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Ignorar a ameaça con

tida no mau funccicnamento

ÍJ,4) dos rins, é expôr-se a graves males,
ii taes como calcules renaes, ataques de

II uremia, hYdropisia, etc. �,

II Estas molestias resultam de fraqueza \.
, renal. �\
• ..J

Seus primeiros symptomas são tão bran- 'I
II f;t� .que muita gente julga desnecessario �
• combatel-os, W
, Evitará, porém, graves doenças quem I\ usar as Pílulas de Foster fogo que I\ �entir dores 'lombares, rheumatismo, "

,,_ d d
.•. -_ AIf

�, ,e&Qf em urmanas, mchaçao, li"'"
_ etc. ��
--

Convite

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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r,;R�;�.Oc;�g;dO�éh������jnJ� ��;Irla;�;�íaf��fsõ!�r�� ��:;�� E-senla de PõÇo Grmlde DUPLiCIDADE-ARISTOCRACIAI bo, mas ainda mais pela lisura i E.8se caso i�nítotogtco, tmpres"
" �ga!, ju!g,a que as notas de] que conspiravam contra a v da For decreto de 2;) d= FeVér�iro >'

..
, , i do seu correet_? e_ hO!;esto p�o-! s�on?u ,viv,a.m�l1te a população

,200$ da 16 estampa, com a et-I do Presidente da Republica sr "oi creada ,,_ I ixt
As mal'> gradas figuras Li.e! ceder em todos os aClOS de sua: daqueíla cmace cearense. .

figie de Prudente de Moraes,jOer.aldo .l\'Iac.hado, O p�OmOjOl: poço"ra�duemnaese;eco aMID\ I': � �m NOV,fi York prestaram-se docil- vida. tanto publica como priva- :I-._.------......-------
est
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, rejam circutan o na Europa, da consníracão era o ex-minis' para a uai fo' rem ,; 1
' men e a que sem; nomes SIrvam a.muuo ouvavei e jt1s,a ror a

I
pois tendocomprad� à C�S<l ban j tro da Guerra Sr. Iturralde, que íessora 6. 'Cat�ari�ao����si� pro para ,3. prOl',ag-anda que os com- e�pontanea e sincera m�njfeSía� Pela Imprensa
cana Borges &: Irmão, ao Por- se acha em Nova York, merciautes tazorn dos seus pro- çao de confortador aporo moral

to, certa impOT�ancía d� dinhei I -Um incendio destruio par.
duetos.

,
pr:s!ada por seus am!g?s e cor-

"

A CIDADE
c

ro, neUa �llcnmrou varras no [te da Universidade de Antuer- "oIQ�tia� �� l�QlJIIOt
E é ct�noso ver como aquelles religiónario pela aus'p�cíOsa pas- RN�?pareceu a ;) do corrente

tas suspeitas recusadas em pa'\ pia, muito sotírendo as suas 1'1 üo I i) Ui!! Ir 10 lli nomes
_
flgu!am nos annuncios, sa[em de seu �atalrclO, I

nossa illustre colíega "A Cidade'

gamentos que ,fez em 5 fau!o'lpreCiosas colleções. ta�to de cigarros, colchões, IDO- , t.l�tre as. �Uttas pessoas que de Laguna qne �e apresenta
_fi, policia mgleza esta con ;\s espinhas, as manchas no vers e autornoveís, come me-ti- a no110 afflUlram a luxuosa e com uma nova, feição material,

vencida que as notas brasilei- rosto, que Ee irradiam pelo pes- camentos para reduzir o peso. aprazível vivenda do conceitua avarjados artigos e de serrvo ivj->

1'05 falsas que estão circulando \ N.I)(iflj·m3ntO" coço e collo, em fim, todasas Esta nova moda produetíva do homenageado, destacavam- do nctíclario.

foram fabricadas em Lucca, na �f)U t"h ô moléstias da pelle mortificam e por certo. foi lançada nada rue� se as syrnpathicas figural:. dos

Itália. ' Acha-se em festa o lar do sr. vexam quem dellas soffre, tornarr nos; do que por E;, M" a rainha acatados e respeítavels cavalhei -�-�-_.....- ....�-----'

-Ha actualmente em S. Pau Antonio .3:1. Cardoso da Veiga do muitas vezes caracter grave. da Rumania. ros srs. consul Carlos Renaux EI\ n FA I LU\10 e. �io um grande de rame de digno guarda livros dft E. de E e tão facil debeíal-as, hoje .Quando Um novo club noc- e João Bauer, venerandos so: nn IPê
notas íalsas referidas tendo na' Ferro Santa Cathariua pelo nas em dia, porque a causa de tão turno abre as suas portas. as gro e pae do feliz a.nniversari'\

,

vida, varias apprehensões. cimento de uma g:liante rneni- �rt1eis males é a Syphilis herda- meiliores mesas estão occupádas ante e príncípnes pi�meiros do
I t\. cr � d da Patri ...

_ De 1 de Janeiro a ss de na que recebeu o nome de Ma na ou contrahida. A indicacão por senhoras, cujos nomes são progresso e prosperidade des e d
- :::.�",ndeza 1

a nossa
. a/h..

-Fevereiro entraram em S Paulo ria Alcian
. ,

portanto, lozica e iusubstítuí- conhecidos de um extremo ao adeantado e futuroso Municípro. \ 1 {'pten I
e. a cu tUf,r1ah morAal-m,el-, .,

,

' ,,:-,' __ ' . ,ec ua oe seus 1 O" aran

,21.425 emigrantes. Parabt flS, e vot{'s de felicidade. vel, e a d,) GALEN:OOAL, para outro do paiz. Quando se levan� Desl1:ZUI'um sob um tão suave d f r ;d' d d�' d
'"

-

_ Após um mes de traba!ho �\.. u eliminação da causa porque 01'i�1l1.niLo íhes é entregue a notíl ambiente de expansiva eúrdiali· de�a ed � !C'da � ;�,ca a um

vara chegar à "ma de Zavaje, fe!Íeítar.do nosso presado ami pod�ro:)o remedio a combate ou. oe::;jJc:S:k, dade e communicativa franque'
e eIS epten e a o� <-u ,má1

t d K 1 "1 F k v' t 'rl A" e'
.

