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;�/Fesfa dU. ,�ivil]o' ,A, praga düs concursos,! , A GA;LANTEl1J! DE UM �",so"\"�,:r:ra I' PERFIT:MARIAR I Agradecimento

:ESp1iI'lto �alltn ,Hoje faz-.s,� c�ncur5o de ÍL:do.
' CAPhAO Em obediencia a, ordens rece FIN A.R i '

,
' ! lu uI, til Uus de utilidade reconhecida, '.... ,

bi?as partio para Araxã, .Estado
....... I-.:: I Pelo presente vimos externar"'"

,

' .' ,como os de sementes, produ-] A sê!lhonta Dtd!_Cailet, em' Mma�, d� CUja parochia vae A «Pharrnacía Central» rece] os nossos agtrdecimentos ao il
, Precedida de novenas dos da lavoura e das inclus-j baíxstrtz

do Paranã no concur ser vígaríoâo Re:�mo. Pe. L�ão beu: 'Põ Ó6 arroz «Quelques ] lustre eirugião do Hospital S.

'que.estiveram muito �on- frias, outros frívolos e futeís so, das <:m�s.�.S)\ �oi. vi:.itar o Muzul'elll qn� durante varIo.s fleurs», Houbigant Dito <!.flo I Isabel desta cidade Dr. Wailel'

corndas e se revestiram sem vantagens outras do que I
fOI te de, Cup"c8_:Jan,1, de onde, a_n17os pnrochl,oU Ascurra e dl- ranuje» L T. Piver, Dito «fIOU·l .....n' , .

'

d
.

cedi 1 i -'1' 'r as do lucro visado 8 auferido num dia de Julho de 1�122 sa- rrgto com dedicado zelo o Instí r s d'Arnour» Reger &; Gal1et. Ci:>p�He, pelo earm!10 e compe-

e J,nexe n:e )11 nar�:-I5mo pelos esnertalhões que os pro- hio ao encontro da mor:e aquel tufo ..

Salesiano S
.. P::_ulo des�a Dito Coty, legitimo I t�l�cla �om que _agm em diffi-

realizar-se-á, amanhã, na movem.
I 18 grupo de Jovens brasileiros, localidade e as M.lssoes Salesia Creme «Rugol» para destruir I cilima mtervençao pgr que teve

egreja matriz desta cidade, Agora mesmo eírecíuou-se na q1:le illS�leven:m llahisLOl�iít pa 110S e� HOSS_U Estado: O g'l'RUM as fugas Pó Coty, comprimido, I de passar nossa esposa e filha

a tradicional festa do Di- elegante praia de Ssomíngycn, trta um .cos mais bellos capítulos de. arrugo de1::ou aqql perdura. estojo duplo Barbasõl, creme an- D. 11[aria Schmitt lIIaiburg. Ex-

vino Espirito Santo. .

nos Estados Unidos da Arneri- de he�ro:s�o htl�;[ln�. 'l '.
vers recordaço�:'l, . . tíseptico para se barbear sem tendemos os nossos azradecí-

A' 9 h - � -' 1 _

ca do Norte, advinha-se log<?, "M!ss ,:aI':na» V1ShOU, p01S -R
Para 3r,lttlll; SBrUlOAJH1", d'a� pincel sem sabão e sem esfre- �

S
.

01 as sera ,ce e
um concurso de pernas femlní- � le�e:ldano Iorte, e a sua gen o evmo:, e. Hnge,o, nertr, gar -Cutex,» estojo para UnhhS mentes às Irmãs do alludido

. brada missa solenne, eom nas. Mas só de pernas bonitas. til visita tanto enthusiasmou o a�t.ua! Dlre�tor. do Instituto 81' «Loção brilhante" Sen- seu, hospital.
sermão ao Evangelho. 73, candidatas concorreram cornrnandante daquelle baluarte lesl8.?O e vigano de Ascurra, a americano, legitimo,

O eôro das Filhas de ao premio promettido. que.elle a commemorou e0Il! o serviço de sua ordem, devendo Pastas para dentes: Kolinos, Blumenau, 17 de maio de 1929

Maria e das Irman � da O jury não fazia questão de seguinte docu_mento que os jor estar de regresso no próximo Colgate e outras.

