
Todas as racas for: m atrahi las pela nossa terra grnr:1u3a:
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e linda
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Ld:t q,:io mentiu a nennuma das que Ine O:lV!f't!11 a i

\-0;-; C�I;::Hl. de promessas: t:) por isso an: estao. vivas e tortes, I

ooperando no SPU pregresso,
�\SS1!ll, no seculo XIX 03 bor )OfÔe3 do f,)!,fp sanzue da I

r.
"':'l !

I
'Jerma:l1n principiara 11 a correr uas veias deste ) lV'1 animando 1

'

r ,.IJr creauores de l1uVOS C::i1lIO"; de vida ns ;),!�r:t moca. Em 1819

lesabrocl a. ua Serra los 0-4�JS, <1 bellez.i de F.h.!rgo; em 2,.f,1
a pujança do nucleo Rjof:f2.nded.�t do 3::1; em 4.3., a graç�l de!
Petrop- lis; ern fi), começam pnrneiros Si::�l:IL"; dn íutur»

�r:::nde3: de join ville. E.n �J S.1C:;.':, C31);:1,;i Ll.::!1�o'ldt de I
Hermanu BLJ ..nenau. nos primeiros pr:111:; :1 pique d1S cazirího- 1
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.o
r

' •

�

v rimos ue ::'1111;;1 L:�inl;'iaa-,,:n a.sos pelo :'UtO espiruo de AJol-1to e Victor Konde =-Ie vanta ao :! a ele C ,:0 1 J O ::10 iurn 5.Ü)
l'lue elle ainda uaturalis t <)"

.. ,j. Iaiuen I
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t� apaixonado »elns e d ,s mares do l
BJ asíl. I
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ánnuneie>s mediante ajus",a

Pagamento adeantado
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'�umor

E. �:OQU�TTE PINTO

rt".,I.-j
-'!. liA
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'0� nhalada na re�HíÕ' renal?;
.$

'$�<l Significa iRo quê' seus:rins estão fracos.

Não terdarâova surgir outros symptem1as, � =:
l;�: �

- iaes como dores de cabeça. tonteiras. mso .. fr<
!:,' ,

mma. urina esc tira, escaldante, inchação, � p;
�. ,,;

r-j
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No local io

J J-' _ band

As Pílulas de Foster são I) remédio indi-

cado universalmente e póf mais
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PílULAS DETAYUYÂ
de OUVE1RAJUNfOR

I

i
l EM FA IllAI

. !
A grandeza, da nossa Pátria Idepende da cultura moral-inlel

lectual de seus filhos. A gran-I'deza e felicidade de cada um

delles depende da bõa (JU má I
êscola paterna que viram com IIos olhos e beberam com a in
telligencia. A boa escola é: mo'.

ralidade, instruc9ão, j�stiça, hy'j
II greno

e eC(JI10mm. Seja econo.
,

mico; compre sõ o indesoensa' i
. vel na vida, mas artigo �le' lei, i
de valor real. Pois bem: assim
corno os dentes e o corno. a

cabeça e cabello tambem- pre
cisam hygiene e asseio constante.
Para isso use a PETROUNA

MINANCORA, Que é um tonico

[càpillar deal: microbicida eslc,'.

I riliznntei do couro cabellud«

" t;:�'o':e':" C><1.0T;1:ipül�,t::n�e:':':"�· '; .�;� �;:',s��:;�
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[LEITURA SO PARA MOClDADElf
I .

Desde todos os tempos, um)'

IdOS.. grandes fIag e.
nos q.ue mUito.'contribue parao entraqueeímen'

. (AlJmeut6:' :dos dentes dos ossos e dó �erebro) to das raças hurnanas.ê a deca-']
.......... .:' '.

. .
.

.

.... dencia da força vital, precisa-

(ES.·.. 'PECIFIG..... ·.O.·.· DA DENrlIQÁO) mente quando mais falta faz
ao hornen ou á mulher, como

A SAUDE 'DAS CRiANCAS h���e�zri�������f;�rs�zd�p"J�!
.'

, A fonte pois, d' esse ílagello
.

Ao 'VGSiõO filhinho, já nasceu o primeiro dente? Tem elle
bom :Jpetite? ,.....