{'d j h esco a pa etna que VIram com

per o e ar ovaL, que Se acha- go sr. CaTrOS ranc' e sua ,="neazmeilte, des rum .....o-a por ','
UnIca COIS3 que se lhes za ' lovm.l a e as oras pas- � ih t h

.

va blaqueada pelo gelo um 9TU- Exrna. Esposa relo nas�lm(,llto: completo, ped .... em troca da aen1ilpza é '\ sadas no elegante palacete do tO�I/? os, e Ai.)e�eram Caim ,a m-,

.
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e _lgencla.. Doa esca a e: mo'

pa oe 5a va ores consegmo pe- e �ua pnmogel11ta se E'oltore; � s ramrnen.os ex er,lOS. uao .. Jl. '.) lo: usar o;.; seus no· I - 8 ugt 5,0 auer, l'd d
.

t -', r 1 T'

llE�irar na localidade onde en- agradecemos-lhes tt gentil parti 'passam de pa.lHativ08, pois qWj mes para anl111l1cÍar o estabeleCi que o escrevinho dor destas!os' rO'� 1 a e, ms ruc5aD'Sl�s Iça, 1)1 ,
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cas d .. ." I' 1 b1ene e economIa. ela ecouo'
COi'hrOU vm e e cmco pessoas Clpacao com que HOS i lst!�lcrUl : se repl'll11em, por las repucr. .

' e eSa,aYlau 'iS in las que . " "J
mortas á fome e outros aaoni-! ram.'

P

ii nantes m:mÍfcstações d� doeac'; , NalDa recente gravür:l uunun em comI anhia de um amigo ml1COj cO�dPre 80 o tt� esPd'enls,�'
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ve 11a VI a mas ar to'O e' el

Sll.fltes. inao combatem a causa:-o san, CIaaora (e um novo produdo ora ares! enCli1 o omenagea r1.. 1 'I P' bb. "

_ Rebentou em 'lera 0iUZ' i gue impuro. pharmacedlco, estanLITI os dois do apresentar suas fdicilações,
.• " va or �ea t

OIS em, aSSlm

,

e Sonora '1m movimento revoo) IviORTE ALEGRlf i Oah! as continuas eXl)iosões nomes de duas das mais ricas com o intuito de logo em' se ,:o�o os ae� �; et
o

bcorpo: a

iucionario contra o governo dOi 1I1oneu um d:a destt" el�Lon :génera!isadas, em geral i�tel1<:;as senhoraS da America d(· Norte' guida rdirar se, ia pEI'm:.mcct'u

I
c�ueç� e .ca e o a� em
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't I C1sam uyglene e asseio cons an e.

1 �XICO. msurrelçao e c lefm <. ,dres um homem que tinha o:; quasl sempre mais Violentas. 'h �egllla a . auderbilt e a mela 1101 e. p .. r
'

PEmROLINA
pela General Jesus Aguirre, che 1110me de )011\1 Death aue quer Nada, pois: de palliativos mas franklIn Roosevelt. .!,Taes foram os attractivos da MIN"A'[;'}CSSOoRAuse a ,.1.'. .
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n l. Que e um lOOlCO

e as operaçoes mJi1tares no
I dizer ale"'re morte SIm, o reme 10 promp o e e fi- _� cap Ivan e o l.qmosl a e 15- '!'1 d!
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cam ar ea; !HICrOOlCí a este

_8 a o e era ruz e que Ia I Todos quantos lhe conheciam Icaz - a enoga "

'

tJ DR A pe!1s", a a o os os ple!:;en es ri1;zautei doi couro ab 11 •

um dos mai.'l dedicados coI!ato'ío nome viviam ii telephonar-lhe 1_= '

_

,u) � pelo Hm::vel casal B!\u�r, oJJd,e eVl"a, d" d bel1 e. �ao
-ad d � C 'I

' , I ... ? i de F ,-' n'tda f·'ltml desd s f' ,
1< a que a os ca elos, aes

. 01 ,ores. os generae::> aI es e/perguntando-lhe quando tenC:::J-i !e lU! � ,11 ça:"
U

-'" e1velt':rd a popula lLh .. d" 'RI'
e °d l;�'oS 'vl- troe completamente a caspa;

,
Dl egol1. I nava mor"e� I !"'�hfieclm�rhO o deSta ocalIdade TtC'é" n .o� o .eno ao e ICIOSO e "'ord

.
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eh '" ura e comle ao o pencra-

,,_ governo ,do Paran� con-j O abuso de chamados che-I Falleceu no sabbadü passado ,�� con 1,gn;:;menf, co n o espuma,ate ampg.ne"" ueo, Algumas semanas de uso

trac�o� com a firma �llema �eb, go� a tal ponto que a compa-/:em Itajahy a Exma Viuva D. maior", �eg?SiJ� O_]I:.ÜVÚ Dí�ect<?r ��- fifi, uma ,g�adabll!ssm:a tornam o cabeHo forte, ondea
Hallmann, de Ha�burgo, ,a ltrojnhta de telep'hones acabou por:V1'l'ena Heusi Schneider, proge- d� I� .. ��:.:�? S, r ;,ulr. � VlgarlO reu:1taO

....

que : to�?� encant�J, do, vigoroso, brilhante p preto.

pag�nda commercml ��L �eí�alprocessaT um ?OS enf�açados,p'iíOri.l!la Exma Sra, n· Edith
di;!. o�,:;l."'�lla::.�evlllo, Sr. p,idre raza? p_r qu� ,:U<.IS t!�n� ve� Evitando as caspas e oembran·

m�lt,e e outros prodl...clo� GO! O que os, Jornaes ll1g1eses!L::lt�x, Esposa do Sr. A.IthuI' Allb,C,�:�,L�:,!:' "
aqu,i pateteamo::s o�� n<?s::;o� �gra_ queciroento prematuro, sem ser

Estado, não contam e se sua morte t:e ILaux ' A SUa ctlcl-,llrq fo)'ltm l'�vnn declmentos, reno_anuo os me t tu a Cd' t 'd
O b

' '1'
, '�-I '

. • lDdos ,"
� --: ' '" <,

lhores ema'n S111 ero' o' d
,IJ r. a a rrasco em '0 aR

, _ s anqueecs mg!ezes ria.tão alegre como o seu no�l Nossas sinceras cOYJdoledchp
� VIDTantes VIvas! locando" ,tti. C: S V lOS e

as ins"'al'cções para fazer o C'-
. Monfagu &. Cia. remetteram di- me

. \ ,1' '" em seg-ukln a bnnda ca1leccial m1literrup�as fellcrdades, b II i 't h 'da
'rectaménte ao Banco Hollande7.