D.a. P id
-: S

b busto nem de 'PUIliWÜlOS de naes reprodusiram e comenta- rnez de Iulho.
E

.

f

lv�na. "

rOVI ,enCl;:_:, 50 J
'cara, ram com fino humor: - -Realisar-se-à aqui, no dia sponjas inas para banho.

a abalisada dlr�cçao ,do Por isso coll -cou-se por de- «S!0mmar,d� do. primeiro ba- 24 do andante, com a maior �-==��==�='n=�__=�_�_���"""",,,,,,,,...,.,,,,,,,,,......�,,,,","_""''''''''''''''''-'=_

revmo sr. Frei Gabnel. traz rle um biombo elevado do talhão de AttJlhana de Costa e solennidado, ? festa de 1\,1. S.

IVI�íil
, executará a bellissima mis' chão de modo a só deixar ver forte �e Copa�abal1a i�m nove ��uxil a9°,ra. No mesmo dia se-I r,.H ()U

� S t' I f' as cambias das cuncurrentes de maio de I 929. A�dltamento ra admm tstrada a l' comim: - I A C
. -

d
-

d t
:::Ia « a11 a n anela», que, dO. Ih b

.

'

ao boI '-";m l'eo-imenhl numero nhão 30S alumnos do Instituto '! ' '. om:1HSSao �?car:.�%a a da cre�cao e um monumen o

. . .

d' os Joe os para alXO. ctll <:>
L

de ois do ue será levada em
a memona �o Dr. Frn� ,�mIler faz publIco que a inauguraçã�.

pela sua lmpOnenCIa, ,a As, 114 pernas calcadas com 107. pr�ciss3o �) perímetro de Fre �o moemo flcou transie�!,da para �eJ�unda feira, 20 do corrente�

sempre grande realce as meias de seda desfilâram seis item jrimeiro: o commanddo .

a '.·'nat'em de N'cs"'a.� c ,.
as 9 horas sendo convloado o pUOllCG em g.er_a].

solennidades e muito agra· vezes por detraz do biombo do forte de Copacabana ten G quezm '", ' .::le A OmmtLSSao

d
' .

t I j'd d d n"IO""
da aos que apreciam a sen o examinadas á vontade e em .v.'s a as a. as qua í a es. 0,

' .....

boa musica. ce.m imp�rc',ialidc\de pela com- eS.l-',!.nt? .e belles�� aaj sell�onta
,
r, _.. ID1:são Julgadora qUB afinal DIal l.,alllet, «ml_:"iS 1 arana»:

..

e �=-""""""c,�,"��=·=�

Apo� as CeI1m�)l11as. co- conferio o premio á Gona das em commemoraçao de sua V1SI- n '. tmeçarao os festejOS pOPU- pernas mais perfeitas, o qual! ta a este forte, resolv� jyestil a U prm19lm �en re 6S
lares no lugar do cos:ume consistio em um lindo e rico do commando hOIlora_no da cu- i�2'HrW];rn('
que prolongar-se-ãq até á collar ?€ perolas. pola «Du:lue_de Ca�,�:1�» �r��- ;Ju..,,�m.h')
noi"e .' Conhe_ldo o resdtado do cer da com �(tnl�o�s de ,)0., mtlh- A bem dos qUE' soffrem e como

L •

", _, �
_

'r
tamen ouvio'se O grito írium- metros \asslgnado) fIonorato um desabafo de consciencia

