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melhores chapéos pela sua qualidade
, sem competidores,

Encontram-se nas casas de l: ordem.

e

Churrasco
AMANHÃ

Arthur taux

-�',',.,<iIi,',',C.<:;'iII

Au- :-V"'ENDE-SE lima boa casa, nova, com 8 compartimentos
à rua Parahyba.

Trata se com Erwin Schneíder, Rua S. Paulo nr. 9

H�ItlA5

��.,
ASSADURAS

I
QUE1MMlURAS
S

DOEMCA5 DA PULE

� 'T
,: '5!\'!lÃ'llllQUIOO M!!31tnUU t
·

O
LAVAR A CABEÇA .�L
f'RIWlAS t OAR1M�íJS

I
COCEIRAS

N
ESPINHAS

preços

EM FAMILIA
A grandeza da nossa Patría

depende da cultura rnoral-intel
lectual de seus filhos. A gran

I deza e felicidade, de cada um

\
delles depende da bôa cu má
escola paterna que viram com

i os olhos e beberam com a in
----......;----.-\'t telligencia. A boa escola é: 1110'

\ ralidade, instrucção, justiça, hy:
,

giene € economia. Seja eCOllO'

mico; compre sõ o indespensa
vel na vida, mas artigo de lei,
de valor real. Pois bem; assim

.

amo os dentes e o corpo, a

abeça e cabello tambem pre
isarn hygiene e asseio constante,
Para isso use a PETROLINA

IUNANCORA, Que é um toníco
apillar deal; microbicida este"
r izantei doi couro cabelludo
e dia a queda dos cabellos; des
oe completimente a caspa;

g rdura e comichão do pericra-
11 o. Algumas semanas de uso
t fiam o cabello forte, onctea-Ir",d, . ,V"i,&,0"

roso, b"
rilhante p

pret,o.E. ítando as caspas e ° ernbran-
q cimento. prematuro, sem ser

I ti ura. Cada frasco tem todas

I
as ínsti ucções para fazer oca,.
be o Justroso seeco ou humído,
IVe de-se. na Pharrnacia Minan-

""ll,co r ]oinviUe: em todas as boaE.!
'

ph macias, drogarias e perfu
ma. ias desta cidade. .

CINEMA BUSCH
Domingo 3- de Fevereiro Domingo

IV
juliaj-s-Eutão, Dona. \'011 tomar «Renascim-.
Franciscai+Ha mais -te,.,po.
.Maria:-Vamos ver, [ulia,
juliat=-Eu c-isto a tomar um medicamento, mas quando

começo, não deixo sem ficar bõa.
Francísca:-(sorrindo)-E' o contrario de Maria 'que: cbo ..m

ca uma coisa e uão leva ao fim. Mas toma «Renascim-, -,UG
f'ica mesrno:'boa.-c,Renascim» garante a saude.

Renascim=renasce sim!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
AVISO

I
I

I
! Faço publico que vende-se nesta thesouraria municipal
I .rpolices rnunicipaes, ao typo par no valar de 11m conto de reis

i (1:000$000) cada uma, vencendo o juro de 8 "1. por armo e res

(gatàveis dentro de cinco annos,

I Thesouraria Municipal de Blumenau, em iOde Janeiro 1929
Leopoldo Hoesehl, Thesoureírc _ ,

"�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.. AUmentação das Creanc8s
.

I LEITURA PARA MOCIDADE, Ir � I,; Livros para casas �:-=1riwr
VI,,!liA"·MPl;��A·a!amr·- flCii�' C,aoiral dreCabeU d

Desde dtOdoflS oSlltempos, um!"I="""'"""'E""""""""""''''''''''''''''''''''''''''�''''_''''--''''''''''''''''''''''""'-="-"-""""""""""""""'�=�!I�'=
;ciaes, hHlJ1J01'q"

. .'" tI. mna a imenrar conten o as vitaminas dos. os gran es a.:re os que muito i '

t'
.

•

d' Ad
., ....r10S

ce!",a�s-:::-aveia: cevada, arroz, trig6 e milho=-activadapela vita: contribue para� enfraqueCimen/1 I

'

Scrip 01'10 e· . vocaCla I
_ COlltas.eorre.ntesJ)nn!1.Jl�nFeatíca.. A uilica W:pmn raciona} e scientif�cfl;;,d�: ali- to d�s raças hurnauas.é a deea-

I - Bóeradcres".

.. J mentaçaOF!daS,cre�.n.ç�.�..,/."n....
o �omento de

c'. de.srnamar, -. ;:'.' .' ..
' derreia da força vital, precisa-! Drs. Pedro Silva e Oliveira � Silva Copiadores

, '"1\ NUTRAMJN�-Aminas d�- nutríção, ��rír:ha do crescímen- mente quando mais talta faz MM'
-Ó, ., , Costaneiras

.