' II *""r. VilJümeult; emocionado 'P�dre' COHRESPONDENTE \�ee °d lsSe rosops1ecco o?- Mu�m o.

S P
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< ';' �:
V n e na mrmaCla lnap-

.em '

.

aulo trmla ,nota� �aIs�s / r:<.r', � q l1e aI.] UI Ja est�ve, lia ;, :' 1. cora, Joinvílle: em todas as boas
de 200$000, perfelta lmitaçao ARISTIDES lARGURA ! 6 ,,,,n:lOs. como supenor das Uma Crea.Uí."a com cace- pllarmacias ,drogarias e pE:rflt�
das n?tas que t'!',as� o busto Por d�creto d� s;. Dr. besi\ nll:�oe:l catharil:cnses, abra90u ça e cauda d.e cachorro ,marias deBt� cidàde.

.

de Prudente de Mo.aes, dente flo Estado fO'l nome""'Q ,�.e' .. � SBt.s vt,hos amIgos e anttgos Na cidadt (i.:' !lY""�{1 no Est"do IOs ref'd b'l
'

f'
."u ! !;��- 'oaroch;< d J

.'
' .""",,>.,,., a �","�';;;om;"iiiiiii="""'=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:O;;;;;;;;;;""""

'e d,
- en o� :n�ue{ros oram

para dirigir o Orapo Escolar I
."... infdHivp! d' d "anos, Sf'll � CP01S sau- do Cem::!, a esposa de um risca! '

I sa !)S em cenoenas de cont�s Joaquim S. ThiaO'o de jo'nvil1e ' ,n' �.�. � o p'lo a!nmno Interno AI, daquella Drdeitllr� deu á h.'z a 'L�ínÀ Os me1,ho res ch""pe'os
As notas em questão sao '

.'

b ' : " I'"", r, "�_.tl �A '" bt:'rto 02dott: , : d - ,

" '. . � ,
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L
n Sr. Ânstlde!!i Laraura., ",!,e_� uCh "", •.•,a,;

I '
" em nome 05 sa uma creanca de tan'!,l!;ilO a,an- !;.! pela sun qualidàdé e

.
'., as mesma,s a SI ]ca fiS, em ue, b.!

' �' eSIIl!lOS e alumnos do lnstituio rajada, têl1 ...10 o COfilO !1(}xmal, a precos sem c�m<l etido;t.s '

ca, havendo de1l3s grande derr�- e peJa, alumna Ema Bettinijque mas i.t cabec:1 �l Loc'?a e a cauda Enêontr' > ,� ';: de
me na Europa. ,

.-=-3",","= __ proferro elegante I}ração em no de cachorr�
, 11' )rdem

ams\:: n,!s casas

" _: QU,a�do Jal}ia d� delega�i� PASTEUR : V "
"',. 11 ��. _ n:e dos alumno,s da Escola?ubji'

IJ ••

de pobcla fOI as?assmado a _ti' foi inaugurado no dia 6 do;�Xaill� li'P �tH��lssaO ca. Ao, tcnmnal,€lm estes os ��
ro o delegado, Ansteu ferrem). corrente em Joinville nu 1i1sti.J ,,\) v.>.O (j,i":.1 � seus dIscursos entoara,i} os �:;
Nt:ves, em RIO Negro. Estado tuto Pasteur que esta ellÍ1'egue A 1 d ,.

b 'Ih
alumnos da Escola Publica Um ,!f

de S. Paulo. à comprctente direc' ão do -Sr t'
,Clwa e razer dcom dn, a�- can�o de boas vindas �Il-Sel',{ J'ul -d t

' "' " . lsmo seu exame e a D1ISSaO O I", d
.

d �
•

a ga D �� e mez o Dr. Norberto Blchmann. no Oymnaslo CathariI:ense o
.

-., l?tJn.enag��; o ,tgra eceu �,
autor ao celel-re cnme da mala, ' � lr til' H' I'

muno cummovldo a recepção i

José Pistone
=M� ... - In,e 1gen e e e<:; Uf.. ('SO cnn-

ít"e pp ra
r. 't' d �.

,

. jque, filho do 1105$0 amif�O Sr. 1.'" ,�� ,e lel a ptOmEtten o
�,�-�o� ,preso e� San Juan, _I L !Octll'tial1o Cardr,so E'1-'ant!:;adIJ [1rabdlllu:. e emprega.r seus me� ��

RepuoIrca Argentma o ex-gover. da Est�cão d - G- ' )'" ()
.

! ,.Ilhores e�,orços para cumprir ��

nadar dessa provinda. aceusa- é1'l'dcn-t.o- 1"n. éC!IJ..oLtof> 'd <11 ' ej. ,.l 1 "I. app.1t I sila mi��[iO educativa e reliaiosa I I'd d m r 'd d
'.

,
,ca o a. Un1I,O ,Z (I "eu cn;-;sv, ,',

""

.

o e co p ICl a e nas 1Jregu- ola 1)ei.a d /{ :pl'iT"r�O J1'
- m;L\..; de "1]" dis- � *'*

laridades do governo passado _.:. óa e. U-t �\YI,a itjll�;; ir"lã"�e"I1�;�,i�a BE:;tj.\�,.: jJúmingo,)} do corrente, os ,'. '

Prê<:jdido p' r liJdo C st '
'

,

.1 < �' I, ., l ,.' ',1,'''' n"s do "'n�J··, t d
_,

�:,
a oni, "ua1'iieiparn a.c; pessoag do :Cardoso Que reje a "'seola pu-'" ....,:' '-', ..

1 :5,1,:.1, o e os a

. -"A AssembJea de Quebec re'! r. t
- ' Jiblt'ca 'I-j:l,qt'l'-lI" lor�ll'dade. I' E�ct)ia f'u,bJ:ca realIsaram UI,na

O
.

