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As enchentes do.
-

rio I d.as 0;')1'35 de pr .itecção necessa represenrantes do co.nmercío, J vra o nosso desejo de vencer a!
-

r

I
rias das industries e do clero, advo] competição dos povos fortes na 'I1 êlyé1ny em Blu�eHali :' A·ssi.�, a commíssão technica gados, jornalistas, funcciona-] grandeza iuterrrnctonal, dando-]

Dr Breves Flllho
I
lllcUmi)lda de dar par�cel:. se- rios, agricultores e (l sr. Agrip! nos a ufania de SBr brasileiros I!

Outr "
." .'

bre a catastrophe, [ustifícou pino Grieco, secretario particu- � e essa palavra e: Brasil.
,:,.t. o pt OOI€'na que esta. no 1 que mais conveniente e eccno lar de S. Excía, I Ao concluir foi s. excia sau-I�spn'!to de fados e que surge Imic� do que a reconstrU�ci'to O menu, servido foi magnifico, dado' por estrondosas e prolon -

.

". caca momento, C crja trnportan] dessas obras seria a mudanç: Ao (Jhaln}1agne orou o íllus- g-ad.as palmas de toda a assis-Iera e' sid d
.

di 1 I
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�

necess: a e ma I iv« , po da cidade para outro locaí« la- tre advogado e membro do Di- tencia. !

l��m'. resalta ainda mais nítida-] vando em �onta no orça;"�nto rectorio Sr. Dr. Freitas Melro Levantou-se então o nosso!
�e,nle e.TI se tratando <:las en .. ! as despezas com arruamentos que produsio uma oração vibran companheiro Sr. José Ferreira!
caentes de Blumenau " o S"'U' d

-

d 1 t di ·l·· t
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d
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d d I
saneá ; ,,_'" '.:: I e ernurcaçao e o es, tstríbu: e, fica e Imagens e e CO,Ol'! alva q ue ez o nrtn a

.

e

�,,".l arnento, Aliàs, a solução I cão d'azua e Hlurnínacão ele-j do salientando e enaltecendo honra ::\0 Sr. Presidente ;da Re- !I'cesse uraente p "I ' 1'! >.
b , ,

.
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'E. t <. _ro_ ema rern 1· ctrica. os serviços prestados a Blurne- publica e aos Srs. Presidente,',..l;j6aç?es c<:m a CiO problema das Certamente que Hermann nau especialmente ao Estado e A':!olpho Konder e Vice-presi--1'í�\T! ,'nd<>f"()€' conforme "r o'
' ."

wr I"
'

d IT;;'-;'-i;'"I :",.:5] ,,,1 ve em !S Blurnenau não ter.a escolhido o ao paiz por S. Excia, dente w:l.mor Ribeiro, tocan o

I�';,� �ld_e.. locai' ernrque fundou Blurnenau Ao concluir a sua br ilhznte nessa occasião a banda de rnu-

�(,:�eflQo �:ltO �m 1'{)Ç0� gera.l� se lhe tivesse sido possível a oração foi o Sr. Dr. Melro vi- síca Lyra que abrilhantou a tes
I1It�;;�d� o �il�Prtm�nto � 'igu� �a -presciencie do .desélllTolvimento vam�, L:;� IJy3.ci�nado. ta, o Hyrnno Nacional, que fOlI.'·::r. -T

e 'por meio ,D.._ fo��asla que estava fadado omodesto Fel-O silencio €rgueu-se o ouvido de pé.
. �t �.,Yr� entes.o desembaraço aos povoado e das enchentes poso Sr. Ministro proferindo merno- Findo o banquete teve inicio--- ��S!�el�S� a. cont:"�irr:asão ��I teriormente occorridas. ravel oração, entrecortada de o baile o'ferecido ao Sr. Minis-I

t��- ;U!:ú: ��,r�t:O��OiO é [�a I Impossível seria agora retro- applausos, de que damos um tro no Til atro Frohsiun qll;',!. -.', � vs�,- d"';;""ul:1'Vel, est�uofceder. [resumo, animadtsslrno, se prolongou até
normal aiunte-se o efteito alta I A id d

..

iS· d' , l"·t
. "

J-:' ':'. .

' u- CI a e co!ltmua a (esen- . excla Isse que D1sJant .. o li la nOi e.

,':.<:':�tel:rej:Jd��lal das ínunda- volver-se, construindo-s� mes- enterneci:� o alvoroço com que· o *"'*
Y�.��: p� o� Z:"l�O o ex:ravasa- mo nos lugaxes mais sujeitos a�(jlhera a. ge lte do seu rec·anto H{)ra n�ero" musical
�,�,�:'�, e!'Hre ro::a� e POÇ?S; e ás inundações. e podia assegurar-lhe que volta �� ".�i!. .

,. ..

p._" ,�uto � c<>n,,,m,naçao Igual- E' prudente porem uma ac- va o mesmo amjO"o (J me mo ci- D�L.,-Ol, eu bnlnanhsslma, at-

:��Ie, pel��.�a�ua� sup:rfidaes !,!ão ijnmediat� por u'ma serie dadão blumenau�n'se, qu� volta- tr:lh.m�ü :� ,-/ue �lu'!1ena,u ,teu:
;:,

_,s üm "!",,,QrO iUgu0.e para de providencias para que ja- va tal qual d'qui partira ha do''l
dt: :1l:l1S �_Iecto a lesta d arte

b:g�e�a:\.,� =" M "

,> .,.
mais possa ter 'applicação aqui annos. quando escolhido!pelo s!r� �ro;������ por esta folh� em

'_'a� 'oo,j�,çel'-'o:;. o::. c ....sos Ire o símile de A:assuahy. Presidente da Republica. para [,O,�_ ,

:;"
,.TI ao

.

seu eminente

�uen!es, rug:1ns fafaes, de fe- ':oatinua O"erir a as ta da Via ão. :limgo t:ir, Dr. Victor Kon�er e

J:e ue cn.!'ilc:t�r typhJco oc(:or-I b VolfouP com'd t' Ç'·d re�IIIsaja quarta feIra no 'lhea-
;�, ." dO' , I en .ces 1 eaes, t f I

. � t·lJll.l:S n�sra c;a� ,e. typho é a, asoira\'ões e conÍÍan a, nos de::,' ro. rO:1,:,mn, p,Olusamen e 1-

illQ!est,a das clOades sem sanea I DoÍ" sc>culos e -nela �iI:os da sua commun� e folaava IUr�llna!).o e ornaI?entado com

menio. I :;; "-
, .

1
dI" constat r -o h :- gUlrlamtl.s e festoes. Rendendo

.' Não devp�os pois esperar! Oonta o:W0r1k Cllma H�rttld»
t

- a.
d
na o!uv�::,sem esse pre:,o /to conterraueo illus

�.1e uma gr��,�de explOSão epi_IJe Sh�llgai que em Shang-Ctlll a111TI.)em vp.a,nt�r o etill r:fafçd? a
tre que '!ossa terra admira e

,.

,. an eVlc·te um fl0 em q' 4' e e os S_.l .men os a eCdVos t
.

L'Oel1l1Ca Vt!:.13 a Clar o siO"!1al de r.. :> m • ue eSLJ
Ih h

.

d· _

es reme(;� qUlzemos lamOGrn pro
élvíso. Nes-�€ ;,!::-ave m��ento ico.::1 2')0 annos de idade. A no qud"o' semPhre ,e daVlaltIl, l�l�en porcionat" Li escolhida n.ssisten-

- '- '�,
,.,

I
r " t'· d· I �d· 1·' sa os amem: () mo 1 dO I

. ,

nao se aCL<::raa m:mu caras as .lCl� Ol IVU g", a pé a unpren u co Sl u· "II d !t' CIa que ,:o.upal'ece:l a r.:clTIora· "'_;;;;;"WO="'",;:;;;·................""'_===iiõ_=iiiiiiii===,........,õlõõiõiiõiilõiiiilS............;;;;;;;;;.....-====-a

ob:ras de S2:1e.Hnc'tw... I sa mhlesa que garante a serie � he, Á
11
t
r Iram �o Va. e

.

o alvet feste. likro-mu'3ÍCat oppor-
Tratando·c;" de 11m p··ohJe'na dade do jornal chinez, Ja dY _�sSdu u1ma. Cidade, que déltunidad;:; de aOíeciar um dos ter,)·:n:.rsi�a!. recebendo todos der para ItaJ·ahy na qUT.nta-- . ,,,..

I �. pa rao '" O" ofla e oW'llha '

e" . .

de cap�tal 1.11,y:;nan::::ia pnra BI!.! ::laDendo-se que os chÍi1sgos' todo o B��l ::,l . Imais fL1� �c!mnks e3p�;it,)S da, palmas 6nthuslasÍlcas. feira de manhã, no vapor
menau,-o {h_, ui-'yc:sa de ""'!.Iltam um pouco de exaggerar é F l�: -

. !elite ln!dlectual bmsi·cir:1. Toma.ndo a palavra agrade- B'luluena'u, acompa'1111',.'lC1IO,. - �u.",
1· xu ava alnda COl1 (j tado I S M·· !( d

'

salubridadf nã0 nos ii'rnitare-I·Jürn posslvel que o Mathusalem
d
-,

1-·· 1 Por n"S solicitado .l!.,. 'ri',Jplno ceu o ,. lmstro oa er com
de seu secretar-j:(') 1.1) ',_,.'

'

1 Sh Cl d
' os seus corre lO"l<:marDS .,;e CO'l O

.
'.::>

b II � I' f. d' .\ C· J -

mos a esta d,::!'r<::SRãn• a eH'" vol oe aug- UHn an e um tanto

I
. "".

J
neco (de nos aooarece cJmo .0 a::, p:l aVIas a eSdt ,"_Cl. 1-

'::::,:;:emos es""��;,,f �'!e'l'�r, -�"'Á" a.clcantado em �ua.s COntas. Ac· �er�aíei�u _ im:111ur:J.ve!s no ap,=f,o um sa'.,'\ttaril) 1e1:rlv0] atr3.vá dade:" elevando louvores s Blu· .A.Q"rippino Gríeco e \ía-
r '-'."'. _ .• '''i' '·i��·""" :as U":),( <poes D"aes nn" n"1�cl.\' c.J

tEr:'minado :l�rpi":o e�tuclo q' ue creséênta: ô }trná1 de\.""''-f)fiangaij
c

d
.<

_

'':i' "

d
U

• ·-"t·"d';·
- '_L" 'de s'.1a�s:H;c:.v, e �s ei1b',�'l.'1- míC!1a�I, resaltando o espirita de noel Marcos, funccion�t:·i()

..'
- 0--- ,

L- Oh- Y
.' O" erao ser '�SVtrtua as em·

�, -, -..

