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Annunci,?s mediante ajuste

Pagam e nto adeantado

"..,

I ridade, dentro da pujança crescente, dentro da. gloria governo e. os grandes serviços com que tel1! beneííclado o Es ..

I irnrnarcescivel dessu gr:,!.l1.-le Patrta, excelsa e ínegualavel, -a. q a.e tado. T<3rm�nando ,0 sr, C. Fed,::Icrsen �raUs�lttl(:l palavra.�!O
t devemos todo I) L�U1tO do noSSO amor e a qt:t> devemos satisfei- sr. dr. FreItas Melro, Secretario do Directorio, ql�e saudou. o I[�

j t;)S e jubilosos o preito definitivo do nosso sangue. lustre C��le do ,EstHdo.., e� longa ,6 nn?tavel oraçao e� me o d�
Viva 8ant2. Csthar iuu l

. qual reafftrmou a sua Excí;a , a soltd,,!'ledade d.) Partido ao seu

1 Viva O Brasil l- " governe. Ao terminar o seu felis discurso foi o orador vivarnen
Poucas vezes temos assistido a uma recepção tã,) graudio Dissolvido Q préstito teve inICIO no Cinema Holetz, a pro te applaudído.

.
.

:' �a" .:·ea.lçad�. por exp::lrls_Õ t'S
.

mais exp ontaneas 'e expressivas, c.i� [ecção do longo mm organísado pelo sr. Engenheiro Ouído Nenh�mfl, nornenagern �endida ao Sr. Pres,idente .Adolpho Konder
�}lbiJO exHu�Jemute e tua sincero, como a do preclaro Sr. Presr (:;'l'uoHsch, de aspectos brasilelrcs, principalmente da vida rural fel-o·a, talvez, :m�r_�sslOnado e commovído mais do que a pa
uen�e Advlpho KOfH:le�, em Blurnenau.

, . do Municipil> de Blumenau, para propaganda do Brasil na Euro rada escolar de 2.IOD alnm::os, c::>m se�s professores, pertenceu-
. •

:' Nem uma .V07. dl�SOjlante em
.:
todas as horneuagens tribu-

pa, i:npresilionando agradavelmente ao sr. Presidente Konder e tes :'0 ar po e. aos Collegros d esta cidade
. .e a uma l,art.e �aslad,:s ao. eath:U-,lllen5e II1_ustre e ira:::Mlhafjof qt1,.� com �x11"1lordt- á numerosa assistencia. escolas subvencionadas pelo go��rno da U.ntM,num total a� 68,

narto bnlho e$�a .condusmdo o Esladq ao.seu verdadeiro desti- No domingo assístío o sr. Presidente Adolpho Konder álempunhando bal!d.elras e ba�Jelflnhfts l�aC!Onaes, -e-maravílho-
no. Uma unaill,nu:!ade flagrJHte que Giz tudo. .' ,. missa solenne, ás 10 horas, mandada celebrar em acção de gra� so espectáculo C1VICO até então nunca visto em Blumenau.
". . Espera?o por uma cornp[l�;a _m:'iSSl (�e �!J_V0 :lue se n:':·�lo.· \:ílS pela feliz visita de s. Excia 11 esta cidade, pela irmandade do �ram as promessas eloquentes ge um :uturo, n;_als b�H"o e

:��ra.va !lo jarorm e nas imrnedações da t'v1UowlpaIrd.p.de o Chefe .

Santíssimo Sacramento. , . grandioso para Blumeuau e nosso E::.tado,. promessas de �nLel-
ao_ hsta�o, que ja tivera festiva reej�pçfí-o em Gaspar onde f?m A's 7 horas da noite realísou-se o banquete de200 talheres em ho Iigencia, de ordem e de trabalho q ue desfilavam cm

.

continen

;Itcontr�!l-o uma commisS:lo �OlUPO�):-a' :âo�, -?rs. "4r5. Am�aeu menag-rn â S. Excia. no Theatro frohsinn que se achava linda 7ia, acclamando-o, peran�e o Chefe d�_ Estado., .co�dusld:osf<, pe,lo-'-,Ul, Des�mba,gador ��dlO S11v�, ;:)u,h Prett;.ltr Otto ,Hemlln�s., merrte decorado. Nelle tomou . parte o que Blumensu pos sue 1enememo reorganisado. ,dI l�struc':rao publica ....m SJ.n�_r,. Cadr. joaquím Breves Filho; Ce. Pedro Feddefsen. jose 'F-errelra de mais dístiacçâo em sua sociedade: magistrados, chefes de tharina, o sr. Orestes Guüuarães que, remoçado e frans1igLlr�fla �il�a, ,Roberto Orossenbacher, Ç>r. I"reiJas lv\rlro, . Co.nr�do rep:mição, representantes do clero, do funccioil:tlismo,da ind iS' do pela emoção, vbrtl.ndo de euthu'ias,n1o s�udou o sr. Prp.sl�
BalslHl, Alfredo Campos e Cap. Euelydes de '0:15tro, aqUI cn""- tria do co�nfllercio e da Iavour , bem como deleo-acóes d� to- dente Konder, apresentando lhe aquelJe preIto de homell::gem.
f:_oU .

as 4 .e, 30 da h�rde s:'!Jd� 2c;iil��do :com di!irío. F�;ti) � �.i dos' os dístrictos ?O Munic;piv; sentando-se á m�s; ondu Se E. CDm v isivel c!);�mi)çãO o Pre�jdente moço faJlou com
,

enthu�
h.!1CiO, do alto da e:>cadaI Hl da l'\1tlnlClpalIdade orou o 11l1l::>tJe lchava I) Sr. PreSIdente [(on({pr os 51'S. di. Amadeu Luz S�!)I·e. smsrllO ao reorgal1!::.ador do ensino e .aos abneg�dos educadore�,
advoga�o Sr. dr. Edgar Barreto saudando o emilcên:e