Reallsar-:::,e-��) I\.. ermes- phal de um bando de crianças: Prodel, capitão commandanfe. tra�:;ovo'S ante n. imagem d2

ses em benefiCiO da egre- Viva a avosinh:l! Viva a avo- �"""""""==-=-"'UM�'Õ-.. - .. c.-.�".�.
vel!clade. o meu testemunho de

ja e atrahentes cliverti:nen- sinha! gr:ltidão pelo rapido aproveita-

h 1 dEram os 8 netinhos da con· A PHARJ\iACIA menio que obtive com o (,GaIe··

tos, ae anc o-se arm3 as currente premiada, uma s6"'1ho- CEN�rR.AL nogal».
as barracas Dar3 cate, ra de sessenta anIlOS de idade Oito annos de sof,frimellios

sanclwiehes. do�es bebidas que, emocionadv., se desf�sia eu acaba de receber directamente rhettD:aticos vencidos. em _

pou-
, Dl''''·lto emquanto s ou s 7..... I h d

. cn" dl"S ' ')0 t"-ce'ro t,·r·sc'·
l ... l , a Ira Lo da AI eman a, gran e sorhmen I

.., o. '- ,. ,�I I
.

,<. I,J

rifa, roda da foduna, fruc- candidatas, lindas girls adoles- tD de productos chimicos e es
do grande remedio, ?br��am-me

t-· h t ce�te'3 mord:' ln < le dn A't . ,., R" O a 1'1'0,,1"11'''1-0 o l'r'·r.e'l··-, r·'ll.l·�'
..as, c ara os e Clgarro��

!l .'. .':lI,,-.,e ( ,-S;>o: o pec!aJíLiddcs de lenel: onosan .J :'-'" :h' _

T
J';L, ': �', '-" I. <;

e raiva, protestando contra o DegalóL Camphocól, Catami!11., 0:5 prliHClrns. Na q,naháade de

etc. veredictum do jury que, toda.- Neo-Bu.tival 'Mexal, Dorrnalgin
,-o;ltmao d: Illtennenc ti d� Pe-

Os festeiros convidam via, mal1teve a sua decisão, por Dechoima, DhodYI e Aperitol', !(?ta.<> ,púderao os srs.hmcc;ona�

que o concurso só eogit�va de No intlÍito de b0m servir a
nos [)[L. ;;iesma, que de. perto REOEPTORE�,

O -POVO desta ddade para pernas. sua numerosa freguezi::t, a Phar cOíl.héClalI' os. m�us ertW1S 1'a-

abrilhantar a tão popular E a velhota fríumphou. .

C I .,
deClftWlltoS . .B azel desta o (we

macia entra. recebe, qtUllzenal rr-:-1b",' yoS a')l'o"ver na cert: n

f t
L • • ;10 _u....... -

!...... �z,"

es a.
�-""". • mente, prodl.lctos clllmrcoS e oe qne mais do ql.1e elb farà

Um a�n�rd.!à�ho ut�1l1
especialiâades, encontrando-se a minha voz agradecida.

� fi,
:;.... if"',

..... ,:",,,,ll .

' ill
sempre no acreditado estabe!e. Pelohs·-R;o Grande do Sul.

__��''''''''''__�''''_��.......;__"""",m�-==.;;J!.. .- lJrn n·�I�? �m�(;11H)SO, m��t'�'r ,.. �\rihqr Bon1f�c;() riq �1hlq
��_'-r __������"""""""""=�===,.,,..,===�

rj). John K�ngdom, �ons;deral1do (l
Ciinento, �omPI�t(l stOCK do qu: únnI�n '�econh6C!'d�t \:l:J"Jvd� Cl1/df)'VJÁ,(J ele.. aborrecll:nellt.o e a repugilunc1a ha de mms mocerno em medL I P::'ll'a com1Jater ragicldmente o

éJ.tlu:Vljole. e 1a�i.e.ia das cosmhelras ao depenn'lr ciGa. 11'heummisl11o seus soffrimenfos

g(i!linhas, i_nvemou,.u;n �PP�;'e e
. ach"q_uesj so Um remeàlo I Scit:n�Hkt) uos interessados que de 28 a 31 de maio pro-

lho d� l!lwtlt slmp.!cí�nce qt!? eXl�'.��U :.03.!�r:ogal».
t
ximo, na cidad� d,� Blumenau, reulizdl'ei os exames para pr0-·

as, ti,IlIvI3 ?esse tr::.tbnlno. 1'.HefT('s pOSlt vos e certos. enchimE'llto das escobs sLloyenckmadas vag�s ou que se V;;1O'8'

h .ntrOd�Zlda a ave 1;0 app:r�, rem no :orrellte anuo.
b

.