O· 1
.

d
. .

vamos eXDtndenLO -o .'ksw de que 1- lng- un, aSSIm se!" .

b- f";. , d' . to, na tntimid,de u;n COf:ldo ['IeCO,:I\i pa avras amigas e do J\lln'istetio da' '" l(1(,:';�).- , A
,,; n "'d j�)ora

de oa e sa:Jen ()-os VI', .•

'
•

B F'Ih . d
.l

fesa contra as éL)..ü l;'nl.es. "-�lam<l o !nacro::no, �,1 a em me ',..' c;,
DOntSS!mo e cnclnt l,lor, ac _edeu

. rev�s I. o ,e o coucurso a Ao seu embarque, ape:-As inuIl""çõe<.: t:ons'Uuem dia 40 milhas por dIa, casou 14 vo�'
...

a adCCl estarem nr va:- con- ()"entilmenfe ao PO ;so convite mtelllgencla as homenagens que I.� - "

t 1""0 qmSL3.S e proO"reBso e nqueza
b • •• " .'

b sar da hora matina, com-
,L;na faialid:iCie ,3. qae estão ge-

vezes e eve o pessoas na '1' b d
<:>

,
escolhendo P'll a theml d(:' sua I aqm rece eu. .

lIIaimente su�e tas a� ;Jopulacões fa!nilia. Occupa-se eHe em pf0' � �,r� °Bsl preC�lfSOl'eS q:le palestra os doi;! e:�p::)(,,:1;es da Desvanecidos com o exito da pareceu um grande nume
• ; , >

Cllra· L'. • d' I - J' 'IUn�:1ri.l,m umel1�u. j·d d h' T' I f st" por no'� .. u dmargmaes �i)S cursos d'agua. 1 v "en el 1erva" me rCI-
A ·t d _. d .

mentll ar e cai: JflilênSe-LjUlZ e a. ,:; organlSanL13. c m ro e· amIgos,
Poss�ve! teHl sido sempre atte:- naes e têm nu.n�rosos díscrpu- �oVef;tn � o en��J� I'�,es DeW.n? o Crnz e SOUS:L I pre'nos

.

a.gradecer .aos distio- Em Ifajahy recebeu o
TI uar os Sé JS effeitos, porêm los .aos q�ues. da ll';oes de 10n tare II.ali t?d�s . coa�r��.tdos ImclOll a festa o nosso i Hus I dos RmIgos que fIdalgam.ente :-:r. Ministro carinhosas ho'
d!fficil e quac:j sempre tmprati- gev!duiie, enslIl'tndo qUe atO llaque L'. festa! "ordlal, p:-du aos ire amigo e collaborador Sr conCOrl'Crl.1.IIl para o seu bnlho.. J

v

d' - seui': aI111"0::; evarPITI 3<; suas .. 11lell"'gens c-ea-ul·nclo depni�cavel evi:al-os completamente se eve s,'.)rt;::;:�!tJr ,) �(J"..l';,lG,�,,' ::;�, � '::; h
Dr. Breves FIlho, que fez urna

"

(, ., �o
. J J

.
-

d ' "'endo neC�S�'I.-·IO s�nt"r " I <.:",sas,
aos ",eu::s Vl""n os a to- ,

II·· d
-

't I para F'!('JI-l' 'lllopolr· ç: D 11·com a lntervençaa o traoaiho " v ""' Ç!" -::se cO-, d' t'..,;, 1 Q

"

• _
De lsS1ma. sau açao, mm a

ar-I
'

,; "'.' c ..

]112"':18.:10. CJm effeitv na maio- mo uma, tart.llllga, :l.U0:11" �O!ilO I
.1.5 crea "l�as s.mp:� e OO,t::s, plaudida. A seguir ài<;coi'l'eu Ji. FQ� ;tll'a�a- ra proseguirá sua Viagem lJ0f.

�ria dos Ca5Q� estud�dos- na-'" um pombo, é dormir com) um I?resa� ao ar e g'�d)a, a cedro A�rippino Orieco sf)�1re as duas. R Gti;).h' "! U .

't' ..
' -.:: F

••

- V'
_ r' Oh'

. reza do seu coonmov! o acrra e·
-

..
I

C 'f·
Via man 'lIn�1 a.e 0. r2;'1-

ccnsegulU �mda este pro Jlema �ao:� ul- ,mg, t'::l�;:l memorI.u I cimenb.
<:>'

I personalidades. Illustr0s. �erca I .
_

o:n ur;:a ma(5L1l lca e- cisco, de onde Ira à �.
lima SOlu':20 plenamente satis- t�esL.a, grand,_ lucidez de OSPI-I ',1" ct·· J D" " 'Ide quarenta mmutos, rot�nndo- dlçao de J-l: p(wmas com Joa-r. ex.r;,tml·llar- as ol.-j.!· .. ·".:::� . nto e um oh 's;eo '1,'llÚ 'o·! I .. u la aa SU3. C 1f'",aaa, a es :>"d d L d

5 v - �. .�

!a�!o�Ja.
b rJSO Q:'e' d'es' J. 't:'

)} v�b!ho-!ta terra, saulh,fam-n'o com pa_,sTt,a VII t'l._suav� °f aUlor las m:�m0rou a 1· do corren- -ris> E. dp 1;'. c. P'-'ulo Rl·o'..':.Xlstem o servacões, estudos '
.' � m e ar Icar VI;; o

li'
� u"' r .)� d:' Ih

res rmas e as orturas (O t 'P "-.,
.

." _.
�.L! �. ...::> u

"'-'()r 'g�aphias t'
•

d s!O'a-lhe as licões... :lv�as ""e.nG:-os,.,,; O.:S ve. os irnmortal poeta neO"ro á obra t' :::.....11 "±J anl1lVel�Llno Grande, regressLlndo de-,', • ,.V • ,Qrman o uma, '" >

amlO'OS m�lln0� do S"U co-a . .:> , '\ L' d
-

J 'll t;jt'eraíura completa sobre os re! ' -

b , .l .;:' ,,- �
-

imperecivel do' nossos dois <<. 1 e eraçao), ln l�m e pOI·S ao Rl'O de ]allel·I-C)..• , •
, _L� "" Bm o. : '.'�f) e Sf.\rv'dores abneo-ad'8 do�·

�,
- J.

-

. '

gimens de muitos rios da Fran i . I' !�nA;pre�s�s d"o m'·ll'lJ·�· o' J. ::,
m:,Dres Po€ as reiatando auec- org::l.O do I ::!rtIdo Repubh.

All h I
- íl h . - ;:, I-' " Cip o o pre- de, t

' 1::>- d 1·
. . I

?!:'. eman a, taIra. EstadosiaS llamPilílff!JllS aa ifeito municipal Cart JL�rirtg e �l'�� cr°n:_ en�:!n a�oragraça e cano �l�gran ense, cmgl' R'eloaTO :..la Mafrr-z�Uldos, etc., t�dosatravs�san'lo: • �. a��. lo juiz de direito da ('omarcalle.1,1(� ,e�:os d, �mo�s.. :
do pelo 11lustre homem de i)� U

l�portantes cldades e povoa.,; SI' MinIstro V lr.�or dr. Amldeu lLiz. I:TI,)OSS",(lj nos.e �eS!lmlr aql�, letr'}·· Sr O'!wlo ROS'l
çoes, camp::.s de cultura e ins- i !l .. l i !UI L �

i \O'ora n a.'�'l nova damonrr" 'ão
o l;1nrov:so do onlhllnto escn-

�, :::.

,.
L�.

-,'
L.

_ Com o donativo de 500$000
lalíações metereoloO"icas rerrula-1 KtI m�'Uf li d

:> .' h"""'d' d' L, • �ç I p,Q!" que récebeu prolonO"ados Fundàda em 188.3 ,POI offerecído pelo Sr' Ministro Ví-
,

'"
.

... I 1 í ; ,. e C::lnnLO e tor as 'as c!rtsseS '.,' .

<>

\1
. \ � J' l''"e3, algumas Gura.nte maIs de i .! a I··f. . .

•

t'
.

I ap ;Ji:!LlSOS. Prosegmu a festa I enanclO , ......vre.,::>, repu) 1- ctor Konder, o.ue applaudio a.

..

.

�_. . /SOCHl,e::l no mU!llClj)IO lVera 01, . ". . .
-

u� �eculo, tem sld� deduzlda�! .

Nuo podIam ser �als expies I enseío de ouvir a 'pa!avm q �IEm I
cu �i :l'.(,UH� J3 pa1'8 (ro:���ce), cano sem Jaça, nella de- inici�ti,"-2, acha-se aberta a suo

leiS mteres�';!.nt?s SOiJre os regi"! ���as �s.. demonstraç?es de ca· te e vigSrosa do dr. Freita.s Mel A� �\apo!e�o,. so� d:= \. 'Ollnc>, senvolveu, desde os seus; bscnl;lçao pam a compra cl� um

mens. peculJare" a cada um desyuho lnautadas ao IIlust:e col- ro, dedicado cO'Tlo::tllheiro do p.J�.. ,Sr. O�rJos ,ranl�! canto pe prilneiros tempos. o inol-! relogIO mudemo que devé:ra StJ"

s�s nos, mas, pouca lnz tem trapab.orador do Sr. WashJl1gt�:)fj directcrio d'l política local.
la e.\..nl. sra. D.Ame'la BGzer�a ·d TI' r l' (" �'nh I ollo..:ado na torre da Matriz.

zldo sobre os trabalhos a em;.jLuls no governo da Republlca Et'. O'''to � t t
"

.,
que surpreheudeu a asslstencla Vi a\e. JU 10 I.e _�a;:, 1 o� c

.. ,
_

prehender aJim Je evitar os ef�! durante' a sua perm:wencia nes . � o:f .

a an a eX.JUJera.l,-
com uma belIa e educltda voz, uma mtensa propaganda Contnbulram tamoem com DOO$

feitos das grandes inundaç.ões.! ta cidade. Mais uma vez se'1tfo I claO.ue ,at
m,�.

..l, � pa/'. rVandarer._Schubert solo ue republicana que tanto con os Srs. Paul & Cia, devendo
E� '" ob

._

d
.

t IS E '. 1 d f�
, - onC! ava a tO.l()S lazerem p1l VIO'qO por Iin.[l!·iqu'" W b 1· '1·

.

1
-�sa.

. raso sao e um cus o
I·

xc1<.• , o ca or a a ,erçao I bl" _ f c,- d fé
'

.

i"; '. v:-, e e, trl)UlO para a 1l11p anracao nestêS dias a Commissi'f.:> encar-

". extraordmano,' principalmente Ique lhe consagra a gente since'j
IC:l P,od1s::,ao te comm�n.a, l{�n.;us�e Bull3t, Blenot, solo de do nove reO"inlen no Bra· os tundos"attendendo � _:;ua effi�iencih in�: ra da .terra de sua predílecção, �ro�l��� .•

0
'"ma!�_�r â l_esPl:lto YiOlma por Abelardo B3zerra.