10. As creanças ahmentad��.de.modo a�tlflclal,!,dt;vem tomar,pe;' ao homen ou á m1tlhet, como]'
. ax .' ayr, JOSé Ferreír., Protocoüos

o .menos, uma vez_-.por dia,.", ,�Ntltrami_Ja7', farinha que não, compensação da Natureza, pelas C d
vaI -C ", .

h �..,...,;�'e'� ,....,_, ,a emetas
, ,ao rogo e 'lqpl�slma em vitamhas que são ín.Jspensaveis oras amargas e tristesa da Vida ._. .... l..............

i
.......,.J.V".......� Livros de actas

a Vida e não 'se gestrôem por este processo. A fonte pois, d' esse flal.!'eHo j 00· ��.ro=ío ,1 '1E t f '1 d
� ..- .......,...,.!.. e touos os utéasi i08 pa.ra. eS

_

s a arrnna eve constitllir o alimento preferido das crean começa pelas doenças da mo-

ças, velhos, \ioentes, convaíescentes _oe ·'op,tr:idos. Preparada cídade.as quaes.na primeira vez, 11 111 j d -Novembro - Nr.. 114 criptorto e repartições eucou

'pelo Dr, Raul Leite. _ não se 'da. írnportancia, quando BI I
tra'se por preços bar'atiesimo

-a 7 m���s�EE��:ll�;�ILálfr!���oce��;�Sàrar�::n�!�anci�S p��to� :�i�sa t�Hg::i�!S��:ita��res;l� _�'_"'="""iiiiiiiiiõiôiiiiiiiõiõ;;;;;;iii=.....=�",u=m=e=n...a=u=�iiOii;iõõ Casa Carl Wa,� le
Preparado pele Dr. Raul Leite,

.
.

ças quer no decurso da vida IIPb..a.x:t::r.:3..a.cia CSn.tra.l quer sobretudo na velhice. As
.

de victimas, geralmente, inexperi- ,-...,.......,11==. ,.'",':.1 "'!"""'l."'t....a.""- _�.:;..... !'JOÃO MEDEIROS entes, fazem uso de coisas de
�-==��=���""""".,...,�==""""",....""""�"""''''''''''''''''''"......". _

.

.

.... ..1.......... .............<;;>,1_.........
'

Rua 15 de Novembro 84 Á. de POUC() ou nenhum valor in-

Idicarlas
.

por quem na verdade DR_ NELSON GUERRA I C
.

d S I H
BLUM.ENAU nada sabe de fundo scientifico-

D.'!'... liam.a.to pala Fa"llldade de-MoD.:l;':'l'na dn I
. fUZelro O U I

Vulgarmente chamam-se: _

;.t \I" ..W.. lIu I �
GONORRHEAS BLENORR!iA- RiO de Janeiro I I BLUMENAU f:
GIAS, CORRIMENTOS. etc. Se

_

- CLINICA. MEDICA GERAL - : Thermometros para febre �
o leitor .. fôr uma das victirnas

11'1' ,
Tb"rm"metr" pal-a t.anh""H'.'Partos e molestías de senhoras .

""" IJ '''"

não ande por caminhos tortos

que lhe roubam o dinheiro, a Consultas na Pharmacía Brandes das 8 XB 10 horas �
alegria da vida ê a saude sexual Cons iltas na Pba.l"nmcia Central Preços barattssimos �
que é. ainda, um grande bem, diariamente, das 10 as 12 horas em diante I' �j:Incontestavelmente, um dos me-

I;'.
Im.pol."ta�ã i) dil"�eta

H
dicarnentos qqe podeis usar, é Attende á chamados para o interior do

Qe.ral p 1928 e a: «lNjECÇAO lDEnL "MI- município e do Estado. i
�

.

NANCORA"". O modo de usar =�'-""""__=====",",,"""'=""''''''''''''''''iiõõiii__=.....====�=I Como é desagradavel suar

está nos rotulos de cada frasco. '·1-:
muito, , . principalmente quan

Nos casos de '5e tratar de se.
i do esta exhala mau cheiro. Po·

��;�asp:r�a��e lí�t�o:reere:gU�� j::;:Fõ"·-_�_�":"c......","':"o;:.-7-,,,-...., ..:,--�cc......c-�-=-�--c':'�-::�,=-C:::-,:--�-=--�--�-C::-�---�""-""---�"�-�'-=1�i!!!!!!!!�=�==�====�b_�-:l�:�Sn��itaiL�i�Ain(���ehl����:
usando com irrigador, 2 vezes iI DL Francisco KiíbeI I' DL Edgar Barreto nic�s�ARM/\CIA CENTRAL
no -:lia, Vende-se nas bôas li Medico Z:

pharmacias desta cidade, e na 1 --- ---- í, ADVOGADO
<!Minal1cora», de JoinvilJe. j'Director do Hospital Municí- ii

I pal e De!�gado da Hygiene
r

i du Estado no Município
I _

de Blumeimu

,. CLlNICA GERAL

I
J Consultas diarias das 9 ás ;!
1110 horas no Hospital Muni-::

I'? ciP.ai e da,s 10 às 12 na ).:jL.���,�-�,,� II 1 ), t �_�":_��;l

E' natural que a vossa f61ici�
dade dependa ce vossos tilho�
a delles dependa quasí da SAU
DE; e ésta depende. quasi ex·

clusivamente, de lhe dardes de
3 em 8 1nBz88, um frasco da
afamada:

Lombrigueira Minancora
-

�ãQ ha agua!. Uma creança, .,.

