� � s- j rc:c;c,c-c:"""=",,.:.,.c:o,,:-,,:'CCC'cc�C-=""�=-=-"""=7o=:==c::,,:v=-"'·=1iI sn õ tentes curaur se com IIi:' eg'ltJll!:1K p1 II as g:,:? C/.l

I il .6. D-V-OO�CJ:...e... iii; C:::p •

oas. As verdadeiras pílubs de Caferaria ;:7"" C/.l " �.
cI�.� o ::: ,-..,::; I� �) � .� g Composta mrnea TOCHO são llCP]Jlli, i, 6'" � i Iii:': O Desembaraador em disponíbüídade (\,::.r� w= B. � .

I i <D ;; cionada- em caixas com 18 pilnlu», rour :;. I 1l�' :1L lo azul com um touro DO centro. Vende 2 � �

I
(, JOSE' ARTfIUR BOITEUX )

: � ,.g , se em Itajaby somente nn Phavmacia Bra' g" ;:;:::� ;\ acceita o patrocinio de causas cíveis, comrnerciaes li,

:x, si] ii Ru« Lauro Müller DO 28.' S (") ii C' criminaes, bem como a promoção de de quaes- ii',: :_:� � garnmiJo para Maleitas, Sezões ou Fe' g �.::.�. ::1::::;:-&3"1,.1 ; quer processos .junto �s r,epart.içêes estad.?aes e til�

;:_ '"
' i; íederaes na capital do Estado e no Thesouro Na- �I: �� bres intermittenree, (:ülllpl'em as pilulas -< �

('Jl i :,� cíonal, no Rio de Janeiro. 111! c' Caferana Composta. marca TOURO �? o,
�

\ "I � �-; do pla'o. Heitol Liberiltn, romanrlose aI, o;=:. o'
�

i:
p' G a'[ O<'''rl'O 24 Flertanenelís iiI

� CP � (/J !I�.· raça ener
'.'

"'I ,
-

li rUI 1:' ii) d.

§ � gUllltii:\ caixas para fll�Ht'HJ radicalmente -., "'� ,

S 1\ T' C J\TI-IAR1NA H� �
.

1 ;:;; O e; I; ESTADO DE l"I.N A 1'1, j1" \i; .�, ���:d��� :���'�:;��'!�:��Q \�I,:::11:�J:i;;)�llu::: !:�I�: cr�; � ic,��,�-'''��'.·=====�==�.':é',',,·:::o:.c=1

�<l' forme a receita e não «htiverem melho: (t,.,..., íll ��-'����-�v-._--�-��l
g � de Caferana Composta marca TOU'

[f-

� ff Escriptorio de advocacia I �fDR.ViillERCAPE1�i:Er�o 9" RO do Pharmacentieo Heitor Liberato. ;;
t:Il

Desembargador I PROFESSU!\ DE CIR(i!\Gll\ J'ELA 1� ;;:: As unicas pilulas que potll'llJ ser usadas � o: PF)DRO SIL,rA � n';JVERSIDADE DE l\!UNICH l
" , 5 o�. em qualquer Iebr« "mú efft.·j to bO'aran tido.

c- '-'

\ EX'CATIIEDRATICO DA UNIVERSr I. 1 . Max Mayr e i DADE DE ASSUMPcliO I'

I ao
.

TATEX(�ÃO E' lJIUITA ATTIl�NÇ,.iO! � ';
Jose Ferreira da Silva ; Medico Director do' Hos-l

I e � J As �e;'dRdej:rm, pi!I,JI;IS de CAFE'
.

� � � pital Santa lzabel i
I" "-1

'R
A NA COMI> )STA TOURO 1 S.:;; Acceitani cuvueas cieeis, cri- \ desta cidade, íO�. .,8' " ( ,lllílrC8 f r O S :3 minaes e commerciaes l Consultas:-diariam,';,,' 7ta �� � o::l � [IharrlJflcfutico Heitor Liuerato, só st'râ � Hospital> �)'anta habe! da:, Q <IH I2 �� O � �

I
H!lllídas f'm It::;J' nln.,7 na P!ta I'maClll Bra' t: :' -Tl'úÍ(_dll de eobl'anças amiga- ( � tO as 5 as 7 horas all tald::, /í'd )

'-:f Ç'" :::.. 'iJJis e jUlüciaes, l:n'l'cntal'ioH, (, I .r,es dia 1IIc:',{ da hlj,U7i" !3. � I
<J <tl.� si!. Qn31lJo qoiZert'lll tumar UIll remedio � � acci!f.entes no tl'úbalho, etc.