';]
) o' '- L regada de adquirir

co�pleta smao dUVidosa em :que diSSO se desvanece, pracu- ti� �� .1.�e", e e en e o c_o�� A st?g'.l�d�. parte do program- SI.. -., ;- ,

.
necessarios pl'oseguir em se"s

,..J,fl1Ultos casos, eomo demonst�am i r�ndo por lodos os ffi<?d_?s ma., �D:IO. �et,J?r, a�;avés de PO"Sl I ma f?l mlclI1da com
. G_arnauat «.:-\ .l� e(Jeraçao» . (!e �lOJe, trabalhos.

Y"'H�numeros exemplos dos palZtS ,mfestar-lhe a sua gratldao e o e� VIC!Ssl:u�es·.f '
r .. '

(h r �nesa, Tsolo de �[o!1ll0 �or deposItana de nobI1l:SS1maS
:::ltados, em. os quaes este pro- ;seu C0t;teutarnerrto pai" vd··o em ne� s.., aC�I�<: ae est.f;I�') l��nnque. \\ eb_el,seguHldo-.se�ihe . tradições proseaue na mes

��.....====�--���-

t)lema contmu.a a preocupar a; seL! selO. ,'o no_sso_.apego a pequena pat"la. 1�!U1.p8odta hungara, vlOlmo, I 'r t 1 �/::> d 'tr "1 H fattenção. .' " o grande banqUete que lhe Nao nos e:n-ergonhemos deI- Abelardo Bezerrá, Nocturno de I-::a 111 la (e. cm _:IC d, e e DL enríque antes
P.aiz novo cqmo () Bmsil, on' foi offertildo na noite de sab pe po�que delle .resulta em pro Chopin (piano) por Paulo Oar- vdda �ue lil� tldÇOU ()

de lmmenSãs regiões existem bado no Thearro Frohsinn foi Igressao geo:nc·tnca o amor à De, Am Meer, Schubert-Willlel- grande repubbco fwgr::'1n- SeGuia hoje pnra. S. Francisco,
a.�nda por explorar, �ma condu uma prova dI) que affirm .mos Igralld� P::tna �ommum. my;, v;ólino por �Mlo:'3 Frail�k! dense. Via Jaraguã o Sr. Dr. Henrique
sao 110S deve aproveItar dessa Neile tomaram parte cerca de ASSIm e que. qUitp.do o co- e 18quena Orar;éW a Patnn,

I
ti

", -

!" B! '

1 fontes illustre e 0:'.Jer050 Secr
i.J!1�a expe ien�ia, atravez pro-Iduzenías _pessoas, .das mais i'e_:r��ao ,(:lZ_: ! umen�l�\O,eSplrito �hav� de nttrO,com queo uos,"?

=�=-===-�-�===
-

vaçoes, das ma!_s tr�meÍ1das ca-IP.res�nta(!vas da CIdade e dos!�tf�1Lna.. ban,�a Catlk;dl�� e a Il!lL!�Í1�. collaborador Dr. Ollve:·j fi C "L�tl
tar;;j da Fazends do Estado,

iastrophes, Sem eVltar que OSjdtSÜ'tctos, 1
,oütade res..,.me numa ",I) pala-Ira e ::illva� encerrou a liora I!� u. lIo""',uia. ·ál.Z que aii prete:1dé:' embarcar pa-

novOS povoados, á margem dos Bellamente ornamentado e iI·1�=-- ="""""�= ��=� I �\""ll,>-�n n.o·-'t·, ..,; ']'-'lrJ 'e> ra o iYO a'e rc·�(;,O o a' p. .

1 ,. � '.

f II
.

d t 1- I � I� Ll �I_: Á , .. ..., d I...l(JdC,- u .d .fÜ" '" , 'n e f:,r-
nos, seJam' oca,l",uuOS em er- umma· (} apresea ava o sa ao I' _.__._ ..

I
�l:'-, ;.:.; � f)- -C, " ri·, 1 l' !

,.

renas. suj'1ÍÍos às inund.uções. do vHho ClHb i:Ilponente_ as· I ._;��:�) :":An::a. ,-,rd. ,

.• Uf(.h:�l, �l Z maHeC(�ri1 1LgU;1S mas.

l\üuto r(:-'centêmente tivemos o !pecto, . j !I; V1U\ d do gruncle t� :."all�l?-
cãJodde Aniss?ah;;, � Pl'�spedralllO? banquete teve inicio as

I II! S::'l estadi.sta Dr. HercI1lO AORADECl\IENTO: O audar
��i. a e serta�BJa do L.$��h.O 'e �:J_O, ,tom;:mdo assento ii mesa I j,� L.llZ. da Pomada Minancora ngnldece.d.mas, que f!.C;;iU ql1n.Si lotal- o llml"tre J1omenagcad� ent"',e o fi f) fIfi K;\ Cidad".'» aT)respnta {t j)fofundamente penhorado e
"cll'e u-'e�trUlr',,,· ,..,,,,,1,, e'·J"h ..oh,·-f\ .... j·e"e·u'J-a"te do �- u'� \\[1'.1 J � I ., !,

d
. . �

"" w .... ,.l. pC"" _.1.,-._,."

\" "i� �. b.... �l. !. >'II v, --._,-,_.;� I l' 't' 'i' .. '. 1 .

-, " , "" . eS'ianpCldO o .� coih 'men"o r-:s·
p J-r:>ord· _' d '. '" .. DJ: .. 'V' ·'d,· í • I' [ll� lllC d �en lOld �ua� le.__, ... -, .,

�XL 'J m�, Ia o fiO Gesse no
.
mo, :-",oell o .. ,,"lce-pr�,,!, cn e ao

. '. ".' 1, "r ,., I pomaneo que a illustrada clas-
me, occo�nda o

. anila. p<1ssado.:��taC!o, Ca!)1ta? Ma!'m:;o e.Pre- i COH V/l'l'ff{j I pt'ltO ..,�b 1l0nlt l1dgell:-';. ! Se medica -(no q'le dia tem de
Os conSl�eravels preJUlz.os fc:-j leitO Curt lIen�g, dr. tierJIíque i I �=r__", =. =-_'"'_--mre�= I mais select(;} tem dispens3do a

�{am �v�hados .'"m alguns In:-! fontes; s�cretano. �a Fas�nd�, I GE'NlJIfiO H1PORTADO O/!?E[i'AffENlf I À part';'da do Sr I este modesto produdo, receitnn
1l1are� de coutos.

.. I dl'. Amadeu LtlZ,. JUIZ d.e Ulrei-l IinE�'�fjr}. � f; f:.lr.,,��F� �·C./i. '." ,. :.1. _

� .

. do-a d;gi'iamenfe como pvdcro-
,�p�,e o grall?�, llumero deit0:In C0l!1arca, àep�,t;!(lOS Cc,), I �,' '- .l}{..ri ll,."."", - -,.� MInIstro Iso ante:sept.ico e grando cbúi·edlfIciO.S destruwos contam-S'6 li PeCH'O Fead\c'rsen e Ílcnn;:! ,tn \Ve; ",.t.t�P·.i;:� ;:.7.;liT�"\!1.·t.. •. ' 'Ii "]" ""1 'le) J-� ;l() � -. ''''! r , 'Ire< '. '1 ""lrlíp "lol)'ll··an.Jo '.''-<;:;''1 L""Dl

. • . .'
.'

.

. ".".., I .. � ---"-,, '" .. ..:?'Il.. 1:' J ( 'Jc.', d� ;:,�ld� ( ,;-.- "', -, L " I 'L< <'"'�''''' �.

-� 'i'; malS Imp(Ji'�a:nf;;, ,20EL' i! "',!C, (b', breve� Filho, director
I 'I "�1' ,'j t

....

,'ju':;Ü":l um v,"nd'lcto OI'," lIonr-ar .r-,.• 1"!'� d �l n',�.lI"". 11". :;;; ,�,••; � 1,1':",' F d'}""I t�- S t, r. 41 _'
. �'P'-"'" 1'1....... !}etllC.. ��tS t .. � �

..·L�ll(lU{) f]� �l"t�- • """'"":ft4 1:-!'�. I...
�. � .....�

t

"

:-:H,1e r<" pc._,_'.:lO.epl!kOp�";eLC·i'L'" _' ,e, CdO an cl ....au1:'llwa! u:t�H.JDitt!l)E" I
_ ,,; .��, ,

..
" � '. � .. '" ia lJharmacnl'lgm UaCl')I1,t! aUX1'

-' rr.,:,�·") '111' """"t:nl' d': C�::-:�:: i oCc"':p:-:';;QO outr0s !'lg::o.;,cs �t�to I � ,.: , ... ',
'

.. r c;�r,: > é ,�'�:.. ()::o.f,{'itl'"
' l><'·i�U(1ue� Du1Jhc�? seguIu il1ando (L :,;cr8Jlcia medica e �,

: nw.1� 'lale deante da grandezn.! rid!j,des e chefes de l'e,part.içÕes I ,",,'. »� I e • '!"pc",', • "';.,,"""""'" ;.,.�" <;f �� I O :::31'. MImstro \ lCtor l\:on i sociedade u que se destma.

•

Ao .mover-se, sente como, que � um 2

nhalada na região renal?,'

Significa Isso quê"Seus-:rins estão Ú':,'-�;�

taes como dores de cabeça. tonteir�'.s. 1·:;:-"

L"
i..

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



Num.'! util;ztlr�o dn L"tow I todos os' corpos !iei!1la meneio " \ Isidoro MekhioreHi, Ricardo i não attingidos ainda. mais não IEsiaçio de M!!f�;;'�'ê,' que e stejarn collocados todos ossn H J ElyU Uu a uA IHa�ús no lat�x liquido e, de- � Bürger e senhora, �ugtlsto 01'- i iuni.illgiveis. que Ldo'_' car r-
fiE T

� bilhi::'-'s.
latex e um liquido leitoso que I pOIS, vu!.can!zado�, para que se 'I· tmann e senhora, NIcolau aos: Inhl)sam('ni� ,:limentamos. '�o esttO Agradecidos á gentílesa

se recolhe, após incisão feita ,tornem Inalteravels, perrnane- tert, Edmundo Kostetzer, Jose I Essas qualidades, essas asni- 'Ii i a.
na seringueira, o qual após cend,? sempre elásticos. I Vogel (> }:('fT,:'do FIscher. \ rações, esse", ideaes, que p uze- A Estação de Monta Rio Tes

coagulação dà a bOf.r.tl..c...
h
.. a,.. ·,.em

A 'lmperm�.abilizaç�(. .das ro

\. A. p.I.Hnt:J da Ca �eHa�, foi
..

tr�- Iram e.
rn evidencia defj�.i1iva o to:" precisa de dois peões para

estado b�ut�. Oe!almente, es!a; lhas de c?rtl�a e, principalmeu çada pelfo �;lgenhelro br. GU'-l �ome do sr. Hoov_e� sao o �u- tratar o gado devendo um der

eoagula�íw e obtida. Io�o apos te, a fabricação de rolhas estan Ilherme Kaul ich, i ostraíum, as cond.i�oe5 ,tasl1a.- les ser bc Iíeíro. IIo recolhimento do Iíquido e no ques ao ar com fragmentos de

\
...

