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�NNO. • ••.......•.•• 10$000
SEIS MEZES .' . .• 6$000

Annuncios mediante ajuste

Pagam ento adeantado

_.À··�l'n!O, bom 'crjficado fdi Izam, de seis aunos I
_ �

de idade; que teve a trachéa]
'li . .' .. seccionada, morren.Io instanta-]
[Hela norte. Os bronzes Ievan neamente. Morto este a infeliz i

t�� suas vozes ,semaras. E' um matou outro filhinho, de 3 an-I
��oD�e _:_t:r,n repr

...q. JIe
ao mesmo nos,

•...
chamado ,!y\isak, lião cO.Il-:- i1� 'TIvo. E a nora em que um sezuindo sacrtncar o mais ve-

��.:o }omba, sumido na vora' Ih�, 'de 8 anuos de idade, por,
bt:",n uo passado, ernquanto no ter elle fugido a tempo,

. I
:?,�,��O mom�nto, o outro, ll_(}vo. Apos taes desvarios a des- I
u,LU:üO. e mys�:noso' apparece graçada m ulher voltou o facão 1
rw. nGnsonte risonho do futuro. ! contra; si vibrando violento i
Escut n d b

" ,
. I

�: r. � ta ;08 o
..
0 re pnmf'lro;:;,! golpe. no ventre de cujo íerimen !

"-'0_.: pl�ngente: ii chorar
..

02 to veio a succumbír uma hora i
. .l1�r;;m�.!:> c�m_ seus 365 dtaS.[ depois, numa horrível agon ia. i

a�.s �

1..; ue ja toram nossos. O O peq ueno sobrevivente, es i
s'��'l.sç lev�nta�3, o sol se l!u' capo á fúria da t 'esloucada, I':-.,<�, os dias vmba�.. os dias correu a chamar os visiuhos
,l:0:am, e co�. elles toi passando que levaram o facto ao conhe I•.ernpo e fOl o anno que 110- cimento da autoridade loca,
je enoramos, porque desap- .

lIJ;?rec�u de
.

vez. .Nada nos .

I"

revta das suas31egrias das suas, .

. -.

.

;::;(:';-e5, senão mil re�')rdaçõe5 Novamente a aphtosa i

f..:�l.;�osa.s, tr.is.tes"
e

algum.,.a.sj I.utEl e.SS3.dOS pedem a atren- ·teCla applausos ao harmo- mio foi de quinze 1_l1ilhõ�s de

:k�;·es, . ..... ção do sr. Prefeito Muuícipal nioso conjuncto. pesetas. ou vinte mil e oitocen
t- uma realidade .

curiosa .. id d 'I'", .

'

( 1 I'
s-

"i'
tos contos em nossa moeda,

•

- -'
..

' • Q,. para a necessi a e que se apre errmnou a )e la :�es a Os prçmios imrnediatos foram
;.];a h�rlmana. U

... �. c.orrer e. �per Isent.a de U!� exame rigoroso do com um grande e

âl1lma-1
de 10 � 3 e 2 milhões de pese.á,. e Ílv.ar 0e m,lhares e mllha. g;ldo que e abatido para o eon do baile que se prolon- tas,

" ,

�'t:\?, �e seres neste, !,lOSSO plane, sumo da população da ·cidade. * �.
',a !ao pe '!uellol Nascime'lto e SeC1'undó informacões fidedig gou até a' madrugada, ..,

morte, berç�o e tUlllulÇl, riso e "liaS, �s bovinos destinados ao
choro, aiegrja. e. soffrimento �,te tem vindo atacados de � ,

..�;.:i, ati, acolá! po u,ltimo dia apht�sa, (> que não tem impe- Df. Nelson G1arr3 . J:Jse 1\1. Flesch

�:rco��e .o, ::spmt� to�a a 10:111' dido que"" alguns açougueiiOs c-.. .. b
' d partic..1.1D•. a aos parentes e peso

�a se... le are o pr! melro, ,rdem' exponham a venda carne de _

,arece a somtam.,�nte e.
. d d 1 i d t

soas ·arnigas q ue sua. filha
OTan o o. quanto e íra)a hos anim!les ab,cados dessa molestia un' amento a no lCla aquI EHsa:\líetil co ltratou casamen

��l:tasr �!;" ��f:ran:�s�e 'lecp:
.

IS30 COllstitue serio p�rigo pa prop�lada de que o i11us- to com o sr. José Medeiros.
sr. Curt Schroeder e sua senho DISCURSO DO PRESIDEN'rE

Ir��
,.

de alf.1�,.u e de
..
dor, o af ra. 3:saude sI.os cO,n�umldor�s e tre clmieo, nosso 'Ipresado

ra quando, transposto o Rio "Exmo. sr. Herbert Hoover.
�a, a em �ora de luz e; em ex,ge Gil !UalS sollCltos CUIda-.·

.

d NT I G .

---- =. -- dos Bugres, ao galgar uma in- Por tttinha voz, nesta hora,pro
ror .s somi flas.l1 <, dos da·Prefeitura e da DeleO'a-j amigo sr.. r. .. ,e son ueI greme subida existe!1te na tlS- fundamente commovido, todo o

A�re. s.e a P)�'4, ,dO an1:ri n �\'o. cia' d� Hygiene que devem pro ra, pretende re�lrar-se des- ELIS�BETH traJa, o sr. Schroeder que gui- Brasil apresenta a v. ex. os

, '",el!Cldaa� e.? :"ltI ...e.· •..
d

..e.�ela;n Vide.nc;ar no senti,d1 de ver.i.fi-[ ta cldade., Po�el!l0s asse-
JOSE' I

ava o '!utomovel, ao fazer a seus agradecimentos sinceros

ur�. aos ou r�s" 9.$ n.au a� qLe car o que se traL:1 publico gurar que o dlstmcto me' noivos' mudauça dl.t marcha, apertou pela honrosa. visita, que v. ex.

��!rarn erny:.:'?�,:;: dl� f,Jlcldlde e/de ?ar, ao caso, o nec0ss:nio dico não cogita de tal es' Blumenan,24-12--28
!por engp.no a alavanca de retro nos faz, num grande contornar

{_JLe somes. ;lo::.;,v<\.o eh cf.!'ando. [pmedlO. . ..' jce,;so. Retrocedendo repentina- da AmericJ do Sul.

Embarcaçoe� ga.rbosy, e velas
-

Urgf'm medidas que cohiba:n tando mUlto sabsfelto em - i mente o vehiculo sahio do leito Ha quem sinta e note a' curo

pan�as ao vento, .0$ .:ord;:ões a falta de escrupulo dos neg)- BJur:1enau o�d<: os se:::-s ida estrada despenhando-se num teza da visita, querendo aferir

T;.7!11madospe!a es�:eran.fi;a '. delcif1nJe� de carnô que mais tem �ervIços' proflSSlOnaes Sa0j M toc.-h l' C d i �reci�i,cio. Escapou. o sr. Schroe !lO tempo os sentiuuntos de

1�!.z Anno :?o�
..

l.,;E
.. S.:t?ect"'.Ãs

('8 'em rmra o. lucro que a saude 'tIdos em grande apreço.
a",,-\.. a a orna jder c),n alguns ferimentos Ie- cortezia e de honra .

.. . ;:O.tOd�.s.•... a�,:�
..

:

..es.,l.I..
i
..US.:•..

o�
..

S

..

'

..:.:.o.. 'TI.e
..

u I.ú.;e s.eus sem.elha.ntes. 1
.. ,Ac::ba de desappar�cer!v:es illl� ;ua esposa r�cebeu_f: A assim considerar teria tal-

'�}.• res.J.Je.r (� ,:.:d.o"'/ ?,.._..r.\.�.,.,._.:o.. ,.:; I
'.

.

�_ I
'!I ", ,do ni'f'fndo uma das gran·/,nment,o;:; c:rave? sendo lmmedla vez razão '-I.queHe que, suppou'

�,põmd. .�
" .. PQ�,:,vqlh: asem .' . RQ(I<'onna !da SomaDa I d � f' ., '" _

tameme transportJlda para In- do-se conhecedor emerito do
• barca'-;ges .ínais' �:npavesadas, PenÍte.i.1darÍa de U�b. u.. b i .,e::: 19ma::ir q�e., ma!:::.

��Id,ay;,.l par�
receber os necsssa- espiritó pratico dos americanos

amanha ®S3íV();'aaas e mmfra FOI eleIto PreSIdente ela Aca'l :::;ahentou na lr] ...mde Guer nos curatIvos. SÓ esperasse do viajor expert-

_s�esteia'� 68.;;1..n
.

.1r)� in�rcê da� Blumenau demia Brasileira de �dras o drl, m, O ,Marechal Lu.ígi Ca.-, O aut�movel poucos estragos meritado uma jornada de infui-

on�ia:s tralç,):Aras, mIl Vidas cei O eminente Ministro da Fernando de M,agalh<ics. dorna. que n�l mê31l1a com! soffreu ficando apenas com a tos finànceiros e economicos, e

fa�as ua v0ra:;.em
'. do

..
oceano, .V

..

·

.ia
..
C.ãO sr. dr. Victor .j{on .-0 sr. �resldente da R�pu-I'mandou o� ex 'T'ito' ;ta_ltolda e os paralamas damnifi- para a qual um maior espaço

illl! esperanç:ls .desfeItas nos'd' "'p' _ �. iI'" d" 1 r'
bllca sanC010.UOU a resoluçan 1e II '

�., t L :::; � cados. de tempo e condição imprescin
tuiões df'va3tadores: . er;. I�.':>l( _me .,

e
..

1?11. a gislativa que autorisa a abertu-' lanoso i diveI para o bom exito dos ne-

Que venham os cuidados da�ocled�de pro Pel1lt�:n- ra do crodito de vinte e úm I NaSCe0 o grande solcla-! gociós pretendidos.
ctaeÍs de todo� os dias: que o clanade BJumenau, �nvlOU mil contosoara, a construcçã? I do em PalIanza na Nova I .