Il:�;.,ao _p_cnnas, q�e �:��_em!:�:l _

Os resultados bríHHlf!t"'s 00' Os exames corr�;,:io na fOrlIl:a do de�re!o estadual 1300�
r<:Q,,9 por um Vel,tlL""JL, !}.5 t' j P'l' d O R' de 1919, versando SO,A'c as seQ'umtes matel'l3s: ])urtuQ'uez, ari
Q.·m entre um sector e vm cv

100S com as ] mas o 1'. CI-l'
� �

�." ,. ,.i.i' n�ldo lH�c!;ado no tratamento' thmeticfl, g�ographi�, l;:sioria do Brasil, edu�acão cívica, l10cões
humo gIrante quo" '''', arl-�!,i1(·:'t I dI"

� L
•

t
-

1 t'
>

,
•

; ; , :
L,.

,,-��' fia ie�,re liaS atfestam que sfto e lyglcné, e�Crlp ur::\',LJ (sei) ::ll', gymnas lca e camo.

�O�l,,��c.I,aade, r sem eS10'3'. a
(} melhor nrep:'lrtido p"rn. este' � Os ai!f.,stados de e;-;criptllração escoiar, gymnastica P. cnn-

iN !J(,.ue, como aCv.1L,.;r1 C'.ilU Ll
fim, I, :t""

I
to sento dados pelo Du·t:c::or do vrupo escolar «(Luiz DeHino:,

velho. process{; de a�a:l _fPTven- Depois de cumdo da febre � mediantes a pr2.tica naq u cHe ésfq'telecimenio de ensino, confo;
te e aepellnamento a mao.

deve-se tomar o Haematogon do, me o Geo:eto !)ij!. àe 29 de Janeiro de 1912

Dr. l-iornn-:r:} como reeonsti1uh,-1 Os lWldicbios dev6t':'io requerer.me � exame, seHando �
te do sanzue e um vigorado!" requerimento CO:ll estam;)iiha federal de l.;jlGOO e estadlHÜ de

sem rival. ,

2$000.

""",���"",�., __ : Os requerimC!110S deverão ser acompahados dos seguintes

I do�ument::�,: folha COlT:d:, c,�r�idão q�e prove s�r o �.andid:lto
I mai�)f de 1 � .annos. at:e�ta:jü de V3.CCln3 e de nao soHrer mo

,lesiI<l con tnglOsa.

,
Os requerime,1t0s devu'50 ser entregues ao Director du

mencionado Grupo Escolar.
A pratic:.i pode ser fei;a a;:;õs os exames ou antes dos mes

I mos, segundo as conveniencias dos cand'datos.
Na forma do artigo 3° do décreto 11. 2266, de 8 de março

do corren�e anHO os e:�ames prestado:. na form? do decreto

1300, cad�lcarão seis meses após a realizaçã o dos mesr;:os, si

os e:XJ111illU;ios il201,,rem aproveitados. ",

Na mesma occasi50 poderão ser examinados os professo�
res part;c-liares que qdzerem it'galizar a situação de sl.'ias <:sc')

las, segundo o pa ag. 2 do art. 24 dr! lei n. 1283, de 15 deloeiem
bro de 1919.

'Inspedor ia federal, em Flol'ianopolis, 2 de maio de 192�J.