. I res dn raça, que ja se rorrnou, O Administrador
mesmo local; entretanto, desde cortiça, é outro. emprego utíl

,

==� �= =

.. \ do povo que ia se. organizou, ''',;,* I
alguns annos, tem sido applí-] do latex liquíõc:Teremos,de�te POR 1.,ONOAS OBSERVAÇÕES 1\ na América do Norte, e que Der ..Estação de Monta �Rio Icado um nove processo de ex-I modo. excellemcs rolhas muito I neste momento guarda e retem Testo- braucht zwei Arbeiter

.

ploração que tef!l tido conSià.e-)1 elasticos ,e de prc::ç.o. relativ�t�, dos mais notaveis especialistas, \
uma etapa ?_R civiliz.açào. zum viehf'ü í+ern und Pílcgen. !

ravel desenvolvtmeuto. Consis-. mente baíxo.i--A uhI'zaçfto mais cheaaram elles á conclusão de Estamos ja bem distantes da Eine r muss Iahren koennen.]
te em manter, por meio de 8U- interessante e mais curiosa (l_o que� pensar na Syphilis, des- i época indecisa mas 030 remota Die Administrator i
bstàncias anticoagulantes espe- late_x, edntre.tal�to, éE·a da. fab.n- confiar d'ella, tratar-se, deve ser 11920, emÃ'que os passageíros

-= =>= Iciaes, o .latex em estado liquido, caçao e v20 mos. xperrenetas a preoccupação constante de i do, «1�'1ay t.ower», aportaram a
em reum�) sob essa forma, gl an : e obser;aço�: frequente e ex�- todo o doente: o «Oalenogal», dei coiomzar. en; n(Jm�_ da Iugluter "'C:J"'x:r:.'l;�,., plD..texa ,I,des porçoes do protucto, que I ctam,en.le feltusprovuram que putativo tonico incornparavel, é! r�, a desolada regrao dos ame-

sã!). então, levadas até a08 cen I os. VIOjlJl�S. fa.brl.cad�s com ma- o remedio que offerece garanti? I ncanos, dos autochtones.dos na notavel !
tros de tratamento, distantes I �elra� prevl�mente Imprc�nada I no resultado.

'

tu:aes da te�ra selvagem, , ..

1
das plantações e podendo, por de latex, dão uma sonoridade '-=----�_ _,

I Nao vae muito longe O tempo, I
Deu-nos a honra de sua VISl I

consequencial gozar de todas as II realmente n,otavel e que, sem I
•

em que desenvolvidas e prospe- ta a �xl_na. Sra. D,lv�aria Saloméj
,.

vantagens das regiões
.

indus- I �xa.ggero� pO,de ser, .�ompa::ad.a I Bapbsado r�s. e tendo ja.a resg�ardar va da Silva, notável pintora ,Q�le Itriaes em que tenham sido ins- a dos afamados VIOIlllOS itali- \ liosos e peculiares interesses I acaba de fazer uma exposrçuo
taHadas. anos. Na tarde do dia de Na,tal 're ecollomicos, se uniam as' treze I de quadros no Hofei Macedo i
Varias são as utilizações q,ue P. O, H. aUsoulse ria iflreia 1'Jail'iz de I colonias em defesa com:ntlm e em florianopolis., desÍ<Jcando-s.e Ipodem ser dadcs ao latex. Ser Rio do Sul o baptisado 4otnõlnO amanhecer de sua vida. de- entre eII.es o bel o quad:.o« CI-

ve, por exemplo, para fabricar vesso Joselito filho do nosso ami ante da formula Iítrurgica, adü' ga la deItando, cartaSl' ql�e Ma-I
um e�cenente m�stique de vi..; Capella de go Benedicto Pa,ulino da. Silve: p,tada num momento de enih.u' �ame lv\.�a�ome resolveu �Ifar,de Id��ceiro. O ma�t!qu�e commUIIl, S M2 I

e de sua ex_ma esposa D. iI/ano SlaSIll0 -:Senhor .
abençoae a '\ endo rettlJsar-se o sorteIO logo

alIas de denommaçuo errcneGl, lO ligue Brand(io S�lva, sc'ndo lt ceremo nossa naçao;>-hesHavam a nda �_......__� ._=�_-=......,......_�__.....=__�.....�...pois o verdadeiro mastique é ,.
.,

nia effectuada 1- elo amavel e substituindo-a prc·visoriameute, .

uma resina natural,-é uma IIlis� (No domingo pass�do realisou'se estimado Pc. Ha1'Ty Bo.ucr,que como o tempo ja. o demonstra, Prefeitura ttrlluílicipa! de Blumenau
tura de carbonato de cal e de ,com toda a solemn!dade o lança- nesse dia celebrou sua 8e1lunda por �Senhor abençoae os Esta EDITALuIeo de linhaça, Serve para fi.,. m�nto da pedra fundamental da miS80 solemnc.

.

dos Unidos».
,

De ordem do �r. Prefeito Municipal forno publico que dt!xar os vidros nos caixilho� :das Capell� de S. Miguel na Jocali' Serviram de paranym.ph.os o A s:"a prospel idade eeonomi r:mte o mez de JaneIro aiTecarla-se nesta thesouraria e nas Íll"vidraças, tende, porem, não pe' dade de 110upava Central me- 81'. Gastão da Oosta da, Leite, ca, desde eu tão, fez-se soJicla, fendencills districtaes o imposto sobre automoveis e caminhõesquenos inconvenientes. Quando lhorame.L1to da maxima impor- re:n:clentc no Rio d-e JanârD e vígoru:-,a, repousando não so em relativo ao l' st"!mestre d) corrente 'exercicio. findo o mez marsecco� adhere mal ao vidro, ao tancia para a�poplllação catho- exma. sra:d,Benedü:ta Brandio, um espirito de ol'g:mização ado ea�o, o i�posto �Ó serà recebi10 com a multa de 10'[, nos priferro e a madeira e fende-se lica da prospera região de Hou em Cuia,bá representados 7'GB nliravel, como lamhem nas des mel;'OS dOIS mezes e com a multa de 20 'i. no terceiro mez eem p.ouco tempo, de maneira pav�� .. pectivamente por prol'ura�,'i)l pc c?bertas e conquis!as. da Ecien dahi começará a cobrança executiva.
que e nenhuma a segurança do A::s 9 horas teve lOgar a mts- lo 81'. advogado (;u�jtod?O de Cla moderna. pnnclpalmente Prefeitura :\�ullicipal de BlumE'nau, em 10 dE' Janeiro de 1929vidro. E peior ainda, a humida sa campal, cantada, com o con Ca1'np08 e '3xma. SrG. D. Linda nas ,scit3ncias que ensinam a. Leopoldo HoesGhl, Thesoureirode infiltra-se através das fen- CUf50 do aíinado �ôro de Oas- Plautz. def�nder a vida, corno a prophidas da massa e vae atacar a par, sob a regencIa do compe-! ,.*., laxlll, a hygiene, a medicina, e PRE

....

EITURA 'RVNJCIPAf DE BLUMENAUmadeira ou o. ferro.
! te�te musicista Sr. Luiz fran-l�ffi'ffiffi'ffiW�ffiffiffiffi� nas qUe preparam, e dão o ccm

1 '

� UL - _.ti, ! m.
Desapparecerã, entretanto, es: ZOI, composto de homens e

se-II Effi
)

$3 forto como a mechanica, a eu- AVISO,
se inconveniente, si for su :s-I nhoras que formam um conjun c:Q) genharia, as economicas. nas Faço p uhlieo que vende·se nesta thesouraria municip;.. ltiiuido. 0_ oleo de linhaça. pelo i

cf.) de vozes harmoniosas e
i
E&i

,
L-(9 quaes os seus hcme.ns são sa- policrs mun icipaes. ao typo par ne> valor de um conto de reis

�2tex: obter 5e�à um cimento per I educadas. Apôs a missa et: e-! cffiPalbdos � bios in discutidos.
' (1 :OOOífOOOl cada UT!ln, vencendo o juro de 8 'r. por anuo e res

h,jtamente p1àstico, adherindolctuou-se o acto do lançamentol� Magros E8 As suas instituições politicas gataveis den'r'J d<: cinco annas. ,�bt'm ao V

.. ,idro. e ao. seu. suppor Id_a pedra sobre que se Ievanta-I� entrnnUDfljdOS· $3 originaes. e magnificas, criam, Thgsourar::l M,!nidpa! de Bhw:ena�, em 10deJanei�() 19Z9
te, sem raç.ha.T nem ,eSialar.-.O ; ra em b!eye. 1!IIl: beIlu templo 18J3.:, ttt.l 1[j\J li fB3 man�em e �esenvolvem todos ú'opoldo hl)ei�Ci'd, Thesourelro
hte-x é tambem mUlto recom-/�raças a ItllClaÍlva e esforços ,do I tSv: m os direitos mdividuaes e fadas
mendav�l para n. confecção de I �Ill!stre e opervsú Pe, O?-bneI, i� IODOLINO C{l) as libtlrdadés pubJjc:is affirman
lravesselros. Como as substan- i mcançaveI sacerdote a quem a i t&3 DE ORH L-(9 do poderosamente a democra-
cias empregádas, em gàral, para /Parochia já d� y� numerosos e 183 �; cia republicana dando satisfa-
o. enchimen to são de origem· ve ! importantes servi.ços, '83 "

.

58 ção aos anceio� e as aspira-geial os' .sargaços! algod!o e_tc.) I Parany,mpharam o. a�!o as Iel O tonlC,O 1l1CO�paraE«S ções da act�laHdade,ou de origem. ammal (Ia, crma, I Exmas. i:'ira;s. D.�. MimI Hoes-! rS:h vel Da appetIte E«S To.d�� as �déas fundamentaes
penas, et.c,), todas ella.sp.erdemI chI i'. Leontd� Re.,nert e os srs'l�

.

sZJ�ue E$
da cIv1hzaç.ao occidental-tra.bad.e�tro depouco t�mpo, : elas: I Hennque MIchel;; (e. se1':ho�a)l� ,jo'() _

...