Com igu!:1J procedencia julga-

�l;�O �en.h.a.�:o.•.v.ar maiS
� �ma ao ;10S50 �ompa��elro sr. de,.um. !iOVO

..

Arsenal de Man-ira, a 4- de Setembro. tle'Pros'do to Hoover ria o pretenso descortínadordo

�.:- .qu.e 1l. vi&..
} .uma e"trada J.OSt.·� Ferrelra da �llva qw:

uh,. na Ilha da.s Cobras, 11850 e de�cendi3. de . Yi
IJ I un u futuro, que visse. d.:ssa resolu'

$tacada.:de 'eSpinhos em que. 'T ", 'f r �r ----;-No Pala.clO, do Itamaraty 1 =- Cl
� • L. tULe, . .

ção reaIisada, nada mais que
poucas rosas desa.�roch:lm! Tu· tanto se "\�l� _

e::, o_<;dndo reahsou-se no dIa 27 tlú corren,
Velllú fan1Üta du �l��TIOn�e O BraSIl recebeu pela pnmel uma inspecçã,o arguta sobre re

dD isso não nos desanima. O para que se, rume em bre te o solemae acto da as�ignatu: que sempre se chstmgmo 1'a vez, no dia 21 a visita de cursos de aggressão e de defesa
homem deve forjar a !:'lua sorte. ve uma paJlwel realidade ra do tr�1iado .de limites e com·! pela serie. de homens nota um Presiden�e dos Estados Uni· nas terras e povos percorridos,
Qil�m sonhru:do.,�ontem�ia os essa grande aspiração do mu:-�c,açÔ!!s fe�r�viaria entro � I veis que tem dado ao paiz, dos da Amen,ca do i':I�rte. .

a completar vantajosamente in

lvnsontes, ve p_t5sar rapldamen nosso fo:,'o e 'dos (lue se Bra.;,tl é {l, Bollvla! �. qual I?IIO Marechal C, .lr . 'O'
Com o emmeute vlSI�a�te Vle fúrmações ô.lhelas anteriormente

�.e a s. a ventura, sem que a.,. . � .

i.
�. asslgnado p.elo MlniSrrO OetavlO! _. _

d; )Incl era mm sua Esposa, o emoalxador recebidas, só um porem com

j)ossa alcançar..A felicidade de- a�rll.:>el alTI da solte do� m J1ifangobeira, por par!0 do Bra�i selhldOl do Remo desde Fletscher, um grande numero uma permanr:mcia demorada.
ve ser conquistada, e está nas d�tosos detentos 9�e res", I sil e pelo Ministro!Phonipoten� 191:3 e pertencia á nobre- de jornalistas do� e;randes jor- Porventura assistiria identico
nossas mãos conquistal·a; Por" plram O ar mephltldo da ciario Fabio Vacca Cha';rez, por sa itari:tna, tendo o titulo naes norte, amencanos, opera· motivo aos que se juigam mes

tanto, enxugae a' lagrima que cadeia publica da comar- parte da Bo!ivi:1. ele conde. dores de cmemafographo e pho tres da previsão e pensam e

humedece oso!hos. �van�e! sem.ca O \'alioso donativo de .�' este o ultimo tratado de ���-'- tographos.. _.

desejam que excursões dessa

pre avante! Nao sera hOJe nem .'
., ,;. dp

.

_",' r.
.

lImItes que o actual govemo en. ""I'-."l"" - Imponente rOl a recepçao do natureza, embora empreendi-
amanhi". O anno tem muitos dias cmc? conto;:,

. ': tU", �m eontrou para resolver, Emquan i ...!-'1 O�vados do future Presidente norte arueri- das com rapida decisão, em mo

Mas cada dia deY'e' ser, nas ap'ohces da dlvlda publica to o Brasil assim �rocede deci- Natal cano e maiores a� homenagens mento di: clara e aguda visada,
mãos do homem' que pensa,; do Estado. .' dindo pacificamente por accar- Contractaram casamento os que lhe foram prest�d�s pe!o devem terminar em tratados de

uma. pedra para .a. construcç'lo Não serà demasiado en do (u por arbitragem aS suas srs. Jose Cassio de Medeiros gov_��no ti povo brasllelro. cUJo arnisade e commercio, mirando
Jo templo d� felICidade. .Iodu carecer o nobilíssimo ges qu�stões de fronteiras outros com a senhorita EI:sabeth fleschj espIrlto ,de ordem � . s�nttmen- o bem est[l.r das partes contra

deyer cumpr!do, t�da lufa veu- d 'li �t
.

I . dê-l V· palzes pref.,rem fazeI-o pela for Antonio Fel'lieira com a senho'l tos e�evados d� cordIalIdade .e ctaures e a paz univ-ersal entre

i!I> doa, ,t�da :101' resIgnada, todo te:. 0,1 Ut;:, ret, tIt� aI. t'-' :,:1 ?a, derramando �a.llgue e pertur rita WaUy Schnaider, Max Puet ac�lhImdento ,alr:dad' urna vez fl- os povos, mas para os quaes

S2cn�I�!� felt?, vae levant.ar:do çao que an � :::;e ln ere:::;- oando a tranqutllrdade dos po· ter Junior com a senhorita CIo ca.a,m emonslH os� a consequente diplomac'3 ::1os

Cf edIflc,<: ate que, no ultlm.o sa pelos destinos de Blu- vos.
.

thilde Barreto, Paulo R,amos ,A ent;,ada do «Utah» na. ba· homens e a ineviíavol lentidão

'. da vlda, o supremo Archl- menau. -Por ordem do sr. Ministro com a senhorita Edeltraut Rüd- hta da uuanabara c?mbola�o das chanehellarías ,eclamariam

(�cto v�nha colIocar
.

o zimlJo' ,*,/ d.a Jlls�i�a foi PU? ieado no Dia gel' l' José Á:ltonio dos Anjos oel"os crusadore� Bah18 e RlO m...,zes e quiçá annos,
no majestoso que, traspassan' Cf b N À

- l'lü Ofhclal o projecto do novo com a senhorita Maria da 010- Or ...nde do 2ul, !>alvaram as for Do mesmo modo pensaria
,'iiJas nuvens no ceo, chega a ti·. - merICa Codigo Pena! Brasileiro elabo- ria Bastos

. talesas e a esquadra, sendo o aquelle que enxergasse, nesse

�Ó'i-Icluir a felicidade eterna. Em regosijo pela passa rado pelo Dezembargadcir Vir- .\, todos' as nossas cordea€s Presidente Hoover receb �o, ao longe enlaçar do continente sul

E' n�ste, sentído..que a to�os os gem elo anno ()fferel�e es' gilio de Sã _Pereir�, felicitações. des:m?arcar pelo PreSIdente americano, uma forma de des-

bons�amlgos ele.'l!ores desejamOs ta sVl110athica associação �-Entrara em vigor a 1 de Wa::;hmgton ,LU1S. canso, iazeres, sedativo co!'"dial
fELIZ ANNg BOM

L

.: -

. _", d' 3
L

Jane�ro o novo Codigo Judicia- "'F"\�_. t do
O e�thm;Jasmo da grande apôs agftJçôes eleiforaes, mas

"Á Cldaêle� e o de:::;pornva, no la. 1, 1m1 Tio oeste Estado. .........._=';3..9 rê -- massa oe pOVO que aguardava ignorasse o que seja viajetr, des
Moesirl"i .Antão· grande baIle a seus nUlne -O o-rande premio da Lote- autor.r.:l..ov-el o desembarque de lioover S8!'ia conhecendo "quantas _ enurias,

__
_

.

. ,rosos
SOC

.

.iOS e fa.milias. I
ria do N.atal, da He.spanha, cou .Na quarta�feira seguiam de h.l.. diSCrí��jvej, ..tal a es�?ntant:i' quan:í)s p,er1g�,s, des�lentos, s1_:1s

::::E:lf.fsl,tos da, ,,,** be ao bIlhete n' 6692. Esse pre automovel para Rio d0 Sul o
dade e smcend�de manüesÜl.das ,tos, em vwgeints fadIgas se hao

1 ...,.... (1 b ... A -

I 1 .

Os dose detechv�s que acom'l de pe,nar» '�nWo. na phrase ex
_oucu.....aj . lU l.\f!USICa· panharam o Presld"nte Ho{)ver! preSS1"'a de Garrett.

Na semana passada

occ<?rre.u[
.

.

'. j em sua viagem pela America do i Para iodos esses, uma longa
ellJ. uma fasenda: de Cafelandt,Il.. Revesbo-s� de um gran Sul pouco tiveram que fa.zer no i estadia se imporia em toca a

no Nordeste de S. Paulo. íern-' de brilhantismo a festa ar I Rio de Janeirc', limitando-se. (': parte. i'vias, justamente 2 brevi'

�e! .sce�,a de sangue ,que P�{}�l! tl3LÍca oro'anisada pela har seu �erviço a um, natural vigi) d�de da visit�, � rapidez da
aus!O

.

aI! profunda ímoress«ro.·.·· .
1::>

1 :1 ('1 t, laul'la. II ViaO'em extenSISStma no seu per
Vivia na mesma uma' familía mon,lOsa ore le?tra ( o '_ UÜ. Apos as grandes homenagens( cur'So, 'afastam por complf·ío

jaDOneS�, relativam.e�t..a. !�Ii�, \' MUSIC<:;l_
e re�hsada n� 11C;l rece�id�s no,,� .:itere, C?ngíeS�i. ía�s obkc,tivos fantasiados p.aral'.omposla do casal e tres nlhl- te de 221 no fheatro F ron �d'.; SG NaCIOnal, t'lupremu Tnbunn.l·: ·jelXal em Isolada e beBa e a1e-

nhos.
. l' '.' I.�inn.,

..

"4ft�}h:;::�!ln>:''' le Jockey Club 0,. Presidente i vaníad:l a Ylobrt' resolução do

� Nos, ulilmos. mas � espos�, Os üptimos nUffif;l"OS do I O MELHOR D�SSOLVEN�rE �'";;;'i.\·�r;ii:; ,Hoover e SI!U conlltrv�. en:,bar'l sr. Herl)ertHovver, ta! gwd �

Camelída Tana:�, manIfestou Sl.-j pr')OTamnia
.

esc()JJ]'l'�-I()�
.