��1W,S Te ,açoeH. o 7l,aS?"1h.ê�"!'-a < �.., _<',

, genou. por 5 votos co.�tra ,16

'Ito
de sua jll'/,liWgt:tI./,tu, :lIul' NDssos parabens. I pcfiu,.::pa k,sta em homenagem I',0 proJecio que preten01a esra- ria Aleina. I

.

'I
ao novo D1l't::ctoJ' dO "'Instituto

, be:e�er ,0 suffragio feminino na BtW'�i..'!W�L, <4-3,-1929 I
""'MO'

' f: ViP/!!'i� da ,l'arochia Pêldre,

prov�la. �

,_!
//'.;,,'::h l.'-',:..�gt�lO nlbertl 3- qual constou

._.... i ': / A' ,i
eb representação de comedias.

6Y"F1?jffi�crii�ffiffiu...,mcf2),,1 tJ', ".:.·"'�''''�o
cantos I� recitação de poesias:

QJ.J(.[)mwwQGlmmW7IJID(.,(S) !i� J" j, ;;�"; }'e, Angelo foi na mesm occa·

&h cO; �>>., l� �,,/ �,_...;;,'j.'�1J :;;i;>o saedado IDe!o Pe, Leão .Muz
'

f{FJ G{9 �- r�.1.' !O:-�� ",,--'"

1,,6)"')' P' -

d '" t
cQ;

�
...<:t')::-:t",·. 1'2arelli. ex-director do Instituto

Q').J nsao e ; en re G!SI

l
"..,."'.<' '_"" pelo clerigo ,1 osé Maria Bales-

:1'�$3' E$� . ��i:�.����:?;.' I �\('ri ,�'pelol pTofe�sor Miguel I I I
'

PILLULAS DO .' .,' " '. "', ':-",'v,t�
I L,ereT�,' e ......'Q'U·�s n,lun�nos. fraIlcic·C" ('ar'-l'ndo)" ,:, ')-0;" 'h Ih'';"'e ' .. ", , , ",,, ,,', _,,,

�
�. , ,;)'" ',- I,' .. ;:' . .L..a! ouvesse espel os, quel'la ver

I� AbbadB Moss � V���1;!;�ig;) t Il1h·�:�tre��l'e���a ��. aAn��� comoA�l�Ca� �� ������a...
'

.

r� E$I PR! S pj, O�"':�.:?�:\Jt� ,agradeceu em beili:! discurso, Francisca (aco1l3elhando}: Em troca. de�ta bel!ez� artificia!

1fB3 E$: deVEÍ'rp� c i;��,;�,;;) I CORRESPONDENTE e passag'eira' que tanto trabalho te dã. p0den'is ooter a beHeza

íffi3Corrigem de � ENXAQUECÃ �:;�� " Brusque ,

�:t���ld�. duradoura tomand.o "RenascÍm:<>, que é o regene:.ador

\fB3 modo E@ ESTO�'Í;\GO·�6{9 A 'i d
A saúde perfeita encerra em si a beHeza.

't".'n cO; I) � o corrente mês transcor- Àn ("b ....�,..'.; �). u . �
- • .

1(l5j� ComI)letoE&G!SI;J; F I G ,I" ri O' (" '_ . dnt d n' . 1 T�

na ,aI O •• -:: .... !t.:..:: • n�as eÚ .:iaO g08�O ue toma::- 'CUisa';;, não ...
}.... '-" w J eu a a a O "nnlversano 'l1a- i ""a"c;s �� I,� n'·l·ct�)· 9 " ,

\ RI"�
�. '\ -O

,', li' d S A a- B
; .L .... \.:_� \ .....'" ,�, <'."euaSClm». e um preparado de pri-

&-i cQ)\, l\lj,Df-\').-' \t� CIO o r, u",usto, auer,ll11eitaordem, que garantI'; a saude, k '1 f'
0'J l <:9 \ d10'11 o e esforçado Pr f l M '
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Edital de Jury
P Doutor Amadeu Felippo dJ Luz, .J;j.'z de Direito da Co

marca de BIumena,uj 1)jl. f0r:111 d:'t le!, et .

'

'. Faz saber aos que o presente e:litai virem, interessar pos
·

S2 'ou delíe noticia tiverem, que tendo designado o dia vinte
12f})qo proxirno vindouro mes de março, s onze horas, para.

· ter' início a primeira sessão ordinaria do Tribuna! do Jtrry des- I
--------"---......-

ta ÇOflarca, procedeu-se 11:0 sort('i? dos vinte e óito, jurados!que tem. de servtr na refenda sessao, na rorrna prescr ípta em

I
.

iei, sen�o sortea,dos os :�e�uint�s cithu:�?�::-C!uADE,__Rod 01- ,I
pho !<letíle, .

Erwin Schnel��(,' Alnql�o Kldhtn! .A�olpho S.chmalz, E' natural que a
.

VOSSa felici-!
p�ca� ,Ru,�dlger" Paulo Frdyga!lg; C��los Rotnna,' th juuior, Er- dade dependa de vossos filhos i
wm K�o;cn, Oito J.ensen, H�nFlque �\.lese1;-:- GASPAR:-�lberto a delles dependa quasida SAU

�, Borphausen, Ht'nng�e Por::m.!O da Silv�, �tto Pawlo,:sk!, ;l\n- DE; e esta depende. cuasí ex.

tunt9 Alfredo Sehmidt, Vel'Issm�o Melc�lal1es � _�monm; lNl?A clusívarriente, de lhe dardes de
YAL�Rudolpho SprengeI .. Jose. Antonio dos SctTI tos, Frederico 3 em. 3 m.ezes, um frasco da

.. Struwe; liAMM0NIA.·-Ricardo Kretzschmar, Mansueto lsolani; afamada:
'BELLA ALIANÇA-Patricio Noveletto, Gustavo Conninck 30- b

. .