Ih?; 'cllf:lHal e propriedade, a fa
hClda�e e, alémdlsso, dao abn [Carlos Oechster, Ma.thms Thels) i$:e \ -o - 1. ee mlha vIrtuosa e a pafria indt'S
�o � ms.ectos ?em pouco dese-I ,.*, I® Em todas as pharma f&i tructivel, Deus e a reJigião
laveIS: �ts aqUI, pOIS, Um excel! PHAR.MACIA "DE PLAN:ÃO 183 elas e drogarias � em t,)l'nO das quaes temos q rl2le

..

n te

..

p'lOcess.o .a se.r adoptad_o I Estará aberta amanhã a Phar_i® Efsl nos Gongregar,ao momtntoSQpelas oon.as .de casa" para eVI-
macia CEN'l'RAL 1&1 EfB toque de ret:nlf. se acham làtar.o pe,rro.dlCo endpmento dOS'1 I �J?. m rn m \.12m ro ID mmIDcQ'J consug-radas a apresentar Uma

travesselrbs. Ba!ta mergulhar I ! fu C:;0::i:;?$0'.;)�;:� C6SlfóSll(1SJvt9� grande naçã0.
. .

** * Em verdade «União e Esta-
��gqffi>WffiW�W� DISCunSO DO PRESI!?ENTE dos Unidos» são form, las ó.in-
$3'

'

'., m "

Conclusao da conservad?,s nas leis, '_nDS a

S3 . _ E$ I Quando a faina era de matar pal�vra amencano se subltmou,
� Pnsao de ventre & 1/, a S1.1a Ul. iSS.ão fO.i a d,e, .. fa.

zer viver ;deslgn�ndo um grande .povo.Dl IS).-)
.

Se fosse licito ainda conceder. De facto. contemplamos, ho"
� PILLULAS DO � I titulos, tU requereria. para o �r Je .na Amer:ca (io No�te, uma

CJj l.{';) ,Hoover o de Amigo da Huma- gr.mde naçRO, :om unrdade de
tr� � hh d M � ! nid'lde lmgua, com umdade de raça. J ulia:(pant Fmncisca)-A Da, fl'lwc1sca está mais forte
::JJ H.b�ja e OSS t& Õ a�or dos hom:�ns deixa, qu.e para si rne�ma se talhou; mais bem disposta, ar;d:l.nco de pressa .

é->' f33 neste caso, a feição contempla f(�l �ando u.m 80 povo, com tra Francisea:-Sabe qual a razão, Julia?:;--;?, � tiva. a benel"içencia perde a for dlçC?es €§IOrlOSas no passa.do e :Maria: (intcrrompellclo)-Certamente foi aos bUllhos.... ,.

(p.0· Corrigem de cQ) BRONCHITf ma d.outrinária, evangeJ,i.zd.dora, aspIfaç,o�s generosas .no .futuro Fnlncisca: (satisfeita)-Nada disso.... nada de lavagens....1.6'0 l.{';) ASTHMA. para se revestirem, mh:'ls do num sO.lmmel�S?terrItono,com -Usei «(Renascim;) e recuperei 3 sauàe com menos despez:l�, ti
@3 modo E$ COQUELUCHE desejo ardente, da .. actividade um ,codJgo pOlltlCO cabal, cria, com menos :llcommodos.
$a completo & incessante, da energia indoma- do a su,: semt'\lh�llça. Renasdm-renasce sim!
� E$ ROUQUIDÃO vel. da iniciativa cOl.1tinua, da

d
A n�ç�l<? amencana, :-enovan

$3 E& PfDJA exécuçãO prompta. JiI,S realisa- o � �1':1 l�açilo europea. come

&-JEm todas �s 'pharma-d2J cões bemfazejas, da acçuo, do ç:: a. attmglr. o apogeu da sua

� eias edro... C<Sl dynamismo, em SUml}lJ., que :1ão v�da e a dar a sua collaboTa�� gariae E$ são mais que renovações salva çao pod�rosa .para uma hUl11aUl
$3 E$ doras das llossas antigas e com dade maIS felIZ.

$3 .

.. � muns a�pi:açôes:-as ."d�. fazer) . Os. nossos mais ardentes e

é(fNBcffi.:fficffi<fBffim&&� a humanldaJc maIS fel1z ldeaes leHuslVoS votos são para que
ella ahi permaneçt! sBmpri�.
Vou convidar-vos, senhores,

para Ieva1ltl1rvos as nossas ta

ças em saudação. ao sr. Hoo\'er
e a nação Americana.

AntES, porem, quero pedir a

todos que a essa saudação as

sociemos a sra. Hoover.
Ella t..,m sido a companheira

inseparaveI, incansavel, digna,
affectl10sa e firme, na grand�
obra que e11e vem realizando.
Formulo os mais sinceros vo

tos pela feHcid:!.de pessoal do
sr. HOO'l'er e pela felicidade do
seu lar.
formulo os mais ardentes vo

tos para que elle,l'ealize no seu

proximo governo o seu no.bre
e alevant"do :progralllma, afim
de que os Estados Unidos da
America do Norte cumpram os

altos destinos que lhe estão as
Isignalados. ,

A Oid.a.d.e
,�--------------�----------------------------------�;�

SOUBAS

DARTlU'IOS PMiiOS

! '

� 00 frlEL.HOR P;.\RA TOSSE E OO�i'lIÇAS 00
PEliO - COto.' {) SEU 0;30 REGt.H.AR;'

,

,

�.' � tosse cassa rapidamente. �
2." As gl"lppas, ctlnstipeçÕ3s OU daflulI:o$. cedam I-a com eH.;\s as danes do peitO a dai:! costas. �3.� !t.ml/iam.se p:-omptamente as crisos (àftllções) �Jd,..,g aSI�matlcos,�. OS.2.. ccaSS05, d8.l:.0..

Q
..

UtlltlCht1,

I...
i

t071'1anOO-se mais ampla e :suave a respira,;ão, .,

I;!.. i!1.s !:Jr�.,chítas cedem suaI/emente, SI!HSlm C\(�ho
as 1;;tlammaçõc3 da g<lrgal'ta, iJ

5." A 61'150"",.,la, a f"b:-ao- s os suores nccttH'11C!3 de�, L
app!lf(3Cam.

'

, M
S.O 'Ac.canlt;arn·ss :::l� Vc::n'çlJ.!) 9 Ilo:-l":'!nfl::;anl-Ql:<!i as W

� fMfi.r.;;�-)l�s .!n_s org�C:ti i"e!:i.pirato�·109. �i
���:�o;�������\õ:..��:;:-=��.a�.\?���

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

LEITURA PARA MOCIDADE I II 1 IPalavras judiciosas dum
'. Desde todos os tempos, um 1 """'""'�I�"""""!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""'''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!'!!!!=�� provecto educacionisfados grandes flageUos que muito I .

E" I.!'fI'pI·pt·011'1.0 de Advocac'acontribue para o enfraquecimen I II
.

ílb. .

.

Jl
.

. I E' me grato comrnunlcar-vos
to das raças humanas.é a deca- ! que, sofírendo por longo tem-

dencia daIorça vital, precisa. li D.rs. Pedro Silva e Oliveira t.! Silva. .po de Ilagelador rheumatismo
mente quando mais faJta faz ' i cerebral e, simultaneamente das
ao hornen OU á mulher; como I

'

Max Mayr, José Ferreír., larticul.'!ções,f'z uso do rnaravi-

compensação da Natureza, pelas I i lhoso «Oalenogal,» obtendo res

horas amargas e trlstesa da Vida Ii C:rime Oiv91., ltabelecimento completo ao quin
A fonte pois, d' esse flagello .

'
Comme:rcio ito frasco. Este magnifico resul

começa pelas doenças da mo-I [tado alcançado com aquelle ex-

cidade.as quaes,na primeira vez, I R ... 1 J i d Novembro - Nf. 114 l cellente preparado, depois de

·n.ão se da ímportancía, quando '1\ , Blumenau : muitos outros tmtamentos a

aliás tem muitissima, por que
. ; que me sujeitei, haverernjfalha-

são a orize de muitasdI,
.

do, leva-me a aconselha-lo, sin-
ças que�b nr:: decurso daes�:J;I----'I--""-''''-''''-''--- '1- ccramente, a todos quantos .ne-quer sobretudo na velhice. As I' cessitarern de um remedio de

victimas, geralmente, inexperi-I I' lL:. e�ftit.os I'3P:d(J�. e seguros con-

entes, fazem uso de coisas de I
"tra as rnolestias oriundas do

de pouco ou nenhum valor in- .-----.-
_

_"""'---'-"-'---"; sang no.
dícarlas por quem na verdade DR NELSON GUERRA Pelotas, Rio Grnnde do Sul
nada sabe de fundo scientiíico-

•-' Jose Fran cisco Duarte, Pro-

Vulgarmente chamam-se: I
Diplomado pela' Faculda.de da Mt:dicina do fessor do Gvmnasio PeJotense.

GONORRHEAS BLENORR�1A- Rio de Janeiro (Firma recouh ecida)
OIAS, CORRIMENTOS. etc. Se Ex Sub Inspector de Hygiene do Estado e do O <Galenozal», e o mais sur

o leitor fôr uma das victirnas Serviço de Prophylaxia Rural prehendente depurador fi tonico
não ande por caminhos tortos _ CLlNIC� MEDICA GERAL _ do sangue o unico ínfallivel pa:

que Um roubam o dinheiro, a 1 tí d
ra destruir a Syphilis, Usae-o

Partos e mo es las e senhoras sem demora.
alegria da vida e a saúde sexual Consrltas na Pharmaeia. Central
que é ainda, um grande bem, diariamente, das 8 horas em diante

!lncolltt.'\Htavelmente, um dos me

dicamentos q�e podeis usar, é
a: «INjECÇAO lDEnL "MI
NANCORA""_ O modo de usar

está nos rótulos de cada frasco. 1\ 1\Nos casos de se tratar de se· I)
_.

nhoras usam-se 2 colheres da '::::;,""'.._""",...,..!!_:_..:...c...::::v.....,,""'oõ"'...,-"""""-���_'!!!!_.�-�������=�""""!"""""!""""""!'�����
sopa para um litr o de agua: ii .

_ r. I. usando com irrigador, 2 vezes I� Dr. Francisco Kííbel Dr. Edoar Barreto
no -Iía, Vende-se nas bôas /1 Medico

e ! Cadernetas

pharrnacias desta cidade; e na!í. - ---

-:- . .

ADVOGADO II Livros de actas

«Minancora», de .Joíuviile. !'Dlrector do Hospital M�mcl� � .Rua 15 de Nove:mbro e todos os utensilios para es
.

pal e Delegado da Hygiene Nr. 123 ! criptorro e repartições enco n

-------....;.-----!
do Estado no Municipío i tra'se por preços baratiSi'limo

� PARA ODRES MUSCULA· C��[��:;:�:L
.

Casa Carl Wahta� RES, RHEtlMATlCAS, 'li Consultas diarías das 9 ás l
� 60lPES, TORCE- 110 horas no Hos�ital Muni- í:..",�'��.�::�: II '::: ,"::,'.

1� ::, �2��na..11Ilt! !Ir. JUIa V DA
5

--.----------

di Siln SllHIn � .

or

NAS PHARMÁCIAS � *

PBAR�E:t:�:I��'DLII �PELOTAS - RIO 6. DO SUL

Aos - bons' paes

o mais moderno estabelecimento pharmaceutico
"

'

.ÓrÔ ·de· Blurnenau . .