. de 11", mezes atacada de

deSin-\teria,perdeu 54H! vermes de 3
qualidades testemunhado por

I seiS. pe?s?�s ídúnea.s em ltàPe.riÚMUnlClplO de S. Francisco do ISul filha do Sr. CárIos J. Neu-
Sabio medic::o inglez e nota- b f

.

C d f
.

vel especialista em «Syphilisl>; ,�e�me;�or;� ����-se a (i� r�ls�� 'Idiolomado pelas Faculdades de vez em café com leite, Depoi;
Londres e Rio deJaneiro; mem- � do effeito não preCisa dieta
bm dQ RealOollegio de Cirur- nem puroa'oante. I
,-

d
.

I t Srl, VitnlQ Silvei�1J ($f Filllo IglOes, li Ing a erra; era medico Vende·se em 4 numeros (1,2
residente e ex-interno da Mater Achal1oo-me ha -4 annos com .feri-' 3, 4), conforme a edade, em to-
nidade do Hospita} de Ouy, em das na,:perna esquerda, provenientes dos' Os negocios. nas pharma
Londres: medico effectivo, du- de syphilis, -fiz no R.eeife US9 de -$-. das, desta cidade,e drogarias e
-nmte 40' aanos, do, Hospital verSOS medicamentos a cOl1gelho· da Ph 'M
de Beneficencia Portugueza e

dis:tínctcs dini<:cs, sem een$e&Ufr.fl: ullNPTxnaSCe,aq'Ul'zineraupcooul :l.p·"r vo<:ultado al2:um. Aconselhado a te. '

' . CJ .

.

,'.
'"

�

da �Deutscher Krankenverein:o
o pcderos;"EUXiRDENOOUEl:. ssa saude e vosso dlllhelro com

Pelotas, Rio Grande do S'dj RA", do Pharmco. Chímico Jek'da doença desconhecida e remedio I

acatado decano do iUustrado, Silva Silveira. tive a fetícidade, de I
habituar-vos no corr:eço de qual-I

Corpo Medico, da mesma dda-
cur.a,.

-me
. ra.�íca.lmeote com e&5C.! quo

er doença ao deItar, d_ar um I
de, oude dinica na 50 annos, grande remedia, .

"

'bom,s�I:'\dor e de ma.nha ced.o \
sempre. com a mais honrosa '(.UDo JOÃO BARBOSA De FREI. um purgante de Lombrlgueira, \
distincçãQ, �_ de cujo musIre. ". TAS CORDEIRO. Minancora E' o melhor.de todos 1

Centro Medico foi Presidente, . Testemllnhas : Pharmaceutitos qaantos existem, e de effeito Ipor varIas v�zeS e por escolha Barres Andrade e Oliveira. e l)omi... rapido e suave.

sempre Utianiine, dirigindo-o com :::iano LODO,
.

.• :.' Muitas diarrheas infantis são

elevado. destaque� .

Tão eminente F\'!íI1Rmhuc.o. GQ)'!U1na. ,30.·'No.- causada'3 só pelos vermes e den�

�postolo da Sciencia é I) glo-' 'en:t.�Q lJj!rl,. .... .

., $J.

i
teso Depois procurai o vosso

nOBO formuladordo depurador ........:)
c F: rma m;onhElC1cla) medico,

temi_c? .d...O sangue. «.oa.o.l.eno�.al.",- 'M, ..B� ,C:_i•.:.:.:.i.•..:,f.:. �;��.U�J�VO.
..

..EUXI'I. �
-

Vende�se n� �harmacia .}fi.co.nsld�àdo a m�l?r conqUl_sta, , ;!�;�;;�,'�t)\s' E ;'i;;gsÁ-JiÀI� t::� f nancora em Jomvtlle, e em todas
ate_hole, da MedICIna Moderna. ilEiui}u.üs; tl:ll.-#.Me:mtAI!U,5, I as b'JIu; pharmacias desta cidade

.- ,

bons paes

EmpreZ8 Telephonica .de Blumanau
Assembléa Garal Ordinaria

São convidadós os srs. accionistas desta Empreza afim de
�compartcerem ã sssembléa geral orâinaria a realizar-se em 25
"de Fevereiro de arruo corrente, às 5 horas da tarde, no local

- Oscar Gross em Blumenan.
.

ORDÉM DO DIA:
..ii
..

'

1) Apresent?ção e approvação do bl1-lanço
.. parecer -do conselho fiscal.

.

2) Eleição dO conselho fis�ar p. 1929.
3) Outros aS8Llmptos de interesse da Empreza.
Acham'se á dí"posição dos srs. accionistas no escriptorio

da EmJ,reza os dpcumentos a que se refere o art. 147 do de-'
c reto n· 43:4, de 4 de Julho de 189L

Blumehau, 25 de Janeiro de 1929,
.