'

�����-�-�)_.c:::> O J-i
Appro\'ado e liceudado pelo Departamento Nacionnl::O _.,.' ?

hj: O
'. ,.2;:; .Ja Sande T'tlulica dos Estlldos Ul,idos do Brasil wb () ? �

li
Rua 10 de i\ovBmbro ) wm�����::::!. :::: �

.
-.._ nO. �4�t8, i junte ao HOt3l Schmitt I. "'("

iY\� a3..", JiAs Pil.lula::, �e C�feríma Com.posta mar.ca TOUR<? do �ha I':..��·-�C'�.'ffi�?lf-�E{f�m� �i:or fSí
;;; g, tilceutJco Heitor Ltberaío encontram-se na Pharmacla OJona, E@r2BQB&��, *' êt�"1

�

,t6i
�. � O'maior --I ::�ERTO DE LAC"'WA � I Ferr:;D�::arros I
?! �. .

"

.

E:@ Advogado � � Olinica Gerc:l-Doen- ��;:; l:I:I

S � ((J::} �� çai': de cnanças' _p'::t:2

� ! Ortlmento �
c..,", "";';,/:::::;"'" I j m COlJsl:ltas d1'S 9 3S 10i

g � ; "

l'tO m�E@ww���m� ,n�'Ph.nl'maeia BI'IlUd�t'.,;d U I mas Novidades Iil . ti) �R'''d'"''" HOTEl HOLEn�
:. g;r Em: Jercy. crêpe de seda, erêpe 11ft ctJillH e espllOl:1,

Dr, Freitas Melro

i Attende chamados t-�o:; :seda; liberty, e ]ava�eJ, IJIH��� e �ha,les de s_eda. J't'lHlas de! �. G t' b �"g g metal, seda e algodao, enfeItes, flvedas, hotot's: It"qllPs, SOIll. Advogad i� ra IS aos pOJres
1:5;]C'; i' hl'illlws, meías, (:aJ:óellliras, palmbeach,gl'avatas, It'UÇOH, Gintos ,�t.0,�+�;���� �tqf.i�t'�etc. Causas ci,oeiE', cOOlmerciaes ��lt-"'.I:,,-51G74"<-� 1C��...�K3"'''>'

e criminaes ��8@38@B�P@8
==,""--�."..,- 8� Dr .. poo
� �HEl�R�QUE;, ,�
._ � 1f<

JOSLPH

�cp :ó.<jâ �J{cD
';;R Medico Parteiro �AD voaADO � CLlNICAiGERAL

. �
�

Especialidade: ,Doenças �'C)' im e, c irei" nen·osas::.
'

(>�e comme/'cZal

;
Consultas: das 9 C;Q
ás 11, na Phar- Gt;)

R 15 de NovelJ"b1'0 J macia Gloria ffi

d " (: Residencia: Hotel Hoje tz �
n � �

=:..sl..=;IJIIIl1U

! � Blumenau �
--_...

�------;::S=U � �Attende chamados �
v 0 ��. ��,y. }�ây �8@8fK�E��

LI
dos melhnres

. mundo
Grande reducção· n�s preços.

. ijepresenfanfe:· AR C. FIGUEIREDO
.

.
.

Cornmercio

o automovel pratic�. duraval
ao alcanoe da todo�!e 8 nnom co,

, ::t:v::Coellman:r:l.& Cia.
AGENTES AUT1RISADOS

. .

."
. �

,

i As Pilula$ d� CaforaDa Compostas Ido pharmaceutlCo BARRE'lO PRIMO"

NO EXERCITO BRASILEIRO
o· que diz ,o �xmo,. Cllpiião m�d!ço

do Exercit" Emv�dlo ,Caldas, medlCO
chefe de clínica �os grandf's Hüsf>i'aes
do RIo' de JaEllero e B'lhia,

,

Áttesto que tenho, enllJregado em !lli
nha Clíllií':;l, com 'result:dos b�sta::te f'ntis'

..

faJ,orío; o prepllr'alJo fleno!llíl�ado '(PíLU
LAS DECAFERANA COMPOSTA"
do Pha'I'macentléo Barreto PI'imo, que
I'eprese�ta :ao 'n;en, ver uma bÔ,a fOl't1luia

,C0111 base quinínica e fert'oginoRll aRe.

lnuÍcar em casos lllJpropriaflos.
Blmnellau, 4 de JI11ho (le 1$)25 .