.

começa pelas doenças da 1111)-

E elJe forte e corado ou .rachitico e anemíco?
cídade.as quaes.ua primeira vez,

D' bem 'd'
.' .

.

'.' .

.

.

.

'd
.

? não se da Importancia, quando

O
Olme :m,� �rante a !IOíte, ou chora e�? emasia. aliás tem rnuítissírna, por que

D
s seus Intestinos fU�ClOn;m reg�.larmel1�e. .

, ? são a origem de muitas desgr a-
orme corn..a bocca abertai Constipa-se com frequencíai cas quer no decurso da vida

7_ssusta�s; qua!1d�_ dorme?
.'

. ;. .
.

. quer sobretudo na Vel!lice. Jl.S
. � lhe de � CA�C.c:rnNA, _o_remedia .que ve,� proy�r que victimas, geralmente, mexperr-

os accrdentes QJ. prrmezra �deE1tIçao das cnanç�s �a? existem? entes, Jazem uso de coisas de
. Com o uso da CALCElnN� podem os nosso� hlho,s possuir de pouco ou nenhum valor in

bellissímos dentes, e �e �od� dlspeo_:ar certas. exigencias que a dic8.(!as por auem na verdade
�oderna hyglene lmpoe a a'Imentação das crianças, nas loca- nada sabe de 'fundo sclentiííco-
lidades falhas de l'ecur�os.. '

..
. Vulgarmente chamam-se:

,_". A, CALCEH!NA e s�mpre util, em qualquer Idade. OONORRHEAS BLENORR!-1A-
E

.' um poder?;�o t0!1ICO �ara os convales�e�tes:_ .' . OIAS, CORRIMENTOS. etc, Se
A CALCEli!�! evita a tuberculose, as íntecçoes ll:testt- o leitor fôr uma das victimas

ll.aes e a 8l?pendlche..
A CALO�mI:J � expelle 0<; _vermes intes- não ande por caminhos tortos

.� nnaes e crea um meio Improprio a sua proílferação. Ih b di 1.. • AS MOCINHAS que tanto se
�. que r e rou am o rnneiro, a

.

alegria da vida e a saude sexual aborrecem com as manchas,
que é ainda, um grande bem, pannos, sardas, cr�vo� e espio 1R'R�Rm,;mImH!mTIfRII",,"lffiffRfff!lm'H1f

Incontestavelmente, um dos me- nh.as no .rosto, eVlt�nam essas

dicamentos que podeis usar, é cOl�as felM e esses Justos ahor

a: «INJECÇÃO IDE.nL "Mi _ recímentos, se usassem alguns
-------,------...............--------

NANCORA"". O modo de usar
frascos do grande depurador Brevemente

LO'T'ES' A' VENDA está nos rotules de cada frasco. <Ga1�nogal», que e o remédio ;
�

:.:

.' '. .' •• Nos casos de se tratar de se
c1asslco para as aiíecções da I Rico sortimento dos ulti-

nhoras usam-se 2 colheres d; Joope...J_Je_. . � mos typos de chapéos da

A Viuva Irma Gaertner, proprieíaría de terras no íerfllli- sopa para u� .

litro de agua, I
afamada marca Laia na

ssimo Valle Rio do d'Oeste e seus trfbutarios, vende lotes de ltsand? com rrrrgador, 2 ve�es DR. OLIVEIRA ê S ILVA Alfaiataria Kellermann.
especiaes terras de cultura, medidos e quasi todos servidos no 11a., Vende-st.; nas boas

por estradas de rodagem, construídas por sua conta. Os reíe- ph�rmaclas desta (,I.da�e, e na

ridos lotes serão vendidos em condições vantajosas Para tra- «Minancora», de JomvIlle.

tal' com os procuradores Rodolpho Hoeschí e Hugo Meditsch
�,- ."-

'. . Dr� Edgar Barreto III
��o\1a linha de Caminhão, aua ;�����r:;,mb... _II). Blumenau - Jaragua 1 Nr. 123 I

:1?:ropxietaxio Leopold.o
'----------

.

Di�J:'sohna."bel Esplendidoeortlmento de llvros .