.

O Director-Presidente: B. Hofm.znn

BALANCO EM 8L DE DEZEMBRO DE 1928 .

, ..
. AClivo. P.1SSl\ o
941$520

188:982$970
4:589$130
11:u20$930

.� PMIA OORES MUSCULA-

. � RES, IlHEUMI.TICAS,

.':. � 60lPES, TORCE
n �...... OURAS, ENfIM

F\iRlmA ..� QUALQUER
DO Dr: Juan 'v D"u. Wva �llvelra �

or

NAS PHARMAGIAS � *
DEPOSITO, e-A-

VRAllIUW, IlOPULAR -q-A
PELOTAS - "'0 G. DO SUL V

Caixa
Bens, ll!urioveis,. Rêde
Materiaes e Inventados
Dt:!vedores
Capítal
Debentures
Fundo Reservâ
fundo: Depl eeiações
Diviciendos
Credores

.�� r'.�; ." ,:, ," "'o

i20;OOO$OOO
40:000$000
10:J89$240
7:539$310
Ó;400$O{)Ü

21:406�OOO
205:534$b50

Aos�IumeIlau, 31 de Délzembro de 1928,
Ü Diréctdr�Oerente; QUo Rohkohl

. PAR1]CER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixa as�ignados membr)s do Conselho Fiscal dR Em

preza Telephouica de Blu(flenau, tendI) examinado as cIntas re

lativas ao anno de 1928 e verificado sua exactidão e escriptu�
ração, são de parecer que devem as meStn:l5 ser approvadas,

Bh:lmenau, 25 de Jaueiro de 1929
P. Okr. F-3ddersen, Ludwi{/ Paul, A. Sehmalz

_________.........._-- GRANDES. FEiUDIS NA t1!RNA

�
Dr. Fr.ederico,

Rômano
w,

Benemel"lto da humani·dade

Diariamente
Rua i5 de Novembro

Nr .. 123
___�______ Os resultados brilhantes obti

·

(la� t:om a as Pilulas do Dr·
1iH�rm;tm;A'Rf!Hiffim;mFFfffi'ffifitm!'mJHm'il ,ReinaIdo Machado no trataroen

to da febre nos �attestam que
• são o melhr r prepl.lrado para
·este fim.

Depois de curado da febre
• dove·se tomar o Haematogen do
:Dr. Hommel como recons�ituin
te do sangue e um vigorador
.sem rival,

I

!PHARJIACIA DE PLANTÃO
Estnrá aberta amanhã a Phar"

rada
CENTRAL

PortariasI
I

I Curt Hering, Prefeito Munici·

ipaI, no Uso das suas attribui�

içõe<;, Resolve: exonerar a seu

jpedido o cidadão Germano Wa�
)ner do cat'go de lnhpecto� de

Icaminho no lugar R. Velha Oran �

Ide, nomeando para ':.ubstituiJ·o

lo cidsdJ.o José Reuter, .

· Blvmenau, n de janeiro 1929
í C'urt Hel'ing
I Preféito Municipal

*- ��

-! CU!'l Hering, PrefeitG Munici

'pal, no uso de suas attribuiçõe.s
I Resolve: exonerar a seus pedI
dos os cidadães Henrique Wei
se e Frederico Peters do cargo
de lnspector de caminbo no

Il'::ar Ribeirflo Branco resp,

I Ri:�, llse, flGmear para substi

I tui[-DS os cidadões João Kro-

!
egcr €: Francisco Decker.
B;Llmeuau,21 d.: ja.ne�ro 1929

. Ou,rt Hermg

I Preféito Municipal
I
I Faduras, Enveloppes, Papeis
I pat"a cartas e cartões de visit?

I nesta TypJgraphia

!
EsplendidoBortim er:tüdeli VTO�
de reza em enclidernação si�

pIes e de luxo, branea, preta L

de outras cores, offerece com

mais artigos religiosos a CA 8A
CARLWAHLE

--I+--

De igual éfficetcia crmlrá as

dô-m de .abeça efll ge1"al: dóres
dedenteseouvidos;ne-vralgías e

rhellmatismo$j cOuse
quendas de noites ffll
.Iaro, excessos alc_

I:cos, etc.
NÃO AFFECTA O

CORAÇÃO NEM OS RINS

Gabinete Typograph ico Carlos Wable
)

!
,

-"--- �=Com Livraria e Papelaria
Tenho o praserIde communicar a minha distíncta clientela, que na presente data

estabeleci junto ao meu negock> de livraria e papelaria nesta praça uma typographia
encontrandó�se esta apparelhadà paraiS execuçã.o de qualquer serviço como:

I CARTOES E VISITJ\S, FA CTURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGIS- I
TRO DE BEBIDAS,EN- ---------�-------.----, YELOPPES, GUIAS
PARA AQUISICÃO DE Impressõesàcores I SELLOS, ROTULOS,

I
PROGRAJIAS LI- I

'.

.

1 VROS DE VENDAS

Il�������S��_LiTI��!�����.