( (Jo'l'r,:spondenie)

]VOlvas

Biumenau 11·5-W'29

BHOf�CHrrf:
ASTr1MA
COQUELUCHE
ROU�liH.Ú;'O

PEDIR

FA IllA
A grandeza da nossa Patria

df'pende da cl,íttlra moraHiltel
lectual de seus filhos. A gnm
deza e felicidade de cada um

delles dépende da bôa (,u fi::;'

escola paterna q ue viram com i
os oihos e beberam com a in-'
telligencia. A boa eSCOla é: mo'
raHdade, instrucção, justiça, hy'
giene e economia. Seja eeono'

mkoj compl'e só o inJespensa'
vel 11[1, vjda, mas artigo de' lei,
de v::llor real. Pois bem; assim
como os dentes e o corpo. a

cabeça e cabello tambem
�

pre
cisam hygiene e asseio con stante.
Para isso use a PETROLINA

MINANCORA, que é um tonico
capiHar deal; mi'crobicida ester
ri];�".u;i'ei do cou!"o cabelludo Ievita a queda dos cabellos; des·

,

troe completamente a caspa:
':'gordura e comichão do pericra
'ueo Alu'!!1'�� <:.eU)"'1aS de uso
,: tor�a���'�' ��beÜo f�rte, �ndea
do, 'Vigoroso, brilhante f" preto.
Evitundo as caspas e o embran· I

quecimento prematuro, sem ser I
tintura. Oada frasco tem todas

1as insümcçôes para fazer o (;�<-

beBo l!., SÍroso secco ou hmnido
I

Vende se na Plmrmacia Minrm-lcora, !oinyí!ie: em t(.'dflS ns boas
, ...... � .,' - - .,.

-

..' ,
"

., .. �;. -

, (".

:

I ��-;;�f�'d�;�t� �id;d;;:'-':
ç .�,' ""1

Maa: 111albu1'g
.Jacob Solnnitt
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.;;: Desde tO:909 os tempos, um
dos grandes flagellos que muito
contribue para o enfraquecimen

(Alimento, dos dentes, dos 05S!7!S e do cerebro/ to das raças hUma118S,é a deea-

(ESPECIFIOO D� DENri IÇ�4.0) �����a :�a���a mV�í�l,faft�eci�:�
ao homen ou éÍ mulher, como

A S·AU· D·E ·O·AS CRIANCAS compensaçãoda Natureza, pelas
....

.... ...... I
,

..
horas amargas e tristesa da Vida

Ao vosso filhinho, já nasceu o primeiro dente? Tem elle A fonte pois, d' esse flagello
bom apetite?

" começa pelas dóeuçns da mo-

E, elle forte e corado ou rachitico e auemico? cídade.as quaes.na primeira vez,
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia? não se (la ímportancla, quando
Os seus intestinos funcionam reeularmente? aliás tem multtssíma, por que

Dorme com a. bocca aberta? Constipa-se com frequencía? são a origem de muitas desgra
Assusta-se quando dorme? .

ças .quer no decurso da vida
Jà lhe de'lCALCEHiNA, o remedia que veio provai' que quer sobretudo na velhice. AS

os accídentes c.t primeira dentição das crianças não existem? victimas, geralmente, i�1experi-
Com o uso da CALCEHINA podem os nossos filhos possuir entes, fazem uso de coisas .de

bellissimos dentes, e se pode dispensar certas exigencias Que a d� P?UCO ou nenhum valor m

moderna hygtene impõe li ahnentacão das crianças, nas Íoca- dicarlàs por quem na verdade
Iidades falhas de recursos.' nada s .be de fundo scientifico'

ACALCEHINA é sempre utH, em qualquer idade, Vulgarmente chamam-se:
.