11

.

DO ACIl)O U�:;lf."".nJ i'��it ica:'alll YldO c,:UtahE" no Ola 2.), re I realmer:te, c,:,mo elle qUlz que

���e.�ie�a�e�1�J!7�!r ������ cn�)�i�ho .� 'jr;�I;l�ei�eli�jv�l! EFFiCAZ Nw-RHEU�UJ,TiS;���] :"'G��;."'''�: f,�;1 19r����ns�a a�;�nJ!a��sp������ I ������si�'t�a�, c���on�,�1 ;e�e�c��
mente. mente executados, sob a i t:J�Y11r-t]T!S�,10 '= PYELiTE�;_;

" c v.:

i damos a segUIr o;; diSCurso pro' te de codezia mexcedlvel como

,Ta,naka, na a��e�da do n:a- n-:genciadoMaesttoGeyel",' CV�.T;;TLl:!'���OEtAC: �i inu�...:iad� pelo SI', washingion!uma l-oma insigne.que enalie-

,�lo" atacada_JP{:I<:�lo"ler�ta cnse cLlúsar<1m a mais agrada,..!' ff _' - � '''"'--'' ."'\n :::;s $if�;: i Ll.lIS 110 oa�quete do Catt�te, I
ce a qu�m a p!aDeJou e exe:u'

li.r)Oaer?:..t�s�"ue,. (1�1_ ��,�aü,d.e cc: <.: ..... 1 i1 "';::í .\ ;,., -ri. I OBESüüADE � ETC • .(/''::'1;{1�7:,·i��i:..� i�tle conc1um:mos no pr?xtmo tou, realçada amda,sem dUV1,r13.
:::;j::'[�, .' _": .. , ''-! ...�<lb J Gd ,;-!c;,

,. ,,1111 [e:-:,'S_,ü. (í. �,) dlh·(.1 InU"':ltrD ('·n.m o do PreS!delll!: ! alguma pelos apubng(ls ('1<'-' ,; ,,$

;�lC:S tiP,i"b.c.lS, O primeiro assjstencia que não )'egD.�· H€'rbert Hoover: I pertou em toda nação anieric3H3:.

A MULHER
EUa, ({,.JS 16 a;)s 20, nos enteia;
dOis 20 aos 25, lW8 eneantá.!
dos 25 aos 30, nij,o ha feia
e do;:; 80 a.os 40, nõo ha sauia

Do: 40 ao.'] 5J, aind,a, ó scrJia,
das 50 a08 6D-d,,;!3é!n-;q.nta;
�S8 tôr eolteira , o proprio céo odeia,
se casaria, de nada mai-s se espamia;

Dos 60 aos 70, n LO dssereoo;
em/Jura guarde naima um do:;!] enlevo,
traz nO.'; olhas .ia: m:tgu[J, o espesso ué') ...

Seja avó, seja tia ou seja. sogra
toda !lôlhinha. nisu« cal·tiZ1W.'; ....loara
por lemira» minlu: m. í:: qu» ;Jg�:â no céo ...

BELJlIRO BRAGA

A
IGNORANCIA
CAUSOU �\ING
HA ROlHA
1I.1!l1�••ff$'"

4::-Ji
�•.f/j Ignorar a ameaça con-

,.,4 tida no mau funCcIonamento

, dos rins, é expêr-se a graves males,
" taee como calculas renaes, ataques de

I uremia, hydropisia, etc. �

! renaL
Estas mol..tias resultam de fraqueza

�\'.!',: Seus primeiros symptomas são tão bl'an-

I dos .que muita gente julga desneeessarie

I
combatef-os. i

t1. Evitará, porém. graves doenças quem I
� ÇSaI' as Pilulas de Foster fogo que I" .en.:;;.: Io::::n:::':::::

...l
�� etc. �

Andreza Campos da Luz
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-

<s', :P'hOSphO·f.S1"\!' l,in ',S·U.... ,q
..u.

e e.tl.lreí:alito.2. ,se tem negado t
....elemento.s necessários par

..a..
a 1'.S�O;I.;..�.! �.� co_rpo.. �re�:c��, ···.d.·.o1II uv lfr,m _. a essa- transação. \ lavoura.

.

'. Chile, tlcnd?-:se um Lb,lltutO!
b' d '. Em Santa Catharina e Para-] Cor.rtnenfando esta lei trans \ lV1e,];co, aimil ar ao (]ollE'g,o de;ir ue preco

. _'

..
náforam adquiridas pelo grnpo I cedenta! r��'a: a vida chi'ena,o I Advoga�c:'3:, .', I A srrandeza da nossa PatriaData v�'fl.ia transcrevemos �o' cã.pj�alista d,) Rio.as fabricas .de \grande dlarl? LA NA�ION de l ��5t� lUlclU:hva C? ,?oveJ�?_ !d�pe;de, da cultU:il moral-intelnosso brjihante coHega cC0:J:t. Curityba, Blumenau e de Joín- I Sanhat;0;- dl�S�� ent�.� outra.s. dar.a

�

ao Instituto
. l\1edl'-'� attr 1 ! lectual de seus filhos, A gran-reio do Brasil>' do Rio, a, npta ville.

". _ Ito�sa� o,se�umfe ,err: um edt-lbU1ÇO�� para �ep.r�hend�" SUS,')deza e felicidade de� cada u�que se segue sobre. a .orl?:an�sa·
.

Temos mfc:.rme_� de que serao 1 torial m:1tU�l1.do �Ora.ildt' Passo I p_eml. I � ate �ol!c,��a� a cancela
I
delles depende da bO,a, (,1.1 ma

ção do tT1.LSt dos pl;!ospnoros 't�chadAs �s fabricas q ue ftm� -

i para a 1 e�J,ollde »,
, '.; \ çao do titulo fr2fl�SlOnaJ. I escola paterna que VIram c�m(Iue como se .sabé ie?: desappa clonam em Blurnenau e CUl]- \ .«Com ella o Governo mIe,E!.\.

.

'"
.... ,os olhos e beberam com a m.r�ec�r em tres tempos H 'antiga tyba, continuando �fm Santa Ca l um preci?so movimen!o de'tra-/ O conhecido coml.?0�ltGr C�t telíigencia. A boa escola é: mo':!'abrk.a aqUi. eX.l'.Sí.eHte, .: privan- .t.hariDa,.apena.� a de

JOiDViUt",i balho cujos. .Jru�t?s nao se.f.fi: i leno Osma r P�r�� /relre. lJ.aOl� ralidade, instrucção, justiça, hy'do BJum"'.,na.u.. d.e. 11� de seus que sera COI1Slderavdmente., amo p
.:

oSSlvelmen�e dlslructa.d.os .p e. la. t�alm;nte domIClll��do eTI?-. DU�_lgí�ne e econom�a, �eJa econo:
valim:os. elementos de VTogres· pliada..

.

actual geraçdo porqu� per�t;�ce OIS Ayre:, onde km, dllun�,l. mico; compre 50 O indespenaa
8.'0. e de

... trab.atho, Eis" a, not�!
.

GU
..

ira

.. s.
i abf.iC.as de C:l�tros II a, esse gel1.el'?,

de .dISPO.S!ç.....
o

....
es s uas mu sIca.s p,?p.��ares _

em ?�! I vel na vida, mas ,artigo de. i,ei,«Confirma-se uma rrotrcta malsjEstados vem sendo adquiridas. vltae� qu� dividem as opocas cns phonographicos, s�n desig de valor real. POIS bem: aSSIm
ou menos alarmante, e que na O «trust», innegaveímente, é1da historia dos povos e só.po- nado pelo Governo chl!e�o pa-Icomo os dentes e o corpo, atempos viceja correndo em f01- Uma form'a. criminosa de com-I de aprec iar-se esn todo seu al- ra �oncorrel' na �xposlça�,p de 'I cabeça e cabello tarnbern pre';ma de constas e boatos.

. merda,·
.: ;... . cance com o transcorrer

.. 40s Sevllha. o�de da:-a ,a . conl; _�er I cisam hygiene e asseio con�tallte.Està se organizando o formi- Forca sem moti'Ç'ú a alta do I tempos. De todos os modos o no Pavllha? do Chile a m�S!Cal Para isso use a PE'l'ROUNAclave! «trusbt dos ppospr.oros. prdduttü -e quasi sempre sem I Governo actual pode estar cer popular chtlena. I MINANC01U\, que é um tonicaO plano, ardHoso; aliás, é da vantagem de qualidade do 'pro'l to, de haver agregad? u�. co�
'capiliar

.

deal: mkrobicida este.Companhia Brasileira de phos-: dueto, estabelécendo um Clrcu- t plOSO acervo <-�e �cglslaçaocom J.
I rilizautel do couro cabeHudophoros, organizada por interme I lo. vicioso parfl f'ev�ndedores ,e I que fem �ont1'lbUl�O para Te: NaSCimento I evita a queda dos cabellos; desdio d.e Hime & Cia,

.

tim ataqu.f:l. dir.e.cto a economta f construcçao do paIS, uma Lei
O r.

t t L d' I u LV troe c.omplefamente a caspa:.,

'd
-

e .:Jr, enen e a IS a .1' lS-
, _ "O que prefende essa Compa do consumidor:. que merece a conSl eraç�o 'h' E e 110I'a tI' "e- gordura e comtchao do pencra-h"

'

l' .

d t t' t'd' d eracões do iutu- C.f fêl e sua xma s 11 •

Al d
TI la. e consegUlf o monopo 10 Orgamza o o {( rus y, QóS gra I ao as g, .

b'l'da.d do Jartl·cl'p.U ueo. gumas semanas e. uso-.

d .' P tI' f"
..

't I . I ram a :lma 1 I L e � J L
•

.dessa ln _U�lfla.• ara a· ve� pho.sphOr(l!', H:a!3 o capl a se ro,�>
*

.