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



_ --�--�������*----,r_-�-i
Em possuirem dois iardins .ç '..l II ligados entre si;o do Amor, den· Irle�l' Crema é o pre,enuo;I tro de casa; o das floTes ue

li ""
.

Ú 11.1 pelas da ma I

I quin�al..•0 .prim_�iro symbolisR' da dite. Com seu uso des2ppa- /
I
a feI1cid,.de,

.

o l:iegunct.0 ..

com· recem por completo as rugIlS Ip_���a.-a d�n.h.o do COnIOI:O ma espinhas, sUI'das e manchas da ..,............-----�.,_,,""""-..-.""""'-_�......_

t...llal mO! .dloade, Idolatna
..
pe- peHe, tornando-a aveludada. Ilos flhos e esposo, e a saude- IDEAL CREME sempre effi-

falta1Jdo esta, tudo se Ü'a�s- C<!2, t; (;(Jmpletam�me illofen-Iforma em. sOllho. e martyno. si':o. qualquer creança poderá
_Como pOls,gar�u�!r a posse �e usaI-o. S,i sois jovem e tendes

lfao pre�l?S?, �li�l�M,. de tao regas ou <!spinhas: é porque o

I':;: O'. grande�!:..M?mu? d��e!tü em,bus- qt:ereis. Expel"imentai hoje llles
ca de . Mlnetvma que e um mo o Ideal Creme E' ficareis cuo' I

precioso eSl?ecifico fe�10 pelo vencidas de seu valor. II
B 1 Si H' 1 é I

. I ., autor da ain.mada Mmallcora .

I p('.rque O a samo a....e ena. rea meme Dom e �eu • -

E PRAR ACl' I
,.

effeito e
...

se!2"tÍro e rapido, q ue durante df!z a
..1.mos ítm CI!.- llColltra'se na· M �...

�

.

1 I'ado innumeras seilhoras.evitau· CENT�.AL.

1,I do (as vezes) operações e sof' .

�---'"!f-"'f�·!'"-I---·-M:-:'-�'--:"·'-":l-d=--""';;B:":'l-----�-- frimeníos velhos do utero e

re el LUra untmpa e urnanau ovario, pOS�,Uifldo att6stados, =4* Hj .• :..... = i!=�Q<!t-=_� I
De m'dem do Sr. Prefeito Municipal, torno publico a Lel magnficcs. Um negociante do .

'

í1. 473 em que obriga os negociantes estabelecidos no perime. alto comrnercio de Joinvil!e, es- GONORRBEAS E SUAS COMPU Itro, da Cidade, a fecharem ll-S suas portàs as 19 horas, soh pe- gotando quasi a paciencia e

na de limita de 20$ a 30$000 e 'no dobro em caso de reinciden esperança, curou.-se de

hemor-\ CACOES j (ás? horas. da té!rde)' ,

.

siiC rOIdas com 6 frascos!! Todos '
I Pf'10 que se convidam tod�s os SOd05 e suas Exrnas. fa

Pfêfeitura Municipal de Blumenau, em 16 de Janeiro 1929. os illcommodOS. caml3dos del Cur",." completa'
- Pharmacia Imí1ias. O ingresso parti 09

..

S0CI05 serà .cotn o tHtirnorecibo.

����_'�����_O�f_i_sc�3�I�u�r_b_a_n_o�_A_��O_��o�h���h�n�e_�_e_r�����e�g�r�aR_'�'�k�r�e�g�u�Ia�r�e�orrho� Cenkcl�Joio Mede�os ..
..

A �RECTQkIA

S
...

I �. 'a.m·.··1"1.·1"a
de pr�oridade com arguuelltos a que não ·íinhamos força para I�o. o .. :neu c,!.mp.anh�;ro sa,\:;ia. la.zer':'se querido: .u,mirmãõl'lãõ·em··

.. reSistIr.
. ,�na �ldo IT:8!S {'!íegna nos orbos '. na voz do que IaqueHe afi-

- Q�lantas vezes, quando estavamos fazendo a. nossa recelta I figo palhaço "que p()r ·causa dos tempos e!3t�reltl ;bkudos, dis-
o d�po:s de termos tocado n.s nossas me}hOf'l8 pC'-;flS, foramos! se-nos eUe, .fora obrigado a fazer-se itinerau.tlp,usidf.l.l1». JWbs

obngaoo� a a�ala� a to/h a pres'3tt dea�lle de alguns escoss;- em b ave tivemos d,: nos separar: eHe para· acompanha, a sua.
LOS fonmd1ive1S, ae peruas nuas. de sala preg-ueada, de manlo banda.; nos para irmos para um bairro onde ,eHe. não fosee' e

de qaadra?os, de gorro enfeitado de Plumits� os qua�s someu- os dois amigos adiaram paí3 o domin_;o immediâ:to o prazer*
te pela gUlt I de folies, no� punh.am em ft!g�; o Matha �om Do contarem um 30 outru o que cada um tinha feito. depois de
sua corneta de chavês tena mettldo o bagplpe num cl11nf'IIf\; se terem sepHraéo.