E' um poderoso tonico para os convalescentes. OONORRHEAS BLENORR!iA-
Â 'CALCEHI:'-iA evita a 'tuberculose; as inteccões intesti- OIAS, CORRIMENTOS. etc, Se

naes e a appendicite, A CALCEHIN <\ expelle os '!fermes intes- o leitor fôr uma das víctimas

rínaes e crês um meio Improprlo á sua prollleração. não ande por caminhos tortos

que lhe roubam o dinheiro, a

i alegria da vida e a saude sexual
jqU6 é ainda, um grande bem,
[Incontestavelmente, um dos m(�w

[dícamentos ql!e podeis usar, é
-__==-__� � �a: «[NJECÇAO IDL':'iL "MI-

lNANCORA" ". O modo de usar
.. i está nos rotulas de cada frasco:
iNos casos de se tratar de se·
InnoI'as usam-se 2 colheres da

A Viuvá Irma Osertner, propríetaría de terras no fer+lllí- :sopa para um litro de agua;
:---------�-......,........---------

ssimo Vál1e Rio do d'Oeste e seus trlbutarros, vende lotes de: usando com irrigador, 2 vezes DR. OLIVEIRA e S ILVÀ
especíaes terras de cultura, medidos e quasi todos servidos! no 'lia,. Ven�e-s� nas bôas

por estradas de rodagem, construídas por sua conta. Os refe- j ph�rmaclas desta cidade, e na

ridos lotes serão vendidos em condições vantajosas Para tra- i «Mtnancora", de Joinville.
tal' com os procuradores RodoIpho Hoeschl e Hugo Meditscn. i ;-�'=_.�-'--. .

I
I .Rua i5 de Novembl'� '.')i í
I Nr.123 I
i

.- -�.-------'

Esplendldneorüm en todelivrds
de reza em eneadernaçáo sir"
pies e de luxo, branca, prdn L

I de outras cores, offer'er;e coo;

I .uais artigos rcllgiosos a CAS1\

! CARLWAHLE
o", I'

'ELIXIR DE í\�GUfIRA

�
....

-r

I

�.

f LATA DURA 6 lfiEZES

LOTES A' VENDA

�'

"

J
I
I
1

UI J
OIga:-Veja como O Barào de Malta aprecia D. Franciscal., ]
Lueia:-(chocada)-Aquelle Barão de Malta é um ineons

tante. ...

Olga:-Não julgues assim, Lucía, si se entbusíasrna por
Fráncisca, é isto .bem rnzoavel. (sortindo) Synrpatiza com ella ... i

.

Para elle ella e a expressão natural da belleza.
Iír Luciec=-Ichocada)'f<'

Olga:-Antes d'ella ter usado «Renascim» garante, que
.não teria tantos admiradores!

Renasdm-renasce sim!·

ENlRADA Dt INVERNO
'�eu

..

S "rls:ciO"oz.J::" =.

PRECAVENHA·SE contra a mudanca brusca do
tempo. Evite, si o seu estado de sRude é KPrf'cario»,
os resfriados, GRIPES e todos os males Drovenientes
do inverno, que até aos fortes, é perigosô! EViTAR e
melhor que curarl E' tão fácil! BA8TA tomar ás reff'i .

ções um pequeno calice de VANADIOL, o grande
fortificante CONSAGRADO em HH8, durante a epi
demia da Grippe como o :-Verdadeiro salyadof» da
humanidade e assim tereis assegurado a vossa saude
SERIAMENTE ameaçada pelos rigores do inv€rno. O
VANADIOL é o fortificante reconhecid') como o ME
LHOR e de a�'pIicação em todos os casos em Que
$0 precise de'um tanico PODEROSO e rapidu. E' o
UNIOO consagrado pelo tempo, considerado pelo
povo e RECOMMENDADO por fada a classe medica.

- CLINIOA MEDICA QEl),AL -

Partos e molestias de senhoras
,.

.