I nos o nascimento, a 16 do cor- tomam o caDeIlo forte, ondea-ella adqumndo lodas as fabn- nhor. a?sol,uto n�o sGmeote d,o ,

* '"
. , .\

I
rente em S, Thhgo do B<"\quei- do, vigoroso. brilhante .. preto.ca� .... ..

' op�r.ano �as tamb,em do COI.- Com o Ílm de facilitar as �x rão onde reside ú distindo ca-, .

.

t.tOda_s as de, Nltheroy-, com sumldor que ,Rre��sa. '. cursõesa formoza zona d� tuns Isal de um robusto qUl'y que EVlt�ndo as caspas e o emoran
excepçao da Fmt�Lüx, Ja foram Não far,da�a' mutto que ,0 pre mo dos Lagos 90. Sul,desde 151 to�ou o nome de ArriO Riogran' í quecunento prematuro, Se;ll sercompradas,

, çe das ,caixas de phospl. aros de dezembn' ate 3de Março. de I dense, tintura. Cada frasco tem iodasE o me�mo J� a�J:n�eceu com sej� ;3(eyado, para ?UZEllltos ou 1929 as ): assagens . na Estrada, Formulando votos pela f€fiei _ insh ucções para fazer o caas de yanos múlllclplOS de S. tresentos :reIS} p:�)lS, s�gundo de ferro tem ?O '1. de descon�o idade do novo herdeiro felkita-
8:.

Catharma.
, chegou ao nosso conheCimento, sempl'e que seja um grupo maIs i moS cordealmente seus dignos ..;.... ......_�__ . _

'.
Nesse Estado o 3'ssumpto e, ? preç,o do producto, em latas, de ire.s pessoüs,

, I, paes, AVISOao que parece mOÍ!vo de a1ar- la SubiU,
.

. .., . **". I

me� porque cor�e o boato d.e Niío nos parece actQ jushft- As exportações dos produ-!------'--------------' Para conhecimento dos Snrs, proprietarios de apolices ,mn-que a Companhia que organ:- c3,"..el provocar-se a 1}lta de �m cto!:! que se mencionam, de Jê: J j nicipaes, fa.;o publico que os juros de divet.·sos,_ empr.:stlml}�zou o ,..tru.st» pretend� desmo:l producto, qualquer que elle ese neiro n, Outubro 1928, a!can\lll C'f él. I él' münicipaes, vencidos em 31 do corrente mez, selao pa1:!0s pO,lar as íabncas de varIOS mum· ja, prindpalrr.enfe·· quando se ram as seguintes cifr:i:; Avem i tr�i ,0i.-e1 �-o1,. esta Thesouraria em todos os di3s uteis, de 15 de Janeiro decipiQS e centralisal-as m:ma soo atravessa uma epoca de aper· 53.737 39H.502, feijãO ;>'4,771.344,! e
1929 em diante.

.

Sign fica isso, ..qu.e uma. in,fin! to;; financeiros.• sem grandes es grão de bico 2.501.855 e lenti-l, /1Il.-,;,.. I e./J Ua J(71J�a-ii"-:Jd d d f á t d
-

d Ih 'f I U::Vh""CUl- JW v Blumenau,a. e e �l?erànos lear
..

Ira a.a peranças e me, or�s. lhas 5.451.055 i
5ua propf1a sorte.

*:;:" apresent.am-se noi'l!o,<;Se levarmos em conta o Que Foi observado um consi1era' Natal 1,928vem occorrendo no Estaco 'do
OH.·RON.ICA.S.. vel augmento na. exportação de -I

._-.

-'---1'Rio e possiveI tenha a Compa- ".r'lgo e outros productos
..

desta
nIria de phos,phoros esses' "de-

. .. '.. ...

C1-IILENAS cando-ee os Estados Unidos del
----:signíos. pon.'lue segundo. um Foi promulgada corno Lei da Norte America e Inglaterra eo-

T E L L"
i I' .de�pacho de Vassouf 5, na ,.fa- Republica o projecto que apre- mo os maiores mercados de:;-

,bnca de PhosfJ�o.rc:s Serra
..ri?- sen'ou"o Governo ao COlígres- tes productosque conquistaram ! _

'

Mar, desse m�OlCl'pIOJ ,adqulfl-: so sobre as Colonias Agrico- me; .-: da fama pela sua quali- De-Iro .de t.,.res se Ida pela. CompanhIa. f?ldesm011 las destinadas ii otganisar e dade. lIlB

t�da '. e. as suas Jl1ilc,h111as . r.eIIl9 intensificàr a prodl.lcção, pro- *, * manaS!VIdas para ,e�ta caplta�, '.
.. .. mover a:subdivlsão das terras Os regimento'� da segut)da e I

.
A populaçao da c,tda?e de

e faz"'f â colonisação l"tIra! com terceira divisão se preparam paVassouras ach.��se tn�lgll,ada rtacionaes e extrangelros. ra suas revistas dé campanha 'Cesar SlomVrOl.racom. o fa.et�, pOIS que, a su.Il1- Esta Léiestabele..:e alem d;, para efiectuar grandes mano- I 10m�rta !Iquldação, da
_

Fabnca Caixa de CoJonisação Agrícola bras millttH"C'� nu'''; Pampas de A ltmandade do Santíssimov,elU deIxar .em sltuaçao prf!ca- que te:rà um mevime!1to de 100 Tamarug2.1 p�,ra?s quaes as
... tr�- Sacramento faz celebrar, na prona ,as hmIllas de tresentos ope milhões de pesos, po.1endo fa�

jPas
das prol lUt:las de ,AnlO_d- xima �egunda féra, 31 do cor.Tanos.

..... . zer -emprestimos indiv-idLlaes aos gasta, Ata..-:ama e OLqulmbo se rente, na. egreja matriz, ás 7
.

A c.0mp:nhla, Bra;sllelra de
colonos para a !lcquisição dos. concentraram ,em Iql�ique� _ horas, uma missa em comrnemoPnosPI1oro,:>., q ue q�ter a tOdoo o

I As tropas �a terceIra dlVI�ao raç30 da pa�s8g.e.m do segundotrans�? m.onopollo. absoluto. I se con:entrar::o em Camanco, anniversario de faUecimento do 1ess.a .�nu.ust..l..a,.t.e.
m feIto

.coO.
s-

I A.s mesma.s m�nobras serào saU

..

doSO)rmãO ce.sar
..
Silvei'lta�te:: Pl:oposí3's.,a out�as. Ja� presidídaspelo Mlnsiro da Guerl r;), pelo qtoe convida a ,�.odosbtlcas, Inclus�v;", a Flat Lux, .

ra G(t_neralO b.',m;clw. , ,,\?S Irmãos.' e a e,x:ma. faml:13 do I* I SentO COn\JdLtdos a asslstn !meso ue":lVel extmcto, para as-
os

.

addidos ,mi: "ares exrran-I sistirêm ao piedoso acto, I'�eiros das Emoalxadas e Le-
.. _

'. H__._

gações,
.

I. .

I
'"

I f d*.* ('h I que ,; PARA .D.O-RES MUSCULA·li ormam e ,anara. �/
..

inieiar�se os trabalhos nas mi- � RES, RIIEUMATICAS,
nas denominaqas Pão de A�st:- � úOLPES, fORtE·
car cujo exame chimico tecLni' ";,� ...

�.... DURAS, E.flM
co revelou a riqueza das ,jazi· FORMULA � QUALQUER
das de prata, antlmonio e ou· no Dr, JgãU" D

....

tros min�raes preciosos sendo rla Silva snnlra �
or

o ve'o prineipal de oito metros
NAS PHARMACIAS

. �."B� *ao 80:0. VJ!
'" * DEPOS!TO : �_b.

Segundo dado:' estati.Hicos:) llHA!lMACIA llllPlIUll V,.

4- '" 5;;6 PELOTAS - RIO G, 00 SULChile alcança a DL J) o nu'

mero de pessoas qne recebem
edúcaçã6 nos c�llegios fis�aes, 1 a
Esb populaçao escolar e con '\tida em 3.128 escolas de ttm',

bos os sexos,
' ..

Annullcin.-se uma'intero5san" Dentro de Ires se
te micíativa destinada a "elar i

pelo prestigio moral, e
..

profis-

�Wffiffi�ffi?ffi*�ml
�J?ara �s Dores de C�·�
�beça é Enxa,queca da$:!
�'. .

, ane�la, . �.
8;3Desammo e megua,.ffi
� . laveI o

.. ftB
�. '.�
83.'

. :IODOLINO ®'
93: DE ORH aB
�... ��tonico gerador da for-6fB
83' ça e da saude ES
82

...

F®
� Em .Ú)das as phal'ma �.
'83 elas e. drogarias �
$ .,

.'.
.

.

.�' PHAR..:11aCIA DE . P NT";' O

�.I
fi ill,ill, i.'i2.fim mm. ill.·m� Estará aberta amanhã a Phar

�íó::1WÇ:B'(:lSwrzscos0Sl��w macia CRUZEIRO:
manas

El\i1 FANlILIA lustroso secco ou húmido.
Vende-se na Pharrnacia Minan

e?ra, Jo:í,nviH:: emt�das as boa�'rpnarmactas, crogartas e períu
marias desta cidade.

BRONCHf1E
ASTHMA
COQIJf.lUCNf
ROUQUIOÃO

PEom

em 18 de Dezembro de 1928
Leupoldo Hocschl Thesoureiro Municipal

..�
� ..

que usei

n�rvosa��
h01e mau;

,.

qr.ie «Re·

TELL?

Frnncisca:(em visita ao seu medico)-Dr, desdE:
«Renascim» não tornei mais a ter dores de

. cabeça
nem tenho mais ficado irritada. como primejro� Sinto
do oue m,nca prazer na vída.-Desejo �aber como é
nJs\ j 11:> pode 0f.H �r tal transformação:'

.'