. brinhó, Saturníno Claudino ,dos' Santos; RODEIO.- -Oenuíno Lom rígueira Mínancoral·

Benninca, Leonardo Nolli, Arcangelo Tornelin: Nl i'\SSARANDU- :'1ão ha egual. Uma creauça, \HA:_C:irlos Feldmann; BENEDIC'l'O:-Ti/'Ji,BO'.---:.Eniilio Heín. de 11 rnezes atacada de desin
A todos, pois, e cada Um de per si se convida nara compare teria.perdeu 5431 vermes de 3 (

cerem rio, edilicio da Prefeitura MUnicipal, na sala das sessões qualidades testemunhado por Ido JÚl'y, tanto' no referido dia, como nos derna is dias seguintes, seis pe::s?�s idóneas em Itàperiú
emquànto durar a sessão, sob as penas da lei, se Ialtarem. E MUnIC1PIO de S, Francisco do

para çopstar'mandou passar o presente edital e outros de igual Sul fílhaHo Sr. Carlos Jo Neu-I'teor, pata serem affixados nos logares cio costume e publicados remberg, professo-, Cada frasco

pela lnlp:;-ensa.' Dado e passado nesta Cidade de Blumenau, aos é uma dose; Toma-�e de ull:al
dezenove dias do mez de fBvereiro de mil novecentos e vinte vez :ID: caíé com lede. Depoi. I

e riove:Eu Altredó Campos, escrivão interino, o dactylographeí do effeito nua precisa dieta I
(assignado) AinadéU Felippe da Luz. Esfà conforme, o original, In€m" pt�rganteo
cio que dou fé. . V'-l1de·s; �m 4 numeras (�,2

..
'

.4lfred,o Campos 3, 4), comorme a �dade, em lO

dos os negocias, nas pharma
cias� desta cidade,e drogarias e

na Phar :'llacia Minancora.
NOTA Se qüizer poupar vo- .

ssa saude e vosso dillheiro com

Idoença desconhecida e remedia
habituai-vos lia começo de q ual�
quer doença ao deitar, dar um \"bom suador e de manllã cedo .

u� purgante de Lombrlgueira. JMmancora E' o melhor de todos
quantos existem; e de effeiiol
rapido e suave.

.

Muitas diarrheas infantis são
causadas só pelos vermes e den..
Les. Depois procurai {> vosso

medico.
Vende-se na Pharmacia Mie

nancora em Joinville, e em iodas

I as boas pharmacias desta cidade

.

,. .

.
, ....

Fa�o publico aos Srs. proprietarios de apolices 6stadoat3s,
referentes a Ponte de Indayal, que por infermedio da Thesou
ra da Municipal, serão' pagos, t'.m todos dias uteis, os juros ven
�idos àestesapglices,relativo ao segundo semestre do anno de 1928

-'.

',',i :Le!ipoldo Hoeschl Thesoureiro Municipal

Q
......"�" ... -

�t!rI?� ��s G'ijt �t':3% na�ra: eesa t��rta unI"

'1;agão 0"t� i"J:!.'t1� :,;:�::tir����t@c; � vez da

!e.g2..timz, C���1\ii';Ô;V::�Xi!.UI� i-�$ ��.��h�eue uma
ilmjflÍ1.'"U�em:.;:J:;a �1'ilZf� à.11N;� r?:�%<;"e Eat�::;lf' il1e"'.iU cara!
F'or este n10tivo� to�t'! ;1 pes�;ó:-1.. d;sc.reta e cuiàz.dosa
ne.ga.-s(\ em :,[:b�01utú: a receber ourr:1 que nÊo seja a

CAJFlA!'!7PI:'�EU� ce,"", ii. Cruz Bt::1!er. E' O un:co pre-
- , p,:."c.,Jo qUê se pôde to!l1df LOill prena

C�)i1;Í",?�a,. pois dá s::mpre prompto
&lLlV10 e 1UlilCiZ ,�tlc(ta I)

coraç,j,o ;1('�llfi os ;itl�

!!'I!I!f!;' n""'Y'

lr: Livros par,.!. casas commer

...

/1 : claes, como

. Diarios
Contas correntes
Borradores
Copiadores
Costanelras
Protocollos
Cadernetas
Livros de actas

,e todos os ureusilioa para es

[críptorto e repartições eneou

-trase por nrecos baratissimo
I .' .

,

Casa Gari Wahle

liolestias da pelle
·

E todo os seus estragos ou

.ruinas, que tanto vexem a Í1i�
cauta mocidade, não fariam tan
tas victírnas, se ás primeiras
m?-nifes1ações, usassem Jogo o

l'
soberano depurador-toníco do
sangue <�GAlENOOAL", cujos

I
effeitos não se fazem demorar:

l-são infalliveis e persistentes.

! FAZER EOONOMIA
'I Na compra de medicamentos
· baratos é cometter um erro grave.
! Quem sotirer da Maleita, SE
i zões etc, deve adq uírír logo
)0 �IAIS PODEROSO ESPECI
iflCO contra estas molestíss as

[afamadas Pílulas do Dr: Reinal
i do Machado.
i Dentro de pouco tempo serã
(curado, obtendo assim facilmente

·

A MAIOR R!QUEZA
Que é a sua saude.

, Depois de curado da febre o

I· reconvalecente deverá tomar
di.ranre 2.1sum tempo como born

i reconstttuinte ê Hoernatogen do

! Dr, Hommel. .'

ALER'.I'ACOH
08 stiCCEDANEOS
E .AS IMITA.çõESt

DL Edgar Barreto
ADVOGADO

aua :Ui de Novemhro

Nr.. 123

IEsplewlido sortimer:t<; de livrost \ .

de reza em encadernação SiLI')

I pIes e de luxo1 branca, preta L
_

i de outm� cores, úHereee com

i mais artigos relígiosos a CABA

CARLWAHLE

, I ,.,' ....- -._._- .

---= _ ..

� -�-���-'���-��'�_�����-��� '_�'.
�J,',-" •.-- ,··.v_,c..�.�,,__ ,. __ �

I Gabi nete Typograph ico CarhJs Wahle
1
;

. (

ii
I
11

'.

�
- � --.Com .'Livraria e Papelaria -�-�:_�'�:�._-_ .. _-

'. '�.' Tenho o praserlde cominunicar a minha distincta. clientela, que na preseute data
estabeleci junto ao meu negocio d€ livraria e papelaria nesta praça uma typographia
encoldrando-se esta apparelhada paraia execução de qualquer serviç.o como:

.

! CARTÕES E VISITAS, F.\ CfURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGISM

I TRODEREBIDAS}EN-r--- .

.

'.

'�I YELOPPES, GUIAS
i. PARA AgUISIÇÁO DE I' Impressõesàcores I SELLOS, ROTULOS,

�
PROGRAftfMA,S 11-,.·· .' ,

.