Completo sortimento' de especialidades
nacionaes e estrangeiras

�-' Pnuilnctos opotnerapicas, vaceíaas diversas
'Sôros, Iiquidos injectaveis em. ampolas, jlToductos bíologtcos.

EXAI\tIE CO}lPLETO D'E URINA
Therrnometros clínicos

Artefactos-de borracha
Se:rv.iço �jL89t�:rnc,' ,

Probidade profissional
'

..
-

','

Honastídade coas preços
RiUl8,.·15 de.Novembro

·'Blumenau
E' natural que a vossa felici
dade dependa de vossos filhos
a delles dependa quasí da SAU
DE; e esta depende, quasí ex-

cluSiv.am.ente.,
de lhe dardes de

\(] em 3 meses; um frasco da
afamada: .

Lombrigueira Minan

coral�ão ha eguaI. Uma creallça,
de 11 mezes atacada de desin
teria,perdeu 5431 vermes de 3
qualidades testemunhado por
seis pessoas idolJeas em ltàperiÚ
Município de S. Francisco do I

Sul filha do Sr. Carlos j. Neu-I
remberg, professor. O�da frasco
é uma dose. Toma-se' de uma
vez em café com leite. Depoi:
do effeito não precisa dieta
nem purgante.
Vende-se em 4 numeros (1,2

31 4), conforme a edade, em to
dos os negodos. nas pharma-

\das,.· de.sta cid.ade,e drogarias e

.

na Pha.rmacia MinancOla.
NOTA Se quizer pouparvo�

ssa saude e vosso dinheiro com

doença desconhecida e remedio I,habituai-vos no começo de qual
quer doença ao deitar, dar um
bom suador e de manhã cedo
um purgante de Lombrlgueira.
Minancora E' o melhor de todos
quantos existem, e de effeito
rapido e' suave.
Muitas diarrheas infantis são

causadaq só pelos vermes e den
�es. Depois procurai o vosso
medico.

Vende�se na Pharmacia' Mi
nancora em Joinville, e em todas.
as boas pbarmacias desta.Cidadé

PrOjJnyláxia' contra a febre fyphoide
As "lormas a á�optRt�se para impedir o desenvolvimento e

ti, propagação do fypho são as seguintes:
1 DeslTltenção dos excrementos (fezes B urina) e das latrínas
com acido sulfurico· commercial ou com solução de creolina
5 '!. ou com cai com agua. .'

'

�. lsola'llle�tó .dos.e.nfermos,e se üto não é passiveI,. exigir, que
.

estes sejam aVlsmhados 80' por pessoas necessaqàs as suas

assistencias, as quaes .como meió de precauções vestirão roupa
brànca, usando. rigoros1. assepcia, lavando-se as mãos com agua
de creolina.

.

3' Mud�nça 'de l'oupa$ brancas da cama e do corpo continuada
m�nte; sendo sempre desinfectados com desinfectantes (agua
de creolin.a). '. .. .

4. Desinfecção do quarto abandonado pelo doente com lav&
gem e pulverisação de SUJl1mato e não permittir que seja no;.

vamente habitado so depois urna sel1lana.
5. Fazer ferver a agua ?ara to:nar; excluindo da alimentação
qualquer alimento, que não. seja cozido. Evitar as lidas labo

rosas, 09 erros dieteticos, os resfriados, as insolações e em ge
ral todáS �s cousas qUe pertubam a digestão ou que enfraque-
eem a resistencia organica. .

.

.

.

Dr. :.FI:Ç!.'1,��c;)O Ki}'J3l Delega.do de Hygiene.

I �-�
..

�������",-��""""""",-""_------""""""""'_"'-"'-"_'-"""""""'� ..........,"'_'� .......�.-,,�
. ...-..r_�"""""-'---""__�-�---.. ............_�..__..--.....--....-�.

I Gabinetei
I

íl
l
\

I
i I CARTÕES DE VISITAS, FACTURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGIS-I( I TRO DE BEBIDAS�EN-

_.----'-.---------�----�----l YELOPPES, GUIAS I
I \ PARHQIJISIÇAO DE !I Illlpressõesàcores I SELLOS, ROTULOSí 11'I i PROGRAMMAS LI· i

.
.

.•
. I VROS DE VEtmAS I

II !1 VIST� DRSrWl�'l�Bm.�INs;E DE iilS-SElWíÇo-j�ADE�lll1lJS A' ARl'E i )
. ....--...........�� �� .......... _.., ............ �.,_ ...._.;�.-.'...,�-....-�- -�� ......�............�.....,.....,.�........,� .... ..".�-__..,,_..�....�"-"""'_,._,-----� .. -_,-

Empregado
com successo

nas seguintes
molesfias:
�'�rof�.dz.e.
n,iUtbro••
lIoubu.
Bouban!..
hrflanunacõeg do 'nttto..
Cort-\mcnto d�, cu\'idos.
Q(HI(.trlleae�

.

���"���. .

C�ncr(,tli- "ener�
Rí:chitbmo•.
Florts' brane:at.
U]cer.1S:
Tumores.
Sarna!>.,

. Rheu!1ll:tis,.J:o em 'fera!.
M.r.tiu.::has da I.,dh�.
Affecçbes:óo figada.
Dores ",O pcit(J:�
Tumores no& O$SQi.
L..�ejvven�o �llS 'a.rterhu

(. do l 'Peo;l�riçq
-

e fhial ..
m��e em' iodlJ'5 as lno

ltsti;J$lHo\'en�eut�sdG
Aa{!L1.e.

iiMia!lelêe �!i1t�
. �rabai1!i!a çcre·

bralment:e, t:em lUma
certa tendenda p3 ....a g,·6nt'es

de eat.e�a, emb@tamelr.tc das ia ..

euldades mentaes e 4iep�es$ã®
nell"vosa. Por isso, a CAFlt"iU.PIRllNA

represem.a para os.homens de negoci
os, os artlstas e os mtellecroaes em ge-

ral, um thesouro inestirnaveL
Dois comprimidos alliviam a

dôr por complero,devolvem, !ii
ao mesmo tempo, a er-.lergla

I'
nervosa e a lucidez mental.

--<··r-

De igual eJJic1uía contra�.r: dErES
de d'Jil!é's e MII.idos; lIel!"dgúJ,s e

.

rbC!lnlatúlll?5: cOi:seqlleucirls de
nOItes perdIdas, e.we;,·:;s "/0"0.-

�licos; etc. �

# �""' ...___ -,;._ � ::,�:;;,0:l::'·' ·�!"">'�.ti i-'�� ·-.;.i��� !!.0J
í��

.

�.
t;:_- ··.«;J2-:':7.-.. '/"·' .:....

,...

...m����-�"'�C�'R�''''''��"�6J!�'�_�rn����������!!º'1 -.��
-

--<-'.:���':"';'�)' .

l. •

�� �

ii��..�; tl ( k fi�4-� III B
t� . ����>�4�':jL,�,"�!!;;:;:�!��C:::�{ � ti!�-:;r:22$BlI

. --------�,,;:

Attende á chamados para o interior do
município e do Estado.

Livros para casas eommer

claes, como

Diarios
Contas correntes
Borradores

Copiadores
Costaneiras
Protocollos

Cruzeiro do Sul
BLUMENAU

seOias para dentes
Artigos hygienicos

Preços baratíssimos

Importaoão directa

Como é desagrsdavel suar

muito- .. principalmente quan
do este exhala mau cheiro. Po:
deis evitar este inconveniente
usando ALV1NA (Pôs hygie
nícos).

PHARMl\CIA CENTRAL

F44.ZER ECONOMIA
na compra de medicamentos

baratos é cometter um erro

grave,
Quem soffre.r da Maleita. Se'

zões etc. deve adquirir fogo
«(O mais poderoso espec:fico»
contra estas moi estias as afama
das Pihlas do DI. Reinaldo Ma
chado.
Dentro de pouco kmpo serà

curado, obtendo assim facilmen
te, A MAIOR RIQUEZA, que ê

a sua saude.
Depois de cur:'do da febre {)

reconvalescente devera tomar du

rante�algum tempo como bom re

constituinte o Haematogen do
Dr. Hommel.

Faduras, Enveloppes, Papeis
para cartas e cartões de visiia

nesta Typographia

ESplendidosortimer.todelivros
de reza em encadernação sim

pIes e oe luxo, branca, preta e

de outras cores, offereye com

mais artigos reiígiosos :( C A.SA
CARLWAHLE

.

Typograph ico CarJos_y(��!�

Tenho o praserIde commnnicar a minha distincta clientela, que na presente data
.

estabeleci junto ao meu negocio de livraria e papelaria nesta praça uma
. typographia

encontrando-se esta apparelhada paraja execução de qualquer serviço como:

"I

i
I

)

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1_ _ P�,'o prese.n!.e r:::ital � para cOllhecímentú., �e quem inte- �
ressar .Hl'O publícé' que e.exp-esamente jrohíbído aouter gado]
9ue. eS!eja atatalló:;.d� febre aphtosa ou ti uulquer outra moles: E
ta. incorrendo c S infrac' ores HTl penas muno severas. �

Fica o senhor vetermarto José Benedek incumbido de tis'!

ca.Iisar .?� a50L!glleS�eve�dO. os interes�adús pagar as despesas, j'E' O iDEAL é o grandioso pa sendo ,.)$OÜO (tr�s mi] _reiS) por cada cabeça examinada, Foi
trímonio legado , therapeuthica Blumeuau ;Jl de Dezembro de' 1928 mil
dermaíologica l'l'OS �1D annosde. pr. li!erl�tJo Francisco ]0u.ebel I
acurados estudos. "Cura toda ti Delegado de Hygiene I

qua lidade de feridas novase ve I
lhas, tanto humanas como de """"='B"'�'�_""��'=�=='J,"-7vn_======1
animaes e muitas doenças da I

a

pelle e da cabeça'. Ulcel·,ns. OI'et··I, AV�s��
_ ... �'" ou 6301 Wanda B. Gandra, Elorianopolis, 9551 Maria. JOS2

maduras, .rnfecç�?es EmPigpnsl Comrnunico ao cOmmtfC? e a quem illieress�r possa.que, Elias, Sacco Granae, 0295 Filhos do Adolpho Serino Müller.