O medico:(�')r�iao: De 100 mulheres a maior parte é cu·

riosa.} (levantando a �oz)- � explicação biologica não lhe po:
derei dar, Dona, porque requer estudos especiaes, Ma� :pode�6!
dizer-lhe que os effeitos surprehendenies de "Re1l2sclIDl? sao

devidos unicamente á acção dos saes physiologicos neHe con

tidos.
Renascim-rena�ce 'sim !

t O r,iELHOR i='5.RA Te:.s�,�, l: C"ot:/'"rç;.1:S no
PEiTO - CO�l ("., :;ZU U5(,) RCGiH�')'R:

,.:'IJ A t.O$sa cessa. .f"().p:d::.�:,l-Or;t·�1.. i.�
2." A: ;_;;;;;P::;� ê�C���s !Ji;,l?;;}�� �;::�:�tl,��:�' ,;;;;��:l ,�

i:: :�g:����:if�;;�;g��:;�X::��2€;�!i� i
Íi;� Z� ;t:�t;:lrt-)"f:";:::.����·-.;t... :� r.:iD /'.:s.r.�;.·.":�·'�]

.-

�� 5 ..
'" A !I1S0�!·.I;�\t :':_'; :·'�.:)f··f,,· (:; ·:.�.:i $;.,: :.�'�.;' f..';,:,·�:.·�rk·.7',,�·:.:::.i .j:�:3;.

m appa• .:;c.:"l'i. "!� S.� '''�Cc6nhI2m<�" r',-- ,7,,"� �{'.', :0 �'cr-'-"};i'.:ii;-.:·'1.�;':l: �;" .�

�1_"'.,T;cg�f�11�%::�-!.�,:.:. ;0::; �'� :'
, - \ .ii, - �,J (.".

,

..

\L
....f"'"
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.�� Cidad.e
"'-'--

�::lTACÀO DE ldONTA,

RIO TESTO
_ll.. Estacão de Monta -Rio

TfSiü,� precisa de dois peões' ==============;;;;;:
pC;:'3_ trata.r o gado, ..

devendo T'.... E'... '. ····L·'.'L .1Vil dt'}Jes ser boleeiro.
_

O Ad niü1strado r

'. Club r�autico América
..

I
. Díariam�nte " 1 � II Curt H�:�,��I���O c'o Mu-� .•.,

". " .

. •
.

....
.' .... I?l'" i os resultados brilhantes obti- i I nícipío de Blumenau, no exerci-�egUliul;a fe�ra'1 31_ de d�zembro de �9281doS com as Pílulas doDr. Rei-I' Ei?'f'fl".nt·.nr·.I·.•.O 'do AIdVOCaClaa ' cio pleno de suas íuncções e

�.�. lan Unlatz
..... . I'. nald.o ...•.

IY

.. lac.hado no tratamen.�O.' il\) fi li· u I usando de suas attríbuições le-I'lu' V nU I,j..
.

da febre nos attestarn .que sao!

II gaes, exonera, a pedido os ci-

S'·
-

..1. o

m.elhorpreparado par.a estel,! Drs. Pedro Silva e Oliveira e Silva, idaOãos Ernesto Goemann e Vir-a I' e fim.

J F IgUio Carnpestríní, respectivarnen.

.

Depois de curado da febre Max Mayr, losé erreíru Ite, dos cargos de Intendente dos-<.r: _ Pelo que se cóhvidam todos os sócios e' suas deve-se tomar o. Haernatogen do I ; distríctos de Hammonia e En-j',xrnas, Famílias. Dr. Hommel como reconetttuín I ::rime Oível.,. [cruzílhada, e nomeía, em subs-AVISO-SÓ terão ingresso ossocios
.

quites, e te do sangue e um vigorador] 'CO:rr.:l.:t:rl.s:rcio I:muição, para os mesmos cargosf;".::de-se aos Srs. socíos a fineza de a.presentarem o
Sem rival. I N 1-114 respectivamente, os cidadães

1 I d Novembro - r� ii ii Curt Stroisch, para HammoniaI!.:.;mo talão á cornrnissão de entrada, e somente S(� I

BI M r B EbZ':�rem acompanhar de"pessoas de sua Família, taes LEITURA PARA MOCIDADE! .

umenau I�ilha��� ��� ����P3::on��ru�C\·;·n1n filhos e filhas menores e irmãs solteiras I '

=__õiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiõ...·----iiiii---iiiiiiiiõiiiiViiiiiiiõiiõ.....=__��=1 pedido o cidadão José Bona, do'.

A DIRECTORIA dc?se;!et1á���fa�:n��7u�s:nut:;, I---f���-
-------=-------------

II I ��:!r�Jlch:J;c:�lo�ei�:8!�C��1:contribue para o enfraq,uecimen I I[ II i tituição, o cidadão Saint Clairto das raças humanas.é ti deca- i I '

.

ITrísotto, para exercer o ditoderreia da força vital,. precisa-I=dk'��. ...,-- ...- ...._""'.. -"""--!!'!--....,..._...-""'-'""'-,......,""'--""'.....""""'--..,_...",,"""""��_.!':!!�-""'-...._��- ..................

,
..............

1 cargo no mesmo districlo.
mente quando mais falta faz) DR. NELSON GUERRÀ 1 Cornmunique-se.ao hornen ou' á mulher, como 'I : Blumenau, em 24 de Dezern-
compensação da Natureza, pelas Diplomado peja Faculdade de Medicina do i bro de 1928horas amargas e tristesa da Vida Rio de Janeiro . I (Assig.) GU1·t HerinçA fonte pois, d' esse flagello Ex Sub Inspector..de Hygiene do Estado e do II' Prefeito Municipalcomeça pelas doenças da mo- Serviço de Prophylaxia Rural
cídade.asquaes.na primeira vez, _ CLINICA MEDICA GERAL _ I PREPARADO SCIENTlfICO
não se da

.

importancia, quando Partos e rnolestias de senhoras I-Assim foi classificado o de-
aliás tem muitíssima, . por que i putativo : Oalenogal» formula. ..

d
.

Consultas na Pharmacia Central ,

l'
. tsão a origem de muitas esgra- ido iminente especia ísta mgiez

ças quer' rio decurso da vida diariamente, das 8 horas em diante
[Dr. Frederico W. Romano, na

quer sobretudo na velhice. As Attende á chamados para. o interior

dOI1/
I Grande Exposíçao Internacional

victimus, geralmente, iuexperi- município e do Estado. do Centenario, realizada 110 Rio
entes, fazem uso de coisas de

__ i de janeiro, em 1922, distincçãode pouco ou nenhum valor in"

II'... . II (essa oue nenhum dos outros
dicadas' por quem na verdade I similares, até hoje mereceu.
nada sabede fundo scientifico' L

Vulgarmente chamam-se: �,�__��.__�__ �_=_������==���=""""'="""""=""""....

g�?���I�SE�iõ�.���:1�� ílr�D=�---F·._·-r-"a-._
..

n··-cis ..O Ku--beIl 11. c1a�!�r��m�ara casas commer

o leitor fôr uma das victimas � L.. .

'-
.

...... i Dr_Edgar Barreto
I':.I'

"""''''-'''''''0 1 ,Diariosnão ande por caminhos tortos I
........•....... LY.JL ....,.u�"'. i ADVOGADO C t

que lhe roubam o�djl1heíro, a !biredOr d;-�spjta.[ M�nici- I' aua 15 de Novembro I! ���;:�o���rElll es
Dentro de Ires se alegria da vida ea. saude sexual I paI e De!<:gajo da H��I�ne Nr. �123

__ �l:·:.: Copiadores
manas que é ainda, um grande bem, I do Est:ldo no MUD.lClpIO I �

: 0osta,neiras

lr:contesta.v.elmen. te•.u� dOS. me: I ..... '

de �ume�u_._ )
Protocollosdlcamentos qI!.e. podeis usar, e "C'L1Nl'CA GERAL I O d ta: «INJECÇAO IDEnL "MI-III ....

[
, ( a erne as

NANCORA''''. O modo de usar I Consultas diarias.das 9 as. ii Livros de actas
está nos rotulos de cada frasco. 1!1O �orqs n.o r-iOS],?lta� Mum-li o;; ntellsilios para es

Nos casos de be tratar de se· ,'i clp-aL e da.s 10 as 12
�

na 11 criptortô e repartições encon

Munici- nhoras usam-se 2 colheres da �
.

P:1:''U·[\lH.n ,C!."ll1.t;el.,
. 1, tra·se por preços baratis,:imo

����dga��mu7ITi����r�e2 ���:�
'é_.O-A��-. �,,��--�

Casa Gari Wahleno tJia. Vende-se nas bôas
phal'macias desta. cidade, e na

«MinancoraiO, de Joinvilie.

J

."'....

Sociedade GemtitUchkeif
31 de Dezembro

baile no Salão do- Theafro Frohsinn
A Di rectoría

�S(5BlTii'ULt)S'E�é uma.•depu,rador,tonico«OALENOOAL
l(':\�,;a provocada peja> fraque- o sangue torna-se rico e vigoro
Z2 üC, sanzue e se não íôr tra 50, os ganglios irão desappaee
i;,j;·" üne,';:ica � effi:êazment€, cendo e com elles a insidiosa
p�e Iev� ao túmulo urna in- moléstia.Usae com confiança o

íJ��z:? crearura. Com o uso do abençoado «Oalencgal»,
zum víentüttern und f'flegen.
Eíner muss .íahren koennen.

[Fie Admlnisrrator

I);e "Estação de Monta "Rio
Testo» b:r3ucht zwei Arbeitt-T

§J\:1]�h;m��llto··. til] fianhora[l.' te, em bimeficio das. senho:as
r�"U\hH[[V�!H Uü iUi H .i) que soffrem das mesmas moles

• , " .' t.. '.

l' . tias1J2 muno Ylnlla cr
..
ue mente R·' '0 d d SulQC"'- �d � ,-'"� �···d t 10 ran e o ,.

�we" 'o 'le .hITlama.ç..

ao o u. e- I :
.

d
.