.

-_ .. _ .. ._.c,�____
mas não tinhamos for�a pam r,o'sistir ali p!per.

" .

Por amizade ao Mattía d8 certo, Bob manifestou me SY�SEGUNDA PARTE Como .tambem nao tmhamos forças para reSistIr ao� ban p.athl�, e d'ahi a POtl·:o thrf!mOS um amigo que pela. sua expe�
_, .___

dos de muslco.S pretos q�e percorrem as ruas e que os lOgle- rlenCIa e os seus ci)nseli�os: nos üwnou a vida de Londres mui
.-------------

zes .:harnam nlgg�r-n1e!odlt�; esses pret�g falsos qu� se arT:ln- to mais fi1ci! du. qllE: for3. para nó�. até aqu:ella·.o·ccasi�o" TomoU
AS NOITES DE NATAL jam f!:otesC�rnf'llte com umas ca�acas d'aba� comprld:�� e uns 1 �am�em mu't.": amizade ao CBpí e m:iia'flos muitas vezes com

-Não me âizes qual é a tua idea? collâr1nho� ,HI1i!1CnsJs, o:lde, a cabeça lhes �Ica envol_vlOa c�mo [InVeja que s�_ tiv�sse un: cão com.o aquelle faria .. depressa a

.. Oh] não. u.m ramo.a::. flores nu�� _fOlha de pa?�L �,arn o TI?t;SC tel�orTsüa fortuna. ul�oerr� mnl8 duma vez nos propoz associarmo-

-Porque? .

a.mda m.aI� que os bal �Ol> esco�.$ezes. aS�l� que. vmmos c"e- nos rodos tr�z, 13tO .e to�os quat�o. eHa o Mama, o Capi e eu

-Porque se for .tola... gar ou Ul;lcamente qU�.1do om lamos o �t:h! banJO, calavamo- mas se eu na!} qU2fJIl. deIxar a mtnha familia para voltar para
-Enfão? no� I'espelío"amente e ul�no-�os emooT�. p,I,�;i lon!!�, para um França e V_t:o; a IsaJeHnh:� e os 'meus amigos, m�itº menos ai!l

. .:;...Seria demas'ádamente tola se fosse fal.�a: e não se de- bUlr;'o ontle_ esperavamos llao encolltr,lI OUtro, '105 seus ban da o quena, pa:-a. aco.mpanhar o Boo atravez da ,iÍnO'laterr3,
1Jé: irnaginar alegrías que n,ao se realisam. E' :preciso" que a d_os; ou entao espl:fa-;umos, vendo-os, que uc:ua'<sem o seu cha Foi aSSim que cilegamos aO) pl'Oximipad€s do 'Natal; f}ntãO
éxpetiéncia do green des}e lil),(jo Bethnal nos slrV'� de al�uma nvan.

_ .

, ;,
em logar de sarnr d? pat�o dQ Leão Verme!ho, pela ma.nhã)

COlÜ;a,; 9Ih� que temo: VIsto bastantes DraJos verdes e lIndos. Um dia que esta \ .ll1lO� ftSS,lJl i�endo seus espectadores, punhamO-n?5 fi camInho wdn.s álkflOItes, ahi pelas oito oU no

que J;1a. réalidade foram apenas cl:mrcos lodoso::,� ":1 u:n d'e�tre eH�; � ? mais extravagante fazeI signaes ao Mat ve horas e y::UlOS �a;& os bairros '.qrle tililiarnos' escolhida.
:.•...• Nã.o.insisti porque eu tamb.em tin�a. uma ldéa. E.' verdad<; üa, ]UlguellLo pnncIpIo que fOSse para mangar comnosco e PrimeIro comecamos :::.::los squares e pelas ruas onde jà

, .

b b f 1. t d b ID 1"18 tola d1 dive.rtir 0. p. ,blico com alguma scena g� otesca de quP seriarnGs se acabou :1 circul.?!_:ão da� C'�1'!'Jt"''''''ons' p.-"Cio'a .' du certo
que 'era em' vaga. em con us�) oem 1ml a, � n "

...
' . . M

.

II
. � Ao ""�6'-' � '._ ...il mos· m

. zia;eu comÍO-o mesmo; q�te podia ser a do Maitra: mas, exacta- as vlchmasjqt:.ando,'com t,'íande es:xmto meu, o aUla 1e silencio para que o nosso concerto penElITe att'avez d�s portas
mente por i"Sso triesmo,.- nlto ·ousava. insistir parR. que �) meu,ca respondeu. amIgavelmente: .

fechadas. para ir acyrda'r .as creanças á ca.ma e annundar-Ules
marada me dissesse a d'elle: que teria respondido se , fObse' a

. C?nhéc€}-o? perguuteI-Ihe. a che�ada do Natal, e_�sa festa querida a todos os corações iq..
mesma que ffuctuava indecisa como um sonho no tntlU espiri E o.iB�.). I',;

g!e.z€S, depo!s, a medw<'l que descorrem as boras da noite, va�

to? Não era então, quando nem mesmo me atrevia a fOl"lnulal- ..,...Quem �. 0. Bo,); ,
,