Consulta.s na Pharma�iâ. Brande�
.

diari�mente, das" 10 as 12 noràs em diante

.•.. ,LEITURA 80 PARA IdOCmAD E

famEntr

COM OPTIMOS RESULTA
DOS, tenho empregado, em di
versas'manifestações syphtliticas
a excelleríte depurativo «Galeno
gab·, formuh do meu dístincto
colíega Dr. Frederico W. Romanr
Porto Alegre, Rio O. do Sul. -
Dr. Mario Totta,

l!l�'D;. �med. H. Palie l'
Oliníca geral e I

Especialista para molestias l
I de garganta, nariz, ou- 1
I vidas e olhos i

L�::�_u ���J1
Envelopes, papel de
tas, facturas, cartões

I nesta Typographia.
I-=====����=-��·

car

etc,

Rico sortimento dos ulti
mos typos de chapéos da

I afamada marca Lafa na

! AlfaIataria Kellermann.

! Farinhas Nutritivas
·1 Temos sempre em stock as

, mais usadas:

I �;�;:��;��;;;;;:: I
, .....""""'��=�=�--�--------.....,.J Creme Infantil

Brevemente

LiZlL I

E' natural que a vossa felici
dade dependa de vossos filhos
adelles dependa quasi da SAU
DE; e esta depende. quasi ex·

clusivamente, de lhe dardes ,de
3 em 3 mizes, um frasco da
afamada:

Lombrigueira l\tlinancora
�ão ha €Igual. Uma creança,

de 11 mezes atacada de desin
t€ria,perden 5431 vermes de 31
qualidades testemunhado por I
seis pessoas idoneas em Itàperiú
Municipjo de S. Francisco do

---........--..,.......;...........-_......_- ---�......._------- Sul filha
-

do Sr. Carlos J. Neu
á Rua remberg, professor. Cada frasco

é uma dose. Toma-se' de uma

vez em café com leite: Depoir
do effeito não precisa dieta

����""""=�""""'����"""""'""""�-!!'!'!'"-...--""'-""'=...�=.,..._....-�""""""""""'''''''''"''''''''''''''''''''''I:��)/����;:��e � ne��d:��m(�� }�Gb · -tT-��'������-�h-:�'����·�����;OJe��g�fJ�de,en��O��;i�a� 1 ... a 111 e e ypograp I co Carlos Wahle
\

na Pharmacia Minancora. \NOTA Se quizer poupar vo- �ssa saude e vosso dinheiro com
.

doença desconhecida e remedío I
habHuai'"'vos no começo de qual· \
quer doença 2.0 deitar, dar um l
b0l11 suador . e de manhã cedo �
um purgante de Lombrlgueira. l
MinanCOl'3 E' o melhor de todos \ I CARrr.- S V O li' ff C ru R �s PAPEL P lR I CARTAS··G nIS I
Iq..
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, UiAS DE REIl -

__i;;;;;i;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;-';;;;;; ;;;;;;;;;;;;;""""",=�;;;;;;;;;;;;;�",,,,,��--=��� l'a���ta� S��;:hea3 infantis são I TRO DE BEBlDÀS,EN�
----�--

I VELOPPES, GUIAS
""""""" \ causadaq ?ó pelos v�rmes e den-

1 .PARA AQUISIÇÃO DE ImIJreSSÕesàcores I SELLOS, ROTULOSJ

i:::�d���01S procura. o vosso> PROGRAmS LI- .... ,'lHOS DE VENDAS
à 111l\����e;! ��n�h��'���fO��; 1 Á VISTA DESPACHOS, BOL�ríNS, E DE M!IS SERVICOS ADEQUADGS A' ARTE

i Li6 tJ��d3 l}nr.r!llac:��s desta cidade Il �,�_�_,� �._�_. _, �,_, .�/_,���:�==���-_,�� .�_v�",�•.�r�_ . / "_-J�r_-��-��==-::=�- w�������r-r�"'_

Dr, Edgar Barreto.
ADVOGADO

ADVOGADO

Crime, Cível, Cornmercío
.

e Orphanologico
(Encarrega-se de naturalisacôes)
Rua 15 de Novembro, 87

1,;31umenau

Empregado
com successo

nas seguintes
molestlas i
F..ECfOfulae..
Darttu-oe,
eOU.Í1�,.
Bnuhr:or1s.