P" r'T� do fi<rado sem esperanca I PiO
e Ira my.

de' :kar b�a, pois iã rec:orreI�a, i Careína d Avila Bittencourt·
sem resultado, ." quan'o prepal (firma recnnhecida.)
fado 2ndava annundado e a J Para inflámaç�o ou cor,.jmen
mUjt?s medicos �min:l1tes. I to do utero-�oJestjas dos ovaSaoendo das vrctonas mara-I .

OviJ!wsas de OAlENOGAL, ;J6- I
f1os�f!Ores

.

brancas, o rJ. ale-
so:vi Bxperimentai-o e, sentin-I nogal:lê de surprehendente ef
do melhoras, conrinuei a usal- '1' feitol Seu uso impõe-se.
ü, e hoje estou COmpletamente ..

�� �__

livre de t?O cn:eis males, com I
_

3 t-.a�. coso a.pen.•.a.s.... -.:"." "'-.'.st.e. be.m.di.to.i;
Factura

..

s,

.

Enveloppes, Papeis
�rE:medio.·. '. • :paca cartas e cartões de YÍsita

Acho bom 'pubticar' Ci presetf .' nesta Typographia. '.
. .....

SO' NA CASA BORBA

Aos bons paes
E' namral que a

.'

vossa felici
dade dependa:de vossos filhos
a deIles dependa quasi da 'SAU-
DE; e esta depende, quasí ex· SEDA LAVAVEL artigo Japonez com

cIusivamente, de lhe dardes de ummetro de largura de 10$000 por 6$000
3 em 3 mezes, um frasco da Messallrie de s�da de 9$500 por 5$500
afamada:

.

.[crepe
da China de 24$000 p'or 12$000

Lombrigueira Mínançora Crepe Georgete de seda de 25$000 por 13$000

r���6��i����ÇJ��;3 de:1�l� �:z:�Utt�c!:ct�ad�reJ�fli�/g;�g� ���'��cain �: �;tggg ��� ��:ggg Importa�ão directa

� 1�v ter

..i.a.,pe.l'd.eu
5

...4.
3!

...v.e.r.m.
es de. ..3!Orepe

Minarete de 48$000 por 26$'000 Como é desagradavel suar
� S i� qualidades testemunhado por' Crepe Setin de 42$000 por 20$000

I
muito... principalmente quanC?.j .'

Up'
.

e'r'
.

io'r >aac'z"ol�na LXl seis pessoas idoneas em Hàperiú .. do este exhala mau cheiro. Po·ir? ,.'. A...... ....
.

ti
.

.
.
�'\.' �If3. Munitipio de S. Francisco do Todos artigos supenorFs, recentemente rece- deis evitar éste inconveniente�

....
'.X
...

·

..•.TLAN···T.I··C·· �� Sul filha·doSr. Carlos J Neu- bidos das princip'--aes praças do paiz, adquiridos a/usandO
ALVINA .(Pós hygie-I'-"U IA l L. ..� r.em.be.r.g, pro..

f.e....s.so.. r, ... ·.Cadafra.s.co dinheiro em excellentes condições. nicos). '.

� é uma dose. Toma-se de uma,.
'

A Dt ,.. PHARMACIA CENTRAL.' .'

n:� \'.ez em. café ..:comleite: Def!oir IAproveltem f provei em .-

G�G�Cjtr";V��Gf2\Q'� Bomba insfaUada na � do effelto nao pre�lsa dleta . .". _ • ���é)���

�f� ;fI�ln
..
eve:J���nl�4numeros (1,2

·

...0.ccaslao u n IOa ; . �� Casa São José 5'3 3, 4), conforme a edade, em to�
� l'nome â)'Caga '�.'\.c:;;:� � dos os negocios, nas pharma- "C' B b � �� Rua �5 de Novembro Nr. 92 � i.;:sp.. ��r

..S}.':a�i�da���a����:rias eJ .' a s a o r . a g;; ADVOGADO

�'TI

� QPJ Crime, civel,� -

ISPOfl �-O
.'. . .

N"
NOTA Se quizer poupar vo-1 4.! �...lI IhIJ b ii8Jl .. 04 � e commercial� AD

... jjIvA nO,PUBLICO DIARIAME TE
;. �ci�nsç�u�:s�����.��d.�í��e;���â:6\RUa �MFRENT:� ÉGREJÃ CATHOLIOA l�rs3 R 15 de Noverr.bro ;� DAS R DA IA'N'·HA- IÍS 11 DA NOITE .

habituai-vos fiO começo de qual-

�m '.
· ii

.. .' li .' .

.

, .�I quer doença ao deita:r� dar um

B L- U M
'iP

MAU� . .'

, ! .;' b.om ..
suado

..

1"

'.

e de manhã cedo ,. . t 11 12®B�B�>t���00 .'
.

[ um purgante de Lombrlgueira.

���������� �;���ar��E��e�O�ede :;;�ij�1 ..

LOTES A' VEN�D"!'!;'�A"""''''''''==!!!'!!!!!!�I!!!!!E!!!!s""'p"""'le""'n""'a""'id"""o'="'s""'o�r�tl""'m!!!!.e""'r:""'to""'.("'le""l""'Í\""'Tr""'"'"?sProphylaxía contra a febra Iyphoide ca���:� �},";��:�!���;j� d:!�
_.

-

_
_

d fef Ir .1 a; r�� e7 en�deln, Çi� ;�:As ....ormasa 3{ optar"se par? ImpedIr o desenvolvImento e teso DepoIS procurai o vosso' A Vmva Irma Gaertner, propdetar�a e terras no r 1 I ! p es • e uxo, ranca, pie
,'1, pro!:agaç�o do typho são as iieguintes:

.
.

. .

medico. '.. ssimo. Valle Ri? do d'O�.:te e �eus tnbutafl?S, vende Iote� de

I
de eutras cores, oHerece com

f"'Desmfençao dos. excrementÇls (feze� e unna) e das latnnas Vende-se na PharmacIa, 1i[1� espec13,es terras de cuItu!a., medl�Js e quasl todots �rvld?s mais artigo"l relío'iosos a C ASA..

com acido sulfurico commerdaLou.com solução de creolina nanCOl'a em joinvil1e, e em todas por estradas de:rodag�m, constrUI as. _por sua ,con a. psr e e-!'
- '"

. P 'í, ou com.' .c.a.
I
...
c

..a.m.I..a.g...ü.a...... ." _

....' ..'
as boas pharmacias desta cidade ridos iotes serão v�ndldos em condlçoes, :h'1nta101s:s ar� tra-

1
C ..!'.1.RL WAHLE

Lf'lsolamento d?senfermos,e .se.Bto naa é possIVeI, eXlglf, que ar eom os procun"dores Rodolpho HoesL:..l eHu""o Medlisch.!e,8tes s.ejamàvisinbados sol p'�r pessoas n7�e�sat'ia� _as suas '_.. .

"",",w--="�,,
"

; W.I........_�=oiii

;,

.

.sslstenc

..1a.s,
as

..

q
..
ua

.•.....
e

..•....
s com

0.,.
m

.. �I.o d.e pr.eca.u. ç,oes. v_estlf.ao
foupa

\
_,.,.,, �__ "__., .__ _ .

branca, usando ngoros3. .1ssep'�la; lavando-se as maos com agua
rle creol ina.

���_�__��� .- C'.'_""_C c�__-�_""" ._..__�••_"-v"_._"�." __ ." •.._"" .•._" c. C'''C c _c-v_ . _ ..... .- ..•.•• _ "-Cc' ".�."_"·•• ""."_.�v_ \
o;' Ivludança de roupas :brancas da cama e do corpo contin:uada
lTI"'llte, sendo sempre desinfectados. com desinfectantes' (agua, �ab " �'l e. ..w-l�ede creolina).

.

'.'

' .. '. '. ."
. I � I ,

il nesÍnfeccão do quarto abandonado nela doente com lavii-1i'ef; e pul��risação de s�blimato e não permiWr qne seja nO-1varnente hUOítado so depOIS. tnna semana,
.

'. i

;\. Fazer ferve;. a agua ;J2rá �omm:, ex.cluind� da al�menta9ão 1qualquer aumento, que nao seja COZIdo. EV1tar 3S hdas laüo�
: OS2S, os errQS di,eteticos, os resfríados, as insohções e em ge- I:'al t,)das as cousas que pertubam a digestão ou que enfraque� I
,:;etll 11 resistencia organica. I".e cc.cc:;.::;.>,.:.=,;••._-;�D'.Ao;;;r_·c"Fc:,c:;::r::a,,,,,,no::_;;_�;'?,�o jKü'bf}!

.

Delegado de Hygiene

ir' 11111ll�1
.

�····.···.·p�nfil �I ffi�§l[q���*��� I
jj .. K:rülfíJl!ja U.

. Ul�ií,; i: ffi Dr·.iI:' r-extas Melro EW I
i, ç;;Q .•'. ..

..' ç::0 I
"{l'nico orer"

I
e'

. 'I � Acivogaüo �;;:,: I':',
\.._,'.!: -�... ;.-.,. _",-I

,<I HP. -' 5{/.-�i:Ss�;p(;ialisia paran;oIestias ii �S 'Gansas óveis,conúnerá<..(,;;
. �I

..," de g;�{,'gantI1J na.rlz) OU� ;\
.. '. [?'.).�. .9 ell.>hnhlaes

. ty{'.11vidos e :J , s5:� GB
7'} #, -.

'. :
.. '�_'.'.;'·-,�r,�� Rua. '�';i·ZjJ.a:.•.-f.<'-.G.. e.,-ats ..

' .�� I_ .. -:,J{'::jit-;??r_,;;,·, " ......,.. _

.. :j;��m�93�ffiªMfMEffi<ili'� I

é que se vende SEDA por preços nunca.

visiO$ nesta cidade

GHANDE REDUCÇãO

Preços. baratissimos

Cruzeiro do Sul
BLUMENAU

.. Gesso para dentista
InhaIadores a vapor; Ultillla

novidade

Tenho o oraser'fde comnmnicara minha distinda clientela, que na presente data
estabeleci junto ao meu negocio de livrar!:.:. e papelaria nesta pra(�� um:,. typogntphia
cneonirando-se'esta apparelhada para��.. execuçao de qualquer SerVl('O cc,I!JO:

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CINEJ\lIJ:t BUSCH'
" r

Domingo - 30 de Dezembro, Domingó
UnI Iu'ogl'8ulma batuta n

';

�'í�m�����d; , r�:r:����h�: João Medeíros \ O· smor command}'"a':, .',-

dermatologrca após ao annos de R N !acura?os estu?o�. <Cura toda a ua 15. overnbro � em frentea egreja Ma fÍZ... ,. �. .