SAHIDAS de Blumenau com o meu novo Cami- de reza em encadernação si(r'
nhãe Chevrclet todas segundas, quartas e sextas- ples (; de luxo, branca, preta L

feiras a 1 hora da tarde, do HOTEL S. JOSÉ de outras cores, offel'ece com

SABIDAS deIaragua todas terças quinta feiras e maisartigosrelígiosoB a OASl"
sabbaJos as 8 horas da manhã

.

�
..

i LATA DURA 6IvIEZES
Vende-se em todas as p!l1rmacias e drogar;as do Brasil

...... A primeira viagem serâ no dia 31 de Maio
Para mais informações com () proprietario

Leopoldo Dierschnab�l· no
HOTEL SAO JOSE

---I
P:��:e::�- �:ciO�::�:: oR��JoH���fe�btl·1

.. . .' dos com as Pilulas do Dr. Rei-
e ensma a executar lUstrumen- naldo Machado no tratamento

�l' tos de corda e de sopro pelo da febre nos attestam que são
, Illethodo mais completo e aper-! o .melhor preparado para este

f
.'

d ,afim.elçoa o. De')ois de curado da febre dt-
Becco Terra 2.2. ve-se- tomar o Haematogen do

T
_. .

.

Dr- Hommel como reconstituin-
.mformaçoes na �asá . te do sangue e, um vigorador

Kersanach I sam rival.

I
ENtRADA DE INVERNO

Partos e. molestias de senhoras

Consultas .naPharmacir.Btandes
diada.m�ntel das ;lO as12 horas em diante

.

.

,.
.

Afft;!ude à chamados para o ilÚerior do
.' .

munieipio é .do Estado.

CARLWAHLE

ELIXIR DE NOGUEIRA

Empregado
com successo

nas seguintes
molestias:
EacrofuJ.u.,
DarthrGa.
Bo"bas..

Boubou,.
tuUantnttç6u 4. !Ih:"
Corrimento 40& CI1lvltlos.
Oonorrh .....
risl1l}l;�.
Espinbas.
CanCf'O$ yeneteot.
Radtiti'$mo ..

flPTe! bt"auu'"
Ulcltt"u.
l"ur.n.orel.
S!lfa:\5� .

.

RireuuulNsmo tltn f!ud.
Ma.ncha!.- da pene",
Aff.tc� <JQ fig.r40,
Dores no' peito ..

Tpntorcs tl05 ossos.
1.at.i.",�nto <I•• ·,rt.,ltt

( do I !,<1;COÇO • final·
mtnle em tad 1.5 u. mr>o

tesUa5 proveniclltelM
hUjU.C:.

6RAttOE DEPURATIVO DO SANGUE

Aos bons paes

ADVOGADO

Crime, Cível, Cornmercio
e Orphanologico

(Encarrega-se de naturalisações)
Rua 15 de Novembro, 87

c ar
etc.

Farinhas Nutritivas
Temos sempre em stock as

mais usadas:

Glaxo, Glaxo maltado, Kuíeke-
:

Nestlé.

e tambem outras marcas como:
leite Horlicks, Vitamina,

Creme Infantil

Preços sem competencia

Pharmaeía
(1ru�elro do Sul

Rua 15 de Novembro 32
Telephone 53

l ��T

I Dr.Francisco KübeI II Medico .

!Directol' d��tal Munici-l
paI e De!egado da Hygiene
do Estado no Município

de Blumenau

CLINICA GERAL I
l Consultas diarias das 9 ás ii
�10 horas no Hospital

Muni-li\í cipal e das 10 às 12 na \I

�acia Cr���
Livros para 0!lSaS commer

cJaes, como

Diarios
Contas correntes
Borradores
Copiadores
f1A}staneiras
Protocollo8
Cadernetas
LiV'!os de actas

e todos os utensilios para ea

criptorJo e repartições encon

tra'se por preços baratis8imo

..Oasa Gari Wahle

.

\.

�-Com Li,rraria e Papelaria�=
,

{

J
Tenho o praser de communkar a. min�a distincta .clientela, que na presente data

estabeleci junto ao meu negocio d� l�vraT1a e papelaria nesta praç� uma typographia
encontrando-se esta apparelhada paraJ.a execuçao de qualquer servIço como:
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CINEl\IA BUSCH
"

Domüngo, 9 de Junho Domingo
Um bello Programma!

Edital
J()�O Kersanach, Presidente da junta de

Alistamento Militar

,;:/JTo

•
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