2:��!�:�:l�e;:c:!u;=:
(hntl"bé.u.�
Fi�'n Ias.
!�r.';'Ii:I!)'::!;.
Cai\' ec-os veeereea,
l(àd..Itf amo,
Flores brsll;:es.
Uic..tru1-.
IUIH�J t:i:iI..1;'\T�Uti.
Rht':U71Hlth:me em I!�ntl
p..-btí"h;l� rin i}·.I':-.
A�tect"õt'5 Vi) hr,;.60.
n •.�r>!s !li, ríl"itt)� ..

rl..l�i;t·t'� no.., t\S509.

L:atelantC'uü) d�s crtet'4�

( fia j p.esC"Oi_·" !:: fina:! ..
M,::nk ('J", �(jd�s t!t \t::Q<.
lr::.tfôl::: pT(;:.r-t"ni!lÜ�ê�
s.n�lU:.

É, igualmente, Í1zoifmsiva e

efficazcontraasdôl'esdecabeça,
del1tes e ouvido; e1lxaqttcc,.zs,
rheumatismos e c6:'icas 'ir..elufrn

aCSj co1tSC'que11cias de ,wites perdi
das, dos e:,;r:esSO$ alcoolko., etc.

-SE 'Í��r WUút@ etl&�����i1) (,;;�\)-.:&

dêwe$ nevwaílgit1N'lS e ��if;'õ1»
mat:ieas da eda�e a;y-afllglalilla, !?cÊ;; � �$@ de
n,,� am!a!gesi�o Cli1lli;:e!bi,Uer I3f:o!;i!e dar m�mts

resuitaG"aAos bons paes
A CJ:.I.F!ASHEUNA é o p.nico re
medio em que se póde ter

plena confiança, devido ao fac
to de proporcionar promp-
to allivio, regularisar a cir
cuJação e levantar as forças
seUl, comtudo, affectar O

coração uem os rhlS.
--+t--

Preços sem competencia ;

Pharmaeía
Cruzeiro do Sul

15 ce Novembro 32
Telephone 53 :

Rua

ti "

'1 Dr. Francisco KübeI !
1:1 Mc�eo' l
(Director do Hospital Munici- í

I pal e Delegado da Hygiene

I do Estado no Munidpio
i, de Blnmenau

II CLINICA GERAL II il Consultas diarias das 9 ás í
! !il0 horas no Hospital

Muni-'�II; cipal e das 10 às 12 na

lli Phal'nlacia Cruzeiro i
!
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li ,

Li vros para casas commer

{;,laeS, como

Diarios
Contas correntes
Borradores

Copiadores
00staneiras
Pratocollos
Cadernetas
Livros de actas

e todos os l1teusilios para es

cl'iptorIo e repartições encon

tra'se por preços baratissimo

Casa Carl Wahle

_·c-�--��Conl Livraria e Papelarla- ._,.
i
,

(

)
Tenho {} praser�de commnnicar a minha distinda clientela, que na presente data

Estabeleci junto ao meu. negodo de livraria e papelaria nesta praça uma typographia
encontrando-se esta apparelhada paraja execução de qualquer serviço como:

.. ..
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Com certeza um medicamento eíficaz para cu

rar, sem' grandes gastos, o rheumatismo, ti
.

gota, dôr de dentes, dór dos ouvidos emfim .

DORES
de toda natureza? Pois o Bálsamo Sta. Helena é usado

por milhares de famílias e se vós perguntardes se
algum dia existiu um preparado melhor, :

recebereis a resposta unanime

Nã o
o Balsamo Sta, Heíena é realmente bom e' seu

eífeito e seguro e rápido,

SEGUNDA 'PARTE

DCVSNE .,.

E o Mattia abria a bocca como se fosse engulír uma torta

tempo
perder,
correra

"
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