..
.

'i

qua lidade de fendas novas e ve
.

O mais moderno estabelecimento pharmaeeutico de lYU F ilm «1' ar-West» da Pararnount de 311101' e de âven-
lha�, tanto hUI?anas. como de I rnenau, ,e ,que recebe mensalmente o que ha de maio modelo urras jorrado pericialmente por um trio de" :6-&1.
anlmaes e muitas aoencas da I'

em medícína . , . b. .

'1'
.

,

'. ' '.
.

.

. lebres artistas da c:cen'l . SI encio sa z
••

pelle e da ca�eça�Ulcer�s, Oueí-] "Stock perma!lente de, procludos c1jmicos e pharmaceutí-
' ... � Ll . ,,;:) <:�. c ,. '-- '"

,

maduras, Infecçoes. E�p!g.ens I cos Importados directamente da Allernanha. G \'R,\T
�

,( p�'Tj l'IJ]......I l\.f
...

S r h (f t E lasd
,J t l.Ü) Dü-. "l:<.,�",lA .

',:1

amas, ln a,
. avo�a..e onsu i .'s�enclas '. e. íructas, ditas para perfumaria, esponjas finas

.

T()DD.-e vVILLIAM F'()\?\íV'j'.rante), Ulceras syp.�l1!hcas e ali esp�clahdades nactonaes e estrangeiras, sôros, productos bío L -

gumas cancerosas, Frieiras, SUO-jI.OgICOS e opotheraptcos. Perfumarias estrangeiras.' Sabonetes.
res dos pés.Sarna.Pannos dorosto ! EXAME COMPLETO DE URIN '.

etc.lndispensav,ü aos tuteboüs-

I'.
".

tas, e às damas para ad�erir o ,. Applicação de jnje��ôes hypoderrnícas e intrarnusculares.Póde de arroz, esterilísar a pelle, A Pharm. Cruz, AVal e. Est. t
. Thermometros clfriicos dos melhores fabricantes (

de S.P. curou uma _ferida (ulceralque nem o 914collseg�íu curar I .

Este a'Cre�itado estabelecímenro, achando-se completamente E t d 2$000 Çreanças 1$000
.' �uras maravilhosas por toda a parte.Aonde a«Mmancor�" I s�r1ldo e legalisado pelq Departamento de Saude Publica do n ra as Começará ás 8 114 horasV:i;� chegando, todas as pOIT!.�das vão desapparecendo 00

I
RIO de Ja�elro e da _Iuspecto;,!a de Hygiene do Estado, está

merc.ad.o;, a� cura�, a reputação e

.

a sua procura .Vao aug

-II ap.parf'!haao. para aViar. o recel.t.uario medicO. com a maior com-
rnen tando, dia a dia, Quando todos a conhecerem, sera o reme- potencia e honestidade nos preços.
dío de maior tríurnpho em-todo o Brasil. D. Carolina Palhares.] ' : PROBIDADE PROFISSIONAL

.

de Joínville.curou com uma-sé. caixinha» uma ferida de 9 annos.] As pessqas dos municípios visinhos que vêm ii esta cida-
.'

. Temos "centenas» de curas semelhantes! !!
'.. '. c. . ...•.... j.de, consultar os medícos, devem mandar aviar" as receitas na

. Adopta�a já �m muitas casas de saúde e grande cliníca me- PHARMACIA CENTRAL,on.de encontrarão pessoal competente
dica. ,�- Licenciada em 31/5/915, sob N° 97. oa:a atten�el-as, e a garantia da longa pratica de seu proprie-

�-V:CSO: tarte quegosa de grande renome em todo o Estado.

Pomada Minancora narmacia Ceqtral
de(Nome ernarca RegIstrada)

.Do pharmaceutico E. A Uqnçalves JoinviHe-·S. Cathartlla
Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

Universidade de Ooim.rra.
.

7 actos de aventuras 7 .

j

E 111a15 a Comedia «Com fome e com. sede». fi
: ....

.

Ha quem diga mal de um remédio de fama universal, (às I
. vezes tão habilmente que oíreguez Hem percebe) sopara ven: M········· d f b··

.

.

ger outro sem valor scientiíico, mas que lhe dã maior lucro. arcas· e a ficas I'.

E uma arte. de lhe caçar o seu di�hejro: previna-se contra ella. Arnoldo Schindler TE ADUCTOR
.' A POMADA MINANCORA nao tem igual no mundo. Quan '., F':JELfCb Ido' a desejar nunca acceite imitações nem substitutos.

. .' . .... I

Só o que é bom e invejado e guerreado. Vende se em to- encarrega-s� de regIstro demar!
da parte

.

CRS, obtençao d

..

e patentes
..... etc'll.

-Rua Ouvidor 45, l' Caixa p os

CU"ra' de . embriagu'ez ccrn um s6 vidro d.oClRcmedio Minall tal 3902, Rio oe .Janeit() i-
• cora contra embnaguez".

Tem dado alegria e feliCIdade a milhares de familias Que H'. O'.T·E-l·..:·· BRATTI'Gviviam na maior miseria cam�ada pelo triste vicio.-Approvado '. .

.

pelo D. !)I. de S. Paulo em 30-5-915, sob n. 87,
.

Dão-se 2:000$000 a quem, com provas, denunciar os fal-
sifiCadores ou contraventores, a E. A. GONÇALVES. em Join
ville (Santa Catharilla) Pharm. Minanl'ora. Enyiam-se listaI' de
preços a quem as desejar;"

Venda em. t 4as as .J):rgar.ias e Ph aril'acias

AN[,O BOM-i' de ]aneiro-:--ANNO BOI'vl
um novo e grandioso Prograrnma

':

Edital de praça
o Doutor Amadeu Felippc da Luz, Juiz de Direito da Co

marca de Blumenau, na forma da lei, ete,
Faz saber aos que o presente edital de praça virem, inte

ressar possa ou delle noticia tiverem, que, no dia dez (10) de
Janeiro do anno proxímo vindouro, às onze horas, no edifício
da Prefeitura Munictpal, onde fnncdonam as audiencías deste
Juizo, o porteiro dos a'lditorios, ou quem sUas vezes fizer, tra
fà a publico pregão de venda e arrematação, a queril mais der
e maior lanço offerecEr, alem da"avaliação, os seguintes bens:
A meta.de do lote de terras N' 18 (dezoito') do logar Ribeirão
Prochnow districto Benedjcto�Timbó, contendo a area de cento';
e quarenta mil m .. iros quadl aoos (140.0uO m2.), confrontando
com quem de direito, edificado com uma casinha, con�truida d�'
madeira, coberta de taboinha!o.. avaÜado tt'r1.o junto" por .lltfl con
tI) e duzentos mil reis (1 :200$00r), bens ( S:-:i:) penhorados, a

Carlos Kuester e sua mulher na acção eXu'L ·.:.va qu'e, por e�juizo lhes moY(\ Luiz 'Adam e quaes tens se acha+n sob aguar
. da do depositario deste Juizo, cidadão J1C;- C:UflpoS. E,. para.

Offerece ao snrs. viajantes e excursionístas--:- que che�ue ao conhecimento de todos, mandou publicar opte
B

sente ed1tal que. s?rà affixado no i.úgar l'h ces'! L;:l1e e publica
. oa cosinha�Quartos �sseiados-á prel�os ill:9dicos do p(�la imprer;sa. Dado e passado nes�:; cüb3c de BIumenau,

aos quatorze dias do méZ de ·Dezembro de mil ��o','ecentos e

vinte e oito. Eu, Roberto BaiFJ[, escrivão ad-hoc, o JactylcO'\a�
phei, (Assígnado): _!\madeu felippe da Luz, l'lojn· !.;r:la esta�pí�
lha estado:.!1 de c.ois mil reis. Está conforme' (I 01 )�<:iLal, do que
dou fé.

(antIgo Mayr)
Rio do Sul

Encerado"r de ONDE

Soalho, Parquete e Moveis

Et1vernisador
o proprietario-:-ALFRED BRATTIG

ESTA' A FEUCIDADE das e hemorrhagias, curam-se

DAS SENHORAS ��r�7�a) (curaveis) com a (Mi·
O Escrivão �d·hoc:

Em possuírem dois jardins
ligados entre si;o do Amor, den' ldQ�1 Crome é.o preferido
tro de casa; o das flol'es ne

Ü'i.4 1;1 pelas dama

quintal O primeiro symbolisa da elite. Com seu uso desappa-
a Felicidade; o segundo com· recem por completo as ruga.s
DIeta-a dentro do conforto ma espinhas, sardas e manch(is da.

Casa W.. Bernhardt 112 têfiai moralidade, idolatria pe- pelle, tornando-a aveludada.
los flhos e esposo, e a saude- IDEALCREME, sempre effi-
Faltando esta, tudo se tI'ans-

caz, é completamente inofen-

A'U'gIIStO W 'SO}'ndt forma em sonho e martyrio, Nada enéommoda tania a humanidade como as dores.

i lj sivo, qualquer creança poderá '.. .. '.