..
. .J VROS DE VENDAS

II I A VISTA j)lI,�PAG!.I()S, fl()tlITilf�, E D� mm �ERVI.CO l All���D í)S A' ARTIl i
.............._--....."'.......�----�-�-""- - �-""-....-,. �_c��-.,....._...._..�.��.o-:- ......�.--_,..-��.__...._ ......�---:.................� ...._ . .__.,.._..._. -_-,_ ....�, � _____...,...... ...

. ": (

,
, .

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



(Nome enÍar.e� Reglstrada)
Do pharmaceutieo E. A üonçalves JoinvHle-S. Gatharlna'
Diplomado pela faculdade de Medicina do Rio de

.. Universidade de Coim.ira.

-Credito Mutuo Prediar-"--'o
Resultado do 103 sO.i.teioem"4 d.e l'f!arço d.e 1929

Premio no valor de Rs, 4:425$000
.

CADERNETA N. 10991

.. Em possu;rem dois jardins

Iligados entre sijo do Amor, den· Ide�1 Creme é? pre�eridoira de casai o das flores lle:.tl pejas a ma

quintal O primeiro symbolisa da elite. Com seu uso desJppa
a felicidadej o segundo com., recem por completo as rugas
pIeta-a. dentro do c:,nlor�o ma espinhas� sardas e manchas da
tcriai moralidade, roclatna

pc.! pelle, tornando-a aveludada.
los flJlOS e esposr!, e a saude- IDEAL CREME, sempre eUi-
faltando esta, tudu 3e han5- 'C"Z é cOmlJletameme inofen-

L . I "',
forma em SOlH:O

.

e martyno'l Sh-Ci, qualqt!cr creariça poderá De ordem do Prefeito Municipal torno publico, que du-
Como pOis,garauhr a posse �t j l1sal-(). Si sois jc-vem oe tendes ranfe o mez de Março arrecada-se -nesta t,hesouraria e nas in

! tão prec!?so. NU��M, de tac i n:gas ou l'spinhas, é porque o tendencias distr:ctaes o imposto sobre indL!stri e pwfissão, aoTodos artisjas de fama mundial, em i gralide�l;,J}'[? md? dlrelto em,bu::;ol quereis. Expe'imentai hoje mes no inteiro dos couir;tuin�[s ql:e pngam até Rs. 5üü$('CO e o

OAG i: 111 N' - I ca d.e "JVllnerv!::a" 9u,e e um I mo o Itll?al Creme e ficareis cún' primeiro SEmestre dos que. esf20 sujeitos a um pagnmento su.�
i

II
precIOso especllIco fe.lto pelo vencid8.s de seu vnlor. perior á Hs. 0CO$üCO. fmdo o IT:ez rnHrcado o imposto serà c(-

.. O l'oman.ce de uma mulhe.r pers.e.gu.ida pela su, a belleza aqluíteordurdaanteafadmezada[Itln1)oismt:mllC�:'� I Ellcontr:.l.-sf:\ na PHARMACIA brado nos primeir0s dois rrezes com multa de 19·j., 110 tercei-
M d t f 11 d ... -4 ro com ce 2.0'[, e ciepo:s :udic'a!mente .

.... �o�!a�' premIO p�!o seu propno ar! o para sa IS aç o e

Irado innumeras seuho�as evitau' CENTKAL. Leopoldo lfecschl Thesocreiro municipal·
seu;:, VIClOS e orgia:".

�. fi' '.'" i do (as vezes) operaçoes e soJo .

_"".""""'*"""..-�......Uma obra Monumeulal na lIfA. Ifrimenfos velhos do utero e
-_......- ......-=----

Entradas 2$200 Çreanças 1$000 1!�vaa:�riccPs�s��n��go�1��Stt:dd�!-'
---,"-" LOTES A' VEr�DA'

.

.

Começará ás 8 114 horas alto'" commercio de Joinville, es· GONORRHEAS E . SUAS COMPU A Viuva Irma Oaertu€'!, prGprietaria de terras no fertHli-
-0- ! gotando quasi à pudenda e

I _ ssimo Valle Rio do <rOeste c seus tributanos, -vende lotes deI esperança, curou-se de hemor-! CACOES especiaes terras dé cultu!'2., medidos e quas1 todos servidosVão se p.1eparando para vê "Viuv:l Alegre" com roidas com 6 frascos!! Todos

\
'

por estradas de rodagem, coniõ-trujdas por. sua conta, Os rere-MAy MURI�EY E JOHN GILBERT os incommodos causados de Cura completa - Pharmacia ridos lotes serão vendidos em condki5�s vantaiosas Para ira-
o fUm t1!ais luxuoso que se produziu até hoje. 'regra,;" ,i:':Meg�!1���morrho;- , Central de _loão Medeiros _.!!!f con!, os procuf!_dores Rodolpho Hoeschl e 'Hugo Meditsch.

·���.. =.�oo-.e��m����'��������-����������d-'�'-d-�dT�o:m�e��=�idado qde sou chl�ão ingkz. ilisse clJB com

da Sal�ro�ldlao � esili TI'uma pr:sE� � � t€muma idb fix� a

Igm a e. ._, iI'!...

O policia encolheu os hombro8... Con:_o {; q1l8. 0. �t�atfia e .0 Bobpodiam, 112? me .:l��mdo--SR me insulta, disse Boh, escrevereI· para o TImes. nando c tazendo [0ao o pOSSlVe! para mt serv1fcm, ajuGar-me
.;_ Emquanto espero, levo este :rapaz; elle que se explique I a sahir .d'�queHf� carcer�? _

deante do magistrado.
.. I fUI a jafie!la e 2.bn:t para â?atpar as grades ,de f;:fro,queMattia lailçou-se-me nos braços� Julgue! que era para me I cruzando·se. as fechavrrm por fürat e\"tavam agarraoas a pedra

beijar, mas o
.