."
�� 1 _ ..• , _

mos para as r;:-âS granues; as uItimes carruagens tev�ndf1 espe
2: que teria tid(_) coragem 'de a discutir com ene. 1::0 !�eu a�l!go B�b.: do" CU,C?, t;I���ot, .U�l �0'S ya�;al,;os etadofês_ dos lhenrros passam e estabelece-se uma. especie,�

Não havia mais a fazer senã? esperar, e esp€'ramos,
_

?0 � .... ,:m _- h��el, !. �9:t�le.... q,l_.n u ... 'o'o pr.tlClpaln1<.:nt... ter
80ce��. s::ccedendo � pouco e pouco �o barulho ensurdece�t'

..

Emquanto esperavamos, contmuam05 as mJssas excursoes I apn nd,�� o. q�.e ;,,,1 � mte�':'d ';'
do d.,"" "camos entao ;.lS nossas musIcas mais terna.s, rn�iS do

por L.ondres porqne i1ão éraIt.os desses music.os privilie-. iados i
-

n afo.• °I t 111. as .con le(t] .

o.
. 't

ce�, as ;:; �le t.eem um camcter rnelancholico ou relia'oso a rs.�
. , ..; .... .

••
� , -nO E' fi no crrco me .U'" a cabeça na farinha.• aqui t.le .

b ij i\,' '/', t.., -

.

·�h· ..
- ","

.

que toma.m posse oe um bmrrQ .onde tf'em um DU:-:lrCO seu, i f ._c>

.. '. . . -

ec:, ..c:..,
.. a�dU C':OLa a mi". i!' b:'Srpa geme, fi quando nos a:l�

(',ue. 1l1e p.ertence, eramas
...d.cm,.asmdamente tecem.-chegad.os pa- / ..e � emgraxa..,' ,

L."'I'lb I m_o_: p.,.a':A. d,t::.scan. 8:�:n05. um .1l1s1ante.l. o vento traz-nos algur.m
I h Quando acabou H. rep!'esen!H.çã. o düs nig'ge'r ,me!odlts, L, f � n·o .... t

,::( nos estabelecermos assl�n .como sen 10re.s, e tm, amo� .d.<-;:"ce! .

I ,a",m;c-II. �e müSk". �:i'le ou ras bandas estão tocando malS

.-l.�:' 01 gar i1queIles que safpam tazer valer os seus d!J"I':ltoS. vem ter conmosco, a pelá modo cómofallou ao Mattial vi co- longe. o llvssn cúnceno acabou-se:

Pomada Mmal1cora,:, Edital
Pelo presente e ital e para conhecimento de quem ínte

ressar faço publico que é expresamente Jrohibido abater gado
que esteja atacado de febre aphtnsa ou qualquer outra moles'

ia, incorrendo os infractores Bill penas muito severas.

Fica o senhor veterínarto José Benedek incumbido de fis'
calisar os açougues devendo os interessados pagar ss despesas,

E' O IDE.AL é o grandioso pa sendo 3$000 (tr;s mil reis) �or cada cal?eça examinada.
trímonío legado« tberapeuttca Blumenau ai de Dezembro de 1928

dermatologíca RlJÔS �O annos de [. D?'. medico Francisco I(uebel
acurados

estU.doS' ".
Cura toda

ai
Delégado de Hygiene

cua lidade de feridas novas e· ve

lhas, tanto humanas como de =�=e�=

anirnaes e rnÍ:í:Rs doenças da
Ipelle e da cabeça: Ulceras, Ouei- .

maduras, Infecções
.

Empigf'ns !
Sarnas, Tinha, (fav,,) ia e tonsu \ .

rante) Ulceras syphiliticas e al A Viúva Irma Oaertner, proprietaria de terras no fertillí-

g.umas.'canc.erosa.s; F.de. iras, .. suo-/ ssimo Valle Rio do �'Oesfe e �erJSl tributa1'i?s, vende lote? de I
res dos pés.Sárna.Pannos dorosto especiaes terras de CUltura, medl�O::l e quasi todos servrcos

etc. IndiSpensa.V€.I aos f.uteboliS"/! por estradas de rodagem, construídas por sua conta. Os refe

tas, e às damas para adherir o ridos lotes serão vendidos em condições vantajosas Para tra
P6de di arroz, esterilísar a pelle. A Pharm, Cruz, Avarê. Est.1 tar com os procuradores Rodoipho Hoeschl e HugoMeditsch.
.íe S.P. curou uma ferida (ulcerajque nem o 914 conseguíu curar I ..