Sarnas, Tinha, (mv)'�8: � tonsu
.

a p�rtl! de l :

d.e Janeiro ?e ly29, a�su�lO,r-na. q�alldade. �e J?ro Nav€gantes,Q582 João Rodolpho da Silva, Flortauopolts �t} H;
rante), Ulce�as sYP�1i:tlcas e. ali pr�elano, o A�hVO e P��SIV� d� e:!mlc[� .nrma ,ue meu taJl�cl�o. i Mar�a Baptista da Silva, 1�ubarão: 26138 _hUrb�rlO�_Vje�ra, Lagóa,
gumas ca,ncelosas, Frteíras, ShO-, Da . C.harles LalJes,�onH.,-uando a eXp.Olal. o mesmo ramo ua ln, I 1 �L> Jose M. Borges, Flor iancpolis, 10891 Julio Silveira Goncaí
res dos pes,Sarna,Pannos dorosto i dustria de torrefação e moagem da acreditada marca de cafe v es Itacorobv 9389 Ondina Machado da Rosa Estreito. 6?11
etc. Indfspensavel aos futebolis-] "MOKk>. fló;a Nvnes 'Pires, Fiorianouolis.

'" -.�

tas, e às damas para adherir o I Blumenau.âl de Dezembro de 19::8
�

Pfi� de arroz, esterilisar a pelle. A Pharm. Cruz, Avarê, Est.1 Riecrdo Labes Premi.os no valor de U]i�O(110
de S.P. curou uma ferida (ulceralque nem o 914 conseguiu curar J _ �=-- ICuras maravilhosas por toda a parte. Aonde aeMinancora» i __�__·_w�__ . �_,_,

6684 Ernereniana Lobo, Floriancpolis, 9004 Julieta .\1oura
.

VEe chegando, todas as pomadas vão desapparecendo do III
. . Itajahy, i 756 Estephanta Coutinho, Fl-irianopolis, 130ó Carl�

mercado; as curas, a reputação 'e a sua procura vão aug-I n Dr nlQd II 'Pano ffiffi9?ttHffiffiffiffiffiffi>*� Schl!1idt, Cresciurna, 6389 Julio Zomrner, Lauro Müller, 25�.f·

mentando, dia a dia. Quando todos ,a conhecerem, será o reme- 11� a UfiQjÜ. r. ".

lsÜ éB Dli" Freitas !-IIIel1'o Et5 Mana M. da Conceição, Florianopolis, 8176 Augusto José Mar-

clio de maior tríurnpho em todo o Brasil. D. Carolina Palhares,!) ffi3 6@ t!��, José Mendes; 8452 O.illete S:3.1;.10S" Florianopolis, :11399 1'11-

de Joinville.curou com urna-só caixinha» uma ferida de 9 anuos.] I Clinica geral e ffi3
Advogado

E&
noto Torquato, Bom Jardim, l096:l \: erguua Angelo Piazera,

Temos «centenas» de curas semelhantes l l ! II Especialista para molestias � � (\I1]�a� ("i\'_ei8,_e(lllllnen�iae8 � Coqueiros " .

. Adoptf:.d.a J-á e
..

rn muitas c�s.as. de saude e grande clínica me- i li
de garganta, nariz, ou- .! &� e crun1!naes L{)�'

•

_ I'd Ih I Isenções de pagamento pOit' cinco sorteios

dica, -- Licenciada €m 31;0;915, sob N0 97. ! I'
VI os e o os j _N

.

. .

I �

��::tso: i l Blwnenau Rua Pilwhy ; @3 Rua Minas Cortes EtB 0879 Milrtínha !Iaria Perés, ltacoroby, 1694 Du1cemar Cia

I
__�_�' '-���.�_.��,.. , .. ,--� �:iliffiçf:ffi&)mffimffiffiffi 1'a de Souza, Capoeiras, 6682 João ferreira de Moras, flófÍauo

Há quem diga mal de um remedio de fama universal, (às I
----� polis, 7303 Orlando Pereira, florianopúlis, ó430 Hi1ario Murara

.tezes tão habilmente que o f:-eguez üem percebe) so para ven' ilr. . d f b' l:'I.
Ascurra, 0913 Cantidio Neves filho, José Mendes, 10096 Wal-

qer OUilO sem valor scientifico, mas que lhe dà maior lucro. marcaS e a nca� demiro do Nascimento, Florianopolis, 7058 O�waldo Stuart. FIo

E d 'h d' h
..

11 rianopolis, 3860 Vioieta Silva, floria'!opolis. .

.'

.

uma arte e 1 e caçar ° seu I� elro: preVina-se contra e a. Arnoldo SchindIer THADUCTQR
A POMADA MINaNCORA nao tem Igual no mundo. Q�lall' I ?UBL1CO Agente em Blumenau Edmundo Pfl.checo-Rua Pal'ahyba

do a desejar nunca acceite imitações nem substitutos.
Só o que é bom e invejado e guerreado. Vende se f'm to-

da parte.
.

FcmadaJ_ "'.lU . t·

.... !.

..

. (Nome e.marca Reglstrada)
Do pbarm!1�e�tiGG E, A)lonçalves Joinvme�S. Gaíharina
�plomado pela Faculdade de /'v\edicina do Rio de Janeiro

Universidade de Coirn.jra,

Resultado do Q9' seríeíe em 4 de Janeiro de 1 929 .�
P�"'e!ilr�2� no vidof de Rs.. 4:375$000' �

premiada no valor de quatro contos trezentos e setenta cinco
reis (4:375$000) a caderneta N. �W;)8, pertencente ao'
prestamista Thomaz Pereira de Azevedo residente em

Laguna á rua Conselheiro Lamego) 9G(OPERARIO)

Premias LO valor de 30$íHHl

Um fihn fOflnidavel da DFÂ

Luxo· e mÍserla

encarrega-se de registro de mar

cas, obtenção de patentes de.
-Rua Ouvidor 45, l' Caixa pos

t2.1 3902. Rio oe Janeiro

() Doutor c\madeu fAlippe da Luz, Jujz � e DL cito da C()�
rl�arca c.e HlUll1ElllaU. na forma na lei etc.

.

Faz saber aos que, o presente virem ou delie co�neei�
to !JVerefll qt!e, por parte ao representante da Fazenda Esta·
doai, mf' roi feita �� petição do teor s.:gl:inte.:> Exrno. Sr. Dr.

juiz de Direito.---Di% a ]'azenda Estadoal, por seu l't'lpresentan,
!"J infra·assignaJo, QUe, sendo credora de Frederico Müller An,
na R ·rlnm' 1(,', '.'f) s T ck A'fonso Tack.Pa:1lo Tack,Antonio Tack,
C,,:11 ri a T c f roan. o Radcke,Malia Radcke,Paulo Radcke,Ro
d;_'\j!Lu f-b.ucke; .Jsw:ddo Radcke, e bisa Radcke, Oll�rora resi·
dentes li"5 1llgar0s Encane e Warnow, pela quantia de 149$010
rôs, proV!::ni8nte do imposto Territorial, correspondente aos exer

cicios dê 1926, 1927 e 1923, como consta d3s
.

Certidões juntas,
fl.("()n10(�e que, por ter;!L.I os Suppdos. Se :wselltado pará IoO'ar'

- I 'd Ad'
<=>

ou logares llao sacll os, como se Vê o verso das referidas cer .

Em possuirem dois jardins
-

tiàões', não j'oi possivel dlegar-lhes as mão;,. [) aVÍso de qUe se

ligados entre si;o do Amo!', den· lrio91 "romo é o preferido trata a Lei N. l.ó28 d(' 4 de Outubro de 1�L.:8. ísto posto, re
tro de casa; o das flores ne

U ii U (.I lu pe!ils dum j
• qt:\"r que, Y. Excia. se digne mandar pas;;J,f edital de Citacão,

quintal O primeiro symbolisa da elite, Com seu uso des�")pa.; com o p�aZú de G� di�s, pelos qU1es fiquem dados ?s8uppdQ�
a felicidade; o segundo com- recem por completo as n�gns para,. apos li terl!lma�'llo daqueLe prazo, fngarl:'m incontinenti

pleta·:. dentro do conforto ma €spinhas, sardas e mallcbls" Lia a rerencda, quüntl:, mL;lía e��raordma!na .� .�us�as, penhorando-
1<:riai mor::llidade, idolatria pe- pelJe, tornandrH\ aveludada. se; n�{ ralLa ?� plOmp.o pao�lUe�.i(l, otn,,; ,,;ufilc.leatE"3 para re

los flhos e esposo, e a saude- IDEAL CREME, sempre effi- �lssao de dlv1da e a�cessorlOs; tlcar:do, �utl'os:m,. os Suppdos.
e Faltalldo esta, tudo se trans-

c�z, é completaméme ilto�en_' �1tados p<1rac �s ,d�ma): term?;� ..�a ê;���;:o, :�e ��i�al se��e��'L
forma em sonho e. martyrio. 51\'0, qualquer creança pooem

•. que, .A. e-}:l eo� _a� pred!(,;'á� ce: t:GO'--�, St:J3 te1ta a �lta ...ao
Como pois,garullÍir a posse de usai-o. Si sois ;ovem e teades pretendIda. E. R. ddE-r,�ellt0, Blume,nàu, em 8 de JaneIro de

tão precIoso NUMEM, de tão rugas ou (!spin�as, é porque o 19::9. O Proml�tl)r Pub!!co .. M:inoel Bar:-eto.
_

Na qmd proferi _cr
grandeBK1\1? indo direito em bus- ql:ereis. Expe:rimenta.i ho.je mes de:::_-p.�cho d? ?i<:.'or segUinte. Sumo .rel,luer. Blmneuau, e� 8 ._.
ca de ('Mlnervina" que é um mo o Ideal Creme e flcare[s f:üW Jm elro. de 19_9. A. da L�l�. Em .vlrtl.de do que. mandeI passar
prf'cioso especifico feito pejo . este edital com ° prazu Ue 60 diaS, pelo qual CIto e chamo o;

autor da afamada Mínancora
venCIdas de seu val�r. 1\ ••

devedorfs â'·ima l1lencionado�., pa�� q�e ven!-Jam pagar a quan.

que durante dez annos tem Cll- Encontra-se na r HAR1,L\CL-\ tia de Rs. 149$0]0, r11l:l1a exrraordmana e custas, sub pena de,
rado innumeras senhoras evitmJ' CENrr�AL. não o fazendo, dentro do referido prazo, serem,lhes penhora-
do (as vezes) operações e sof' rados DeliS snrfieientes para remissão da divida e seus accesso

frimeníos velhos do utero e rios ficando desde 'ogo in timados p:il.ra os ulteriores termos do

ovario, possuindo' at(Est::.dus, ._�=___ pTocesso execu!i�o, até sentença fin�J. rena de revelia. E, para
magnficos. Um negociante do que chegue llOtt�Ul dt: todos, .mandeI passar o presento; que se

alto commercio de Jcii!Íville, es· GONORRHEAS E SUAS COMPLI rã aHixado e punl:cadc pela Imprensa, na forma da Lei. Dado

gotando qU3si a pacíencia e
_

e passado nE:s13 Cidade de �lumenau, aos 8 dias do mez de

esperança, curou-se de hemor- CACOES Janeiro de mli nO,H_centos vmte e �ove. Eu, Francisco dá Cu-

roidas com 6 frascos!! Tôdos '

I nha Silveira, eSCflYi!O que subscrevl.