.

� (Assignado) .Dr." EMYGprO Q.t��:
DA$.i Medico pel� facilidade, de �IedleJ'
na çlo R�o de Jánelro.

....
"

As milagrosas PILULAS DE CAFE'
N'A COMPOS1'AS do Pharmacentíco

,

Baneto Prlmo encontrá'se em toda parte,

Alfaiataria "8 -4-."
,'_ pOr,L

':Avisa 'à sua ,amav�l freguezia que recp1J\,ti
u� grande sor.timento de fazendas como: Gase
miras Brins. Kaki inglez e Uql sortimento do q li.e

,

ha il� bom' é bo.nltn ralm Beach� Linho ;branco
ingI�z, G�bardine p��a capas e; te;'no> Planella�.
para umforrnes mllJ�are8' e Elasticotine preto. e

azul para ternos de .;::asamento etc.

Ternos de 1oS0$()OO até 320$000 feltos.

Dispõe de bons aviamentos e officiaes habilitados
ARTHUR LAUX

.

&STÁNGE,;

-----'-----------_.

L
Bpi I hante
Üentra.l

e Loção
Pharmaca
DE JO,A,O .lVIEDIROS

Pianos "Essftllfelder"
Musicas SeIlos

para colIeliões, Enorme e escolhido
Classicas, de satão e para pe' l'ortilllento de selIos, catalogo.,

quenaS úrchestras; com partituras. aJbuns, lentes, píneas ele.
O melhor e maior sortimento. Qualquer collecionador poderá,Semanalmente rece- visitando esta casa, completarbe nov:dades. . sua coHec�ão.:;; Advogado Offcl'ece para as és�olas a

! Livraria CarlWahle
,

I Todos os livros adoptados nas

escolas publicas e particulares
! do Estado e lambem cadernos

� I e �utro, qualquer mateda! es

� co.ar.

Visitem a Casa ]i lesdl Aceita cansas civis
e criminaes

Rua 15 de NOvembro-Blumel1l1l1 !!!! i j Bella Allial1ça
�H��I .I!!Y Blumt>nau

RIO DCS
CEDROS, \�=--==Gabi nete Typog�aph-j�o�F�l���=-�1

I d' A CIDADE l
i J" . \>

I;'

li f --- -- i
,. )

(l
apIJarelbado para fazer qualquer servço como: \

! CARTÕE ,DE VISITA,. FACTURAS,. PAPEL PARA
__ �ARJ!�� GUiAS DE RECIS

TRODE EBIDAS,EN-· I VELOPPES,
GUIAS

PARA QUISIClO DE Inl.pressõesa cores SELLOS, R.O
...

TULOS,
.

'

..

.

�
.

lROS DE VENDAS
J PR IRAMMAS LI

__ .._.

:
.. ,,, .. ,, ..

__
. _"" .. ,. .. , __

: " .
'

,

DESPACHOS, ROlJFTINS! E DE firAIS SER\'lCn�;' fiiWr11fnnF "A' ABTTI

São Paulo. A' pedido hi�bem se colloca

lettrêrros sobre fitas para as mesmas.

No risonho e pitt )l'esca
Rio' dos Cedri}S,�Ul Jugar a*

prazível al'scllla. o helio

Collegio A': S. Att:dfiadorn
pára meninas.'

.

',.A 'instrUcção ministrada
em plena cornformidade
conl os progran]nlHoS \'iger
tes a lirange os dois t:tlfSCi;,-
Sttpel'it.1r i prbnario- AI.enl
do ensino de varias lingnas
ha 1íi:Ç5es demusica, flores
pintura etC.
Modica m"nsalidade;bôa

alimentação;
.

agua pÍJtaveL
Tu do esta confiadó aos cui'

.

dados e governo uPs exi'
mias Educadoras,Venerandas
Fi!hn' de 1\1. '\llxHiadora-

•

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