Como pois,garantir a posse de' 'l S
..

d' do corpo, ellas irrit,;m e deAroem o svstema ··ller.··.vQSo. e
USa -o. ,i SOIS jovem e, teu es ' . " .. ' .'

tão precioso Nl.JMEM, de ião todo o organismo, de qUê provem o maü estado dê saude
r�lgas ou (!spinhas, é porque o . . .

grandeBE:M? indo direito em bus· quereis. Expe:::imentai hoje mes que se apresenta com nervosidade, mao humor' e repug
ca de "Mlnervina" que é um ! C

nailcia 30 trabalho.
.'

ma o deal reme e ficareis can°
precioso espedi'ico

. feito pêlo
'

Antes da descoberta do maravilhoso BALSAMO Sta.
autor da aÍamada Milíancora vencidas de seu va.lor. HELENA foÍ difficilimo encontrar um preparado, apro

'"'.
O Capitão Euclydes de Castro, Delegadú Especial de Po- que durante dez: anHOS Ítm ct1- Encontr!l-se na PHARMACIA priado de afastar :I dor em poucos minutos.. ,,: I

lida "e Inspector de Véhiculos do Municipio de Blumenau, Es- rado innumeras senhoras Elviiall' CENT�.AL. Felísmente, depois de longos estudos e muitas expe- I
taao de Santa Cathanna. doías vezes) operàç(jes e sof' periencias, cQnseguio-se compor o scier;,tifico aUiviO, CO[1

Por este. pupHco Edital faz saber a todos ()s chauffeurs, flimentos velhos der ulero e solo, calmante, descanço.
.

o .seguinte:. .... .

avario,. possuindo ltttestadü,s, i#'
= 3 . ; _r ;:;;e::ui::: Com o uso do BALSAMO Sta. HELENA as dores II

I;, Conforme preceitua o novo Regulamento de Vehiculos de magnflcos. U,m nego�la�te. .

co diminuem immediatamente, não irrita a pelle; eis porque I,I!BIu,'menau, o� cbaúffeurs <lU pessoas que guiam automoveis. ,alto commerCl? .de JOH�Vlll�; es- GON.O.RR.NR.AS. E SUAS COMPLI deve ser preferída por todos e não devia faltar na botica
1. .

I t d domestica.'
. nao·· poderão �xce,der de mais de. �5 kiI0'!1etros de

'. ve�ocidade, g? an o
.

quasI a paçIenc_la e í

dentro do penmetro urbano da. cilada. Nmguem podem passar esperança, curou-se de hemor- CACOES

I
O BALSAMO St3. HELENA, age rap:damente COD. ti

o a.ut.o.m.·ov.. e.l. que conduz os fiscaes da Inspectoria de Vehicu- rOIdas com 6 frascos!l Todos • tra o .rheumatismo, gotta, dor de- ouvid'.s, nevralgias, cor

III 1
.

d I
< es, pIcadas, etc.

os que fisca isam o servtço, incorren o em mu ta. os iucommodos causados de Cura completa Pharmada !
BIumenau,

.

18 de Dezembro de 1928 'regrag" irregulares; hemorrhoi- Central � João Medeiros {

.; #%i
. dii "'"*".#%i. "Oi ali:tm"'�l'l:;.o;::.,.._'.Ii##* � gs;;e-tl

S·
.....
".

'F" -I· longe, Já es.tava andoso, receíando que nol-o tivessem rcuba·
•

coltra como se me fosse bater; os S6'18 olhos queima:7m-me.

e·m> am'l' la do, quando elle chegoua galope, trazendo na bocca um par todav:ia não baixei os meus; a pouco e pouco sua physi;Jra-
. '.:..

:

�'..
'

".

.

.".
'.

: '..
'.' ':" :..' de meias de lã- e ab.al1�ndo a cauda; enco��ando as putas de mia contrahida afrouxou-se� -

.

�

, deanfe a mim apresentou·me as meias, dizendo-me qt:C' as -Tiveste Ta zão em julgar que era brincadeira; disse elle;
tomasse; parecia estar todo orgulhoso, como quando se saia tambem para que isso r.ão torne' a acontecer, o Capi�daqu\ por
bem d'alguma das suas habilidades mais difficieis, e vinha pé- deante só sahirã comtigo,

.

,..a
di! a minna approvação. .

A ROUPA BON1TA MENTIU T

Isto dera-se em poucos segundos e eu ficara pasmado, A todaS as tentativas que fize!'u p:UIl obter a amizadeda
quando o MaWa agarro.11 bruscamente com uma mão nas meias meus jr�ãos .AlIe� e Ned, eHes haviam c?rrespondicG �?�.'(t com a outra puxou-me para a alameda. uma autIpathla ansca, e tudo Quanto eu qmzera fazer por eH<3!(Y

-Vamos depre'lsa, di<;se-Ille eHe, mas sem corremos, fora mal recebido: evidentemente não era um irmão aos olhos
Foi só d'ahi a uns minutos que me explicou a causa delles.

dte8sa fuga. Depois da aventura do Capi, a situação desenhou-se c[l',-
-Eu estava como a pensar donde vinha esse par de meias ramente entre nós, e dd-Ihes a entender, não em palavras,

quando OUVI um homem dizer: Que e de!le; o ladrão? o ladrão visto que não sabia exprimü'-me faciImeníf:' em inglez, mas por
Fízemoscjhe pois uma rigorosa toilefte pela m auhã e de- era o Capi_ tomprehendes: se não fosse o lH!VOBíro eramos uma pantomima viva e expressiva, onde os meus punhos fe

pois do .almoço, puzemo-nos a caminho para o bairro onde a presos come ladrões,
.

chados representaram o pl'incipal papel, que se alguma vez

ex_?eriencia nos ensinara «que a respeitavel sociedade mettia Bem o comprehendia infelizmonte; fiquei um momento � uf tentassem a mínima cousa contra o Capi, tncontmr-me·hiam
mais iacilmenL a mão na algiheíra.» Para isso tínhamos de atra focado: tinham feito um ladrão do Capi. do bom. do hourado alli para o defender ou o vingar.
.,v.essar Londres do nascente .ao poente por Ald street, Holborn Capi. I Não tendo irmãos, (luizera ter irmãs; mas Annie, B. mais
ê Oxford street. .'.

. I -Voltemos para casa, disse ao Mattia. e leva o Capi I velha das raparigas não mostrava ter por mim meHJOi'i:'3 senti··
. ..

Inféliz:mente para o sU:ccesso da nossa empreza, havia preso. meotos que os irmãos;eomo elles, recebera mal as minhas ten-

doh. díns que o nevoeiro se não aclarara; o ceu, oti o que O Mattia não me disse uma pdavra, e entramos no pa- tativas, e não dc:ixava passar um dia sem me pregar alguma
serve de ccu em Londres, era Úma nuvem de vapores côr de teo do Leão Vermelho andando com rapidez. peça da sua lavra. no que, devo dizd-o era muito engenh<lsa..
laranja,.,e.nas Tuas fluctuava uma espeeje de fumo acinzentado O � ae, a mãe t' as creant;as estavam a roda da mesa oc" Repellido por AlJeu e por Ned, repellído por Anníe, só'

que só deixava alcançar com a vista· alguns passos: pOUCii eupados a dobrar fasendas: deítei o par de meias em cima da me ficara a pt'quenita Kate que, com os seus tres anuos era d<'l

p'ente sairia, e das janellas, por traz das quaes nos ouviriam mesa, o que fez rir Allen e N€'d_
.

masiado nova para enirar ua associação dos írm:los e da irm[t

tocar, não poderiam de fúrma nenhuma ver o Capi; isto era -Aqui está um par de meías, disse eu, que O Capi ago- dignara·se pois deixar-me fazer·lhe festas, primeiro pm'que
uma má condição para a nossa receita; por isso o Mattia insu1 ra mesmo roubou, porque fizeram do. Cap; um ladr:1o: imagí- mandava o Capi fazer habilidades para ella ver, e mais tarde
fava o nevoeiro, aqueIle mllldito tog, sem lhe passai pela idélil- gino que deve ter sido por brincadeira. quando me resfiftlÍram o Capi, porque lhe trazia os bolos. OH

o. ser.viço .que el1e nos hav. ia de prestar a todos Ires d'ahi a
. Tre_?lia �mqnaJltt) falava de�te illodo e com

..
tl1do nunca me

I
pasteis, as laranjas que nas nos�as reprt'sentações as �r�atlça.s, -..í..'poucos iTIlll11toS. .'.."

. .

.'. sentua fao resoluto.

I
nos davam com ar magestoso dízendo-nos: «Para ° cac:" Da-, 1"

.' . Camjnhando rapid�mente, levaud.o o Capi mesmo atra:z: de ,-c·E se. não fosse brincadeira; perguntou meu pae, o que laranjas ao cão, .não era ial,·ez mUi,to acer+ado, m�s eu �cc.l?>ir·'
nos com uma palavnl .qll� etr lhe dIZIa cle vez em quando. o fanas tu, dIze?

.

. I
taxta-as reconhecIdo porque me faZiam ganhar a:,sml a;,; l)oa�

que lhe valia de mais que a corrente mais solida, tinhamos -'-'-Atava uma corda ao pesl'oço do Capi, e apesar de gos- graç s de miss Kafe.

cheglildo a Holborn, que, como sapem, (: uma das ruas mais tar bastante deIle, ia afogal-o no Tamisa: ní10 qu",f(l que 0'0".- I
.

Assjm, de toda a minha famiJia c,o;a f:ld!j?- pela qual sen
frequentadas e mais commercianfes de LondTes. De repento, pi se torne um ladrão como eU tumb€'in c uão quero ser: se) tia tanta aHt.:+:ão, qu:�ndo dC:SC'IU'-.:FC ;-;1 "'!l : ;;g'la(f.rr;�, a.peua:'
reparei q�e o Capi já não nos seguia. O que era feito d'elJe? imaginasse que isso hávia de acontece.r algum dia, ià-me afo-) hilYia a pequenina Kale que me deixava ser ;UTÜg() de]!a; meu

era extraordinario. Parei para o esperar mettendo-me para uma

I gar
com elle, immt:diatamerlte. ..' I avô cont;nuava a cus jr fmio samente pafft o o1'·u lado tod�s

alameda, e �ssobi€i devagarinho porque não podiamos ver ao· Meu pae olhou para mim de frep.te e fez um gesto de I
as vezes que me appl'UXimaUi cdle; meu pac so me falava p:.t

Telefone 1

A DOR
(co::t:r.l.peten.te)

Entrada da Velha'
e o unico meio

Ed.ital
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