.==-_=.........""""=-==.._...-_.. _

Curas maravilhosas por toda fi, parte. Aonde ai.l\íinancoral> I :-==�=�,���'_c...;"'-:����

1/'Ue: chegando, todas as pom�das vão desapparecendo do II' d H P I)
I *ffi�§f��ffiffiffiffiffiE9mercado; as curas, a reputação e a sua procura vao aug- 1, Dr 1110 ano I fi .' _ cQ)

l�entando/; dia a
..�ia. Quando todos _s c?nheCeTcm,. será o r�me-! li

• (j. d pt> W
Dr Fleltas Melro \...>íSl

0.10 de maror

tnumPh.o
em todo o Brasil. D.

carOlma. ralhareS,! II on íca _ I
' f&3 Advogado Ef:3

de Joínville.curou com umaesé caixinha» uma ferida de 9 annos. I ES1)ecial�st� )���amo1estlas � E{B
. Temos <centenas» de curas semelhantes l ! ! I í d< O' '

). f ",I .

u 133 C3.\lf>nB cíveis, commereiaes te
Adoptada já em muitas casas de saude e grande clinicá me-lil

e bal��nÇ" ��n�, o -

L�, ecriminaes C:Q)

dica.' - Licertciada €l1i 31/5/915, sob N° 97. '! II'
VI os e

RO os. 1. �. I<. lE G
'. ci:5.�V:tSO: I ��f'��::��,__�-'�(_�_���:J $3&&�ffimmmmmffim

Ha quem diga mal de um remedio de fama universal, (its;
,;el.es tão habilmente que o freguez nem percebe) 50 para ven.'

M ri F h .

qerout?osem ;alor scientifico, '!las ,que lhe �à maior lucro. J arcas ua âRJflCaS 'I.f. umaarte de lhe caçar,;:' seu dl�helro: prevma-se c(J!1Íra eIla., l .. 1� S h' iiI TRADUCT'ÇlR
A POMADA MIN};)_l\LORA 'n20 tem Igual no mundo. Quan a.dIO.uO C!Du et, PUBLICO; I

do a desejar nunca ácceite imitações nem substitutos.
. I

Só o que é bom é iuvejado e guerreado. Vende se em to-] encarrega-s«: de registro de mar

da parte.
. t tas, obtenção de patentes etc,

-Rua Ou:ido�' 45, r- Cai�a pos!tal 3902. RlO ce Janeiro '.

'. (Nome e'márca Registrada)
Do pharmaceuticn L. A (íDllçalves Joínville-S. Catharína
Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

.

Universidade de Ooimora, .

LOTES Â' VENDA

i\nra··· do Ombri'llnU1Z cem um só vidro �o(,Rcmedlo MinanUu . 'U II UUr=.l!lU cora contra ernbriaguez ».

Tem dado alegria. e. felicidade a milhares de tamilias Que
iloem na maior miser ia.icausada pelo triS!€ viciô;-Approvado
pvvíaf). N, de S. Paulo em 30-5-916, sob n. 87.

.

Dão-se '2:000$000 a quem, com provas, denunciar os fal
sificadores ou contraventores, [1. E. A. GONÇ1\LVES. em join
ville (Santa C1.tharilm) Pharrn. Mlnaul'ora. En"fiaro.-se listas de
preços a quem as desejar.' ,

.

Venda em t das as Drgarias e Pha lUacias

HOTlL�m�B�RÃTTiG
(antigo Mayr)
Rio do Sul

OHerece ao snrs, viajantes e excursionistas-
Boa cosinha-Quartos asseiados-á preços modicos

!

O proprietario-ALFRED BRATTfG !
__________��� �w s������

.0 que pro-curaes ONDE ESTA' A FEUCiDADR! das: heruorrh�gias, c�!ra�-s.efi. • 11
se sao (euravels) com a (1\11-

DAS SEftHORAS .

nervina;

Com celieza um medicamento efficaz para cu
.

rar, sem grandes .. g<istos,. o rhe1!matism?, a

.... 'gota, dôr de dentes, dô�' elos OUVIdos emÍlm
'.:.:- ..

DORES
toda natureza? Pois ° Bálsamo Sta. HeJeuà é esado

por milhares de famHiase se vos perguntardes se
.

algum dia existiu um preparado melhor,
recebereis. ª' resposta unanime

I
\
I

\
\
\

.
.

4f";;;

Pharmacia teqtrai�r
de '�

João Medeiros

o Il'L1!S moderno estabelecimento pharmaceutico
de Blumenau

Completo sortimento de especialidades
nacionaes e estrangeiras ';.

Prod:1;;tvs opotherapieos, vaecinas diversas
s,; ros, líquido- i .iectaveís em arnpõlas, produetos biologícos.

EXAlvIE COMPLETO DE URINA
Tlwrmometros clinicos .

.i\rtefactos de borracha
Se:rviço noctu:r:n.o

Probidade profiSSional
Honestidade nos preços
de NovembrQ.

B I u··m··e: n·'a u�

i�

Club �Jautico America
Thea'tro F robsinn

Sabbado)' 9 de Ft&vereiro' de'1929 �

Ora;;, de e ma<gestoso baile
.. -

a rantasld
..;\brilhantado por ex.cellent� 0rehestra

-o�'

Domingo 10 de lF��ve�eirro de. 1929

Baíle Infantil a fantasia :':

/f-·;_
� .. ';'.

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