Fnt'ra··.':d.-·a.s 2$oóo çr:eapças 1$000 os incommodos caUsados de Cura completa - Phanracifi
A.rnúdeu Pelippe da Lu.z

-.
'. Começara as 8 114 horas 'regra;;;" in�egllJar€'s, hemorrl-:oi· \ Centra! de João Medeiros I _____

�����������������--����������������� Eu, a meu pae ..
"cio con��is, devia respeito.

S F "I'" 1
co trouxe de lá um grande pape! marcado com uns poucos de i ' -

.

e'm' . arnl' ·18 sellos, que me deu,'· Havia realmente COlisas e>_:-qllesita:,) na minha sitl.lação,mls

.

I Fiz um ultimo. esforço: não tinha libel Gade de as exammar sob o mesmo ponto de vis

-Se' dá licença, disse: o .Mattia vae traduzir-mo, ta que ° Mattia.

D b' t· d I Era-lhe permittido ,1uvidaL.
- e oa von a e. .

..

D' ssa iraducçàô, que o Mattla fez atrapalha,j�m(n'.:: resuII A mim era-me J?rol_1ibldo. '. . .

fava eu ter nascido numa quinta feira, dois de agosto e St:r fi, --E q�ando o lV.����la ,r:-"'.e qu ena partlClpar as suas en d.
lho de Patrick Driscoll e de Margaret Orange, sua mulher. I

meu dever Impor-lhe. �1<en�lO: ' .

Que se havia de' perguntar mais? Era o que eu dJlIgencl:n a. fazer, mas o MatÍla tmba �

S�.l.,a.a.,Comtudo o lYIattia não pareceu safisfe;to, e à Doute. de· ,cabeça, e ne� sempre conse;";Ula vence� a E'ua obstinação. ''It1
pois de noS retirarmos para o nospo carro, tornou-se a debru-! Entlo tml'a por força d8p lhe, Oll:fJ[ 3;; �erg�ntas:
çar ao meu ouvido como quando tinha algum �t'gredo a coo- J -Porque é que Aller:_. N_?, Ann,e � Kate tinham os ca-

fiar.me, .'

I beUos louros e os meus nao ef.1m I?�lroS:'.
-Tudo isto é esplendido, dh,se-me eIle, mas emfim nada -Porque é que �odos na far�l!l!a Dr��coH, com excepção

.Ã . ROUPA BONiTA MENTIU. explica como é que Patrick üríscolj, merca�or ambulante, e Niar- de Kate, que nflO sa�lfl o que. fa�la, manlfe:'ltavam maus senti-

.

A pr:n�e1r:!. p�lavn da minha pergunta, meu pae olhou pa
garet Orange sua mlllher. era� bastante fl?OS para darern a menios, como ,se e� tlv�SSr: sal na .

. ra. mim de frente, perscrntJndo ·me com os olhos, como costu·
Sf'U filhs touca': de renda, camIsas guarneCIdas de rendas, e ca -Como e gue uma Dente que não era rica, vestia os ri-

mava fazer Quanco �!:' offE'ndh com ') que eu lhe diLia, roas
pas bordadas; os mercadnres ambulantes não são tãf') ricos co- lhos com rendas:'

.

sustentei o seu 01h3f qi.ais Cor:ljoHamcnte do que esperava . fa-
mo isso.

. A todos estes porques; a jodos .estes c�mo, cu ç,ó ti::lhu,

zel�o' quando pensara 'nflss�' in5tante, '. -E' justamente por serem mercadores que 6s;::es fai'}s lhes uma resposta b_?a, que �ta .e!la. pr?pna uma m�errogação .

.

Julguei qUe se ia zang.3r e dei um r .:I,ance d'olhos pa.ra G
Jodiam CL star mais barato, -Porque e que a .!am�.lta DTiscol l_lle .havla de ter rroc(:-

lafio do Mattia, que nos estava d5cutando sem ter cara diSSO, I
.

Mattia abano� a cabeça assvviando, em seg:..:ida f;)rnando- rad<? se não
.. }o.�:;e seu Í1!h::' P:;.ra que �l�vtC! de ter dado dI

para o tomar como testemunh.:t do disparate Que alIe me fizera
me a falar ao om'Ido; nhelro a B.-l' .lbrl:l1 ? a .Crre.!, a�,.d Oalley.

"ommetter·. m�S não foi nada disso, ·r.iassado o primeiro movi· ti A '. o 1�'I�ltl" YI� S'" '()brl<rado a resl1o-der q"
-

\.,. .

�

.

_

.. '

..

'

-

e com um não -Queres tu que eu te p�rth:i� e uma i �[l, que não l!le..
15,0 II' '.l _<

.

<:-"< '. b' <
,- lJ

.

ue 1130 po-

m�nto de ;zanga, �oz se, a �:)rrlr,.e yerdade qu ..
_ pode sahir da ca�eca: é que nao es a creançl de mJster Dns- d1a respolldr: _

.

seI que du.IO e .e uel n esse sorrISO, mas em todo o caso sem
coU mas sim a creânça roubaàa por Illaster DriscoH. ,. ComhtdO 11 ••0 �e declarava venCIdo.

pre era um sorrIso:
...

..' .

. .

. k' Qub: replicar; o Mat!ia já tinha subido para a cama. . .-Lã �orque 1130 pos�o responder _a tua pi:'rgunta, dizia

-O que servIU me�hor para !e encontrar,._dlsse e le, .rOI: O TIO d'AR1 HUR-M. JAMES MILUGAN el1e, ISSO nuo provn qu.e nao tenha razao em todas as qUe te

d�scripção do fato que tmhas vestldo na occ�Slao de noS .�;re� Se tivesse I'Istado 'no logar do MaHia, tel'ia tido talvez tan faço, sem qUi;\ t.n PyOPfl�', lhes respondas: Outro qualquer llG

sld� roubado: uma. touca. de renda, un:a ca:mlsa ..18 paun?ouar ta imâginação como eUe; mES na minha posiçii,o fi, liberdade de meu logar explIcana facltmente p.orque e qu� m�síer DriscoIl '<ii

�eclda�de renda, um cueIrO e um ve�trdo de fl�!1eila,. mel�s de
pensamen10 que elle o;.zsava ter, era.me interdita.

.

te n:andou procu:ar e com que tun �asto�l dll�helro. Eu; não o

lã, s.ap,atos de n:a1ha! uma capa d� capuz de cachep:nra bta.nca Era de meU ae que se tratava.' exphcu porqu! 02,0 sOl! esp�rto: nao .sel nana. .J...

boroa.cra: contara mudo com .a ma. ca da tua roupa F. D., I�tO .

Par" o lI:['lttPl'a era de master Drisco1l .• ·O';�O e11.-> d·j7h. -Ora nuo dlgas ISSO: es ate mUito esperto, I,)elo cor""
,'.

.

, 11 ,'. t ma ssa 'm' l'ca tO'a I "lt.� L,
' ,- "', - ,.. . � •. e.

.

.

o. franClSc<? Dns,cü. , G;_ue � o ,er,u nome, s.e�, .

,1 ; E quando o meu espido queria seguir o :\1aWa 1125 SUb. 11'a;;0.
. ,. 1" .' ._

coriada por aqueda qUe te rOt1Ddra e que, pOI �St;;a. p�{)CaUçLlO deaconfianças. detinha-o immedia1amE'nte, eSÍüfc::mdo-me por -Se o fo!;';se, �XpJICar_·te·!l:a j(:go ..

J? que h: D<;O posso ex-

espemva que nunca te poge:3sem tornar a enCOnLrftr;. tIve t�m- - d 'xar' ven �e�"
>

plicar, m:,s o Dnc SI :to: nao, w.tQ e� fllh0 da fan:i!is· DTiscoH···
.

.

. .
.

rd- d· b " Ílzera t r' . nuo me el, .
c ... -' .

I
. . ';�

bem

.QU; most�al.'
a

..

tu� ce� I. �O.' .

e

...
apllsmo, que ..•.'. '.1.

di

I .

O l\Iattia. podia pensar de mastet.· Driseol.l tudo que !be nu o es, nao o podes ser; ISS? re(�on ]ecer�::te-ha ma:::; brde com
.

.

na tua H'eguezla! que me reshtu1fl\m e que dev? ter amda.
passasse pela cabeça: para elle mastH Driscol! era um extrn- certeza: SC>ilH'nte, pela üm t':;n,o:<:::: '

.. 1:" 1', !�, ,'.: i�r(rêS abrir 05
.

. -�Dizendo lsto, e com uma condescendencIa bem extraor-' '.' '..'
.

'.

'h' •.
'

..=' ,. ,,'-!!.�í·.. :O:_',·i.·�O, Co,,,,,!·.-,·,·thf,'l:,d\·.,. q'l'''' "
,.

'" .

d'a I)' r'e'" r;\'",\l" fC)i (yavpt'" e rj',·hi l' 11011c' oho n qlWn1 não deVl<l naeb. ÜelOS; (:(·'Hú';J;: . •
..' -

-
-.' que C:tdlH"

flmana' .

to U�,,<J, , .• p ;(Jcurar a'.pma b � n • '0' .,." -

�

Cura de· omb'riagunz cem um só vidro �o«Rcme.dia Minanti • li cora contra erpbnaguez».
Tem .,dado .alegria e felicIdade a milhares de famiIias que

iloem na maior miseria causada pelo triste vició.-Approvado
pv\iaD. N" de :3, ,Paulo em 30.,-5�915, sob n. 87.

Dão�se 2:000$000 a quem, com provas, denunciar os fal
r-:ilicadores QU contraventores, a E. A. GONÇALVES. em JOin
VIde (Santa Ca.thariná) Pbarm. Minanf'ora. Enviam·se 1istag de

preços a qliem ás desejar.:'
Venda em t das as Drgarlas e Ph amacias

Edital de citacão
,

(antigo Mayr)
Rio do Sul

Offerece ao snrs. viajantes e excursionistas
Boa cosinha-Quartos âsseiados-á preços modicos

Domingo - 13 de Janeiro Domingo

�

ONDE ESTA" Á FELICIDADE
DAS· SENHORAS

das e hemorrhagias, C�lram-se

se são (curaveisr com a (Mi·
nervina; .

CINEMA. BUSCH
o proprietario-ALFRED BRATT1G

tirado do celebre romance de Ba]zac «Esplendor
miseria das cortezãs»

Interpretação magistral de tres grandes artistL\s

Paul Wegener· Andre La Fayatt
e Warner Fuetterer

Uma. vida de festas.:. alt'grias ... loucuras ... bailes
joia.(... e depois ...
O tedio... o desprezo ... o nada ... A rnlserict.

Um film monumental! !

rOR

EC E"l:t:'rOE
-�.�'.:.

SEGUNDA PARTE

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