Mattia tratava do qui? í.·ra pratico antes do que I eX�D1inei as p�redes> tinham perto d'um
_

metro de espessura; o
era sentimento. chao era !ageaco <:om g:ande-s pedras: a porta em toda cober

-Toma conurem, disse-me ao ouvido, não te
.

abandona- ta por Hrr.3. chap:t de folha de f�rro.
remos,

�

Voltd p:r!"& a janella; dava. para. Um pateosinho esireiio e
E foi so então' que me beijou. I comprido,

fechado na extremidadh por �ma grande muralha,
-GuardJ;l ° Capi, disse eu em francez ao l\:1attia. que tinh:.. pelo mem,s quatro metros d'O aRura.
Mas o. policia eotêndeu me. Com certes:;;:: que 80 não fugia. daqueUa prisão mesmo
-Não, não, disse eHe; eu guar'do o cão, fez-me encontrar quando se era 0juJ.ado �or amip-os dedicados. O que póde a
ha de fazÉlr-me encontrar os outros, dedicação da aru;zade contra s forç.? das cousas? A dedicação
Era a secrUllda vez que me prendiam, e comtudo a vergo i nüo hW1 p[!,redes.

_

nha que s�nttfoi ainda mais horrivel: e que ja se não tratava I Para, m!m� toda. 11 qU:é!�f20 agora era saber quanto te1upo
duma accusação como por occasião da vacca; se saisse inuo-I fic5.r1a llaquelb. prisão, rr=l�c� de me :::present.1f deante d� ma
cerite dessa accusação, lião teria a dõr de"ve� condemnar,jusi:1: igistrado que dec.idiria 2:. mintta 30it�.
mentG, aquelles de quem me jnlgavam cl1l�!?llce? o'

• i. -Ser-me-hui. Po�s!'�eI prova�-l��e a minha. innoc2:ncía ape-
'Tive de atravessar aO"&.rrado pela POhC1P.. a fila de CUriOSOS Ilsar da pr;!sença ao \A1Pl na egreja!' .

que nos vinham ver pass;l', I11.'.l.S não me pel'<;oguiram com in-
.

E ser-me�his :.Jo_ss:veI defender-me _sem deí.far a ;"'csnonsa
SU1t0S nem ameacas como em França. porque aquelles que me bilidade do -CrIme sútJre aqueiIes que mw ql�erw., que ;:Z::1 de ..

vinham ver n�ô. ;rall aldeões, mas sim pes�-lOas .que lad.as 0..1 via accusar?
.

I '" ••.
.

quasi fodaselIas viviam em guerra com a polIcia, .sa1tImba�� Tudo paw ,u:., ',epenOJ::t d:sso. e,('ra mSEO: n Issu i.:r.lca·
cos, taberneiros, bohemios, tromps. como d1Zem os 1l1glezes, IS mente que c [',�aHla e o s,�� .am:go Bo: n�e pwh[qn :::d', ir: o
to é vaO'abundos. .'

..•.. seu papel conS1Slta em rei.!m:, testemuneas p2r:! p!'()'!:a;o,::''l Que
A ;'::'ptisão onde me feeharam não era uma prisão. de brin- I<.'t UID3 }-lüra e um quarto tG r:-ão .estava na q!:te�� dp �;, ,101'

ce,deira com uiná janeIla gradeada, com barras grossas. de ferro I ge; se pro'ias c, .E"�tnva. salvo, flpes.ar d:.l ft's:nllltwb" l.!lU�

'cuja vista, apenas, destruia no. seu germem qua quer ldéa
..

de l da que o moeu pODre C::Pl sel'l� CO!1tr�t rmm, e �SS:tS f ':. "":e ,nu
fuga. A mobiJia compunha-se dum baneo. par.3 á �ente. se ae!!ar Illhas, pa,recía·me qu�. nl1,O er� !lnp0s��veI en�onr!'al-as,Deixei-me cair sobre esse banco e frquel a.hl mUlto tempo -Ah! se ° Maftla n.ao tIVesse imo o pe (Joeak, saberia
aniquilado, refleciindo !la �inha triRte �o�dição. sem segi.llr, I bem proc�rar. ?:l�'Be a .esse traba�,;o, m�s nu est�Kb �,n. que
ÍJorqve me era. impOSS1\7el juntar dnas

..
ldeas e passar duma pa

I
eHt es,tan, po�erw" sP�lr do carro:' e Boú qU7�eqa, SLL)S�tUi1-ortt'a o4tra.

"

".
. .0...· .

'

....

.

J. ••
Est�s .a."1Clf.dades Juntas a toda.s as que Ja senua nao me"

Como o presente er� t�rnvel, eon�o o �uturo era atisusladorl aelxar�m aaofrne';l3fj apezar do mBn cans,aço da vesperar não
..

. "Tem cora.gem; disscra-rrleo MEttm, na_o te abandona�8mos; I me delxar�m: mesm? sequer tocar na cOillif1a que me trouxeramCllle màs o gt.le podia uma creança como o Mattm? o que podIa me: mas se de!)''''l q� '''-]'nlt'ntos de lado,Iancel-me pejo contrario à.

o. mo um homem
.

q;..�:z'.;s:;e aj:ldar o !lfaWarlagnat sed.e ardente, e durante todo o

foi premiada no valor de quatro contos quatrocentos e vinte
cín ce mil reis (4:425$000) a caderneta N. 10991, pertencente ao:

prestamista Geraldo Manoel Almeida, residente em Penha
do ItapocérohyE' O IDEAL é o' grandioso Pi:!' P' 1 otn D 2

.

trimonio legado' i therapeutics .

reme n� va Dr .UI> as. I){)$OOO

dermatoJogica a1 0S �IJ annos dei
1271 Célio Oeaen;l, Florianopolis1:'

\. PremIes. no valor de Rso IOC$OCOacura?os estu�o�. «Cura toda a
11611 Antonio Miranda, Laguna, Conselheiro Lamego, 34

qua lidade de teridas novas e ve! 3970 Theodora Maria Elvih, Capivarylh�s. tanto hUT?-anas como de! PR,EMIOS NO VALOR DE RS. 50$000
amrnaes e muitas uoenças d.a 110058 Pedro de Alcantara Schmidt, Estação de Lança, 6760 Ju
pelle e da cab,eça�U1cer�s, 9uel-llio Luiz de Azevedo. Porto dos Oanchos,7577 Jnventina Andramaduras, .IJ:ecç(.oes EmPtlgpns 1 de Florianopclis, 10899 Henrique Jacob Schiphorst, Therezopolis, ISarnas, Tm a, faVi,).�.e onsu 13688 Nabor Jul.ào de Olivera, lJ'lorianopolis, 1462 Rosa Véra
rante), UJcer2S !;ryp�t1�:lcas e al

da Conceição, Lagos, 8801 Alfredo Remar, Aseurra, 4840 Pedro
. �umas ca,ncerosat/nelIaJ' SU�; j Zomer, fioriano-poHs, 4550 Tempo:ia Virlal furtado, Trindade,

lesdIosd�es,Sarna'lannofsJ °brol� '0512 Constaneía R. de Jesus, Flonanopolis.

I
etc. n lspenSav€ aos uie ? is- ! Premios no valor de RO$OOOtas, e às damas para adherir o

.

{ _ . ,

P· d d t '1' ... a pelle A Pharm Cruz AVal e Est �)451 joanIla Ooncalves Alves, Trindade, 111 L1:) Mana Jose Mar�
I

[) e e arroz, es en 15&, J. "".
A

' ., 8"225"J . A' io Ramos fi riarropolis 779D_je ,S.P. curou uma ferida (ulceralque nem o 914 conseguiu curar tins, nnu, oaqurm .r-.. ruon (f' ��r-;F a, '

.: <_
.

Curas maravilhosas por .toda à parte. Aonde a({Minancor� .. �alloe[ �osé Generoso�.Bana daLJ",oa,. L�.) .��y Oliveira, fIo.vee chegando, todas as pomadas' vão desapparecendo 00 l'mnopol1s! �765 Astr�bllda .�am(}s" floil�lOP�I�, 2757 Aur�r�mercado; as curas, a reputação e a sua procura vão aug- da C�nc�lçao Ma�al1l, Florianopolís, O: 6_ PLc��o Luz,. flona
rnentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, serà o reme- nopolis, �o1l68 Ma�la das Dores HyppolJto, Floríanopolis, 7804
dio de maior tríurnpho em todo o Brasil. D. Carolina Palhares, Appolonio Delprll�lO,. Ja.?ual una.: ., ? �de Joínville.curou com uma-só caixinha» uma ferida de 9 annos.

_ PRE�UO� NO VALQR d �s. _O"��O ;: ....
. Temos «centenas» de curas semelhantes I! ! 229D Antonio MIguel ?e M�ced�, It.�guas.u, .448::> �ultet..
Adoptada já em muitas casas de saúde e grande clínica me- G. �Ium�.Laguna, .5264 MafIa Luiza d AVJ11a: Flo!Ianop�lts,3432dica. -- Licenciada em 31/5j915, sob N0 97. Jose Sabino da-Silva, Machados-e-Navegantes, 3",63 Barthomeu

B. dos Santos, Morro da Lagoa,,

Premias no valor de 1(.l$OOO
�v:CSO: 2728 Pedro Manoel dos Santcs, Floriancpolís, 10073 Lucio

Domindo de Carvalho, Florianopolís, 11118 lv'nttías de AJenca�
Estreito 6842 Deolínda Treme, São Bento, J 23� José Bruznollí
Jose M�ndes, 5998 Wilson Schrhídt, Flotianopolis, 5148 Alber
tina Felisbina da Silva, Flortanopolis, 978B Lyvía Martha Di
cker, Florianopolis, 0569 A rgemíTo Bertho da Silveira, Sueco
dos Limões, 5173 Octávio Galvão, Trindade,

Há quem diga mal de um rernedíó de fama universal, (às
./ezes tão habilmente que o íreguez nem percebe) so para verr

der outro sem valor scieníihco, mas que lhe dà maior lucro.
Ê uma arte de lhe cacar o Sé-U dinheiro: previna-se contraella.

· A P0MADA MINÂNCORA não tem igual no mundo. Quan
do a desejar nunca acceite imitações nem substitutos.

.

Só o que é bom e invejado e guerreado. Vende se em to-
da parte.

Isenções de pagamento por cinco sQTteh,s
0991 Manoei Generoso Dias. Bem Retiro, 19m Mario Mar

ques, Florianolis, 2991 Bernardino JOSé Parncs, Indayal, 3991
Carolína Lopes, FlorianopoJis, 4f91 .José Paulo da Costa Aran
tes, Tijllcas, 5991 l\''1uia da Ora{"!-\ Pereira, florianopolis, 6991
Olympio Conceição, Trindade, 7�91 José Pereira é Manoel. H::
perna, 899J Delphino João, Imbituba, 9�191 Agenor Silva, Flo�
ríanopolis.

Agente em Blumemm Edmundo Pncheco-Rua. Parahyba

Cura de' 0m'bri�gnazo cc m um só vldro ?o«Rcmedio l'{!inan
ii UI Utl cora contra embnaguez». .

Tem dado alegria 6 fe!ictdade a mijhares de famiIias Que
iIoem na maior miseria eam;:ada pelo triste vkio.-l�pprovado
pvviaD. N. de S. Paulo em 30-5-915, sob n. 87,

. r

Dão-se 2:000$000 a quem, com provas; denunCiar os ral
· sificadores -ou contraventores) a E. A. GONÇALVES. em join

. viHe (Santa Cathárina) Pharm. Minan«'ora. Enviam-se listas de

.

pi'eços a quem as desejar.

. Venda em todas as Drogar.las e Phar:macias

ONDE ESTA' K DELJCIDADE das e hemorrhagias, curam-se'. li li
se são (curaveís) com a (Mi·

DAS SENHORAS nervina)

CINEMA BUSCH
Domingo, 10 d.e Março nomingo

.

Um Colossal Film dá "l 'FA" !
PAUL vVEGENER

MARCELLA ALBANI
PA(TL RICHTER

Pharrnacia CeQtral
de

.

João Medeiros

o mai s moderno estabelecimento pharmaceutico
de Blumenau

Completo sortimento de especialidades
. uacíonaes e estrangeiras
Produetos opotherapicos, vaccinas diversas

Sôros, Jjqüido� injectaveis em ampôlas. prodUc10S biologicos.
Ex A "H�' OOluPT ETO DE URINA� _ • > .lll. . .L:i lU.Ll
Thí"rmometros clinicos

A rrefactos de borracha
Ce::rviço noct'\.?.:rnc

Probidade profissional
HonestIdade nos preços

f{ (.' (�. de N�vembro

Blume nau

Prefeitura Municipal de
EDITAL

BlumenBU

Andreza Campos da Luz
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