,-iSitante'J ma autoridade dü, Comarca e Sub Prefeito OUo Henilings, lJd{�:nllloUVanjo,os e Dr\m1isend0 o seu trabalho, f' á. lmm�nsa multl�
Q�nc1tlid() entre a:)ph,,'lsús omaguifíco d's�urso qW3 op;)')rÍlL1 a barD"adores P-'dro Silva e An"Íerieo Nunes drs. Breves _li',lÍlo e dão de brasiI6irinhos que da cidade e do sertfj,O vIeram sau

Ii1,�e PUblicare:l�o8� p'�oferio : Sr; Presidente esta beIla oração: Ofh";n O:uua �d'Eça,' Deputados Pedro fedderseu. Marcos Kon- IJal-o, COllcitagdo�.?s. à CO!�ti;1Uar�m a estl�dar e. trabalhar para
MêU.,:, �enh()leS der, Emenber70 Pelllzzd.! e H",naün Weege. se tornart-m cldadaos utel� a socl�dade e a patna .

. Attte!1rteudo desvanecidü, ao convite qae me dirig1stpB e Compll'taudo aquella cai'lnhosa. demoJlstração dt: estim.a A.s homenagens do dl� ten�m3.ram C?�l um especta:�JofangHlo] al11da, pela Rympathia q.16 dC3perbes, estou novamea' offereceraru os amigoss do -sr. dr. Adolpho Konder alI reu'lI- de vanedades no Thl1atro 1 roh�,mn, Se�Uld.O de grande .ba.1Ie,
te meu� senhores, de visita a esla encautado!'<l terra amiga. dos um bello retrato de sua Exçiii. fasend:J a cfferfa 1essIt ho Nn terça feira ��moçou o tSr. p, eSldente no ColleglO S.

.

Tudó aqui m'e é conhecido. menagem f. do banqL,de o sr; �r. Amadeu Luz que proferia mEl: Afttonlf.,\ s;:;g�lindo á tarde !Jltr;l IJldayal ol1d� lhe fo�'am pres-
Tudo aqui me é familíar, desde o colorido da paisagem confio gistra! discurso, u,püiaudido c�loro:;;amen :e. 8erenados os ap! tl1das ormU�i�kS homenageus

.

e regressando a esta Cidade em

nad:J. n3S verdes moldnras das mO'!hnlms, até ,\ phy'slonomia plaUBOS levantou se o Sr. Presidente do Estado que pronunciou o Itrem especial, pela madrug.lda.
, .

da ge,ltB, sempre aberta na cariei:l de um ;>orríso amavel. sh:ri.Dnte discursu rcceJeHuo ao terminar grande o val)l.o. Apos a.!.gumas horas de desea.n�o regressou S. Excla. acom
.

Nas malgfil1s deste rio torturado em \�oitas a?;udas, Jeitou
<:>

prmhado dos memJfOS d� SLLl c,)�mtlvtt, {L eH,pital do Estado,
f:!izes a minha vid'l e brotou a manhã de5unnuviaJa da 11'inhi1, . *** compa;'ecendo aJ seu 6m:J.:lrq:lf::' elevado nurm'l"O de amigos e

Sen!y)r Prefeito. correliglonarios.
Senhl)r dI'. Juiz de D:reito �:ia Comarca.

�......=.....�"................=.....,;==�="==;;;;;;:;=====..,..;;;;;;;;===;;;;;;;;-

Meus senhores e metl3 amigos. I .

Mentiria o homem pu"lko. que se declara5�e indiffer.en�: a 'Oapplausos ou a apUlJO', quando tostes ou aqlledes expnmll em I
o ju!gamcutO consc;enie e Il1ofivauo d:zs massas goveIlUd:1s. I

N;::da signif cam por cel';O, as deffio!lSJtrac;ôes de sympaihia

, � ..
-

. � vístra do Presidente
do Estado

solo

Rampla JunÍor
J'

roco
sua �.ti�f V�a. '

, dlríO com tod·)s esses testemu�
em llÍli)S en til.u�ia �'n') !3 de Clrillho

feitas e

aga·

das
ronDas femininas

i

Rio 21.
Roma. A commisslo incumbi

da de traL!r da reforma das !"OU

pctS remiJinas apresentará no

começ() de Julho prox:l11O ao

orimeiro minis!ro J\lussolilli e á
rainha Helena o seu re![�torio
:'0::;, e :15 1i6t-ls do plebiscito
nneioo!l.! r0alisado pda c'1mmis
«'io. Em summa esses resulta
dos são o:; seguintes:. Primeiro:
Os vestidos nao devem· ser de
masiado eollantes nem de teci
do:; diaphanos, nem decoÍadoE!.
As m ,ngas de\·em chegar até

[tOS cl)tovellos. Segundo: As
5:::3.S das meninas devem che

gn.f até aos joelhos. Os vesti
dvs O:..S moças devem chegar
até :1JS tornozelos. As meias
tr:tnsp:ti'entes ou cor de c'une

demonstrai�ão de solidariedade que me. fa·
os correLgi')...lurics e i1S rl_,�3e3 conservadoras de Blnme

n�gL.ll}1�:2,_,t;.wfçrgal' -!.t,,�f.'i_l�,*çg �'\.v<?ravel. à miilha actu�ção go
vemativa, SEltiteílça pfofendu. por JUIzes 1I11parClaes e Illcorru-

ptíveis. Uma Blumenau é sem favol', urna das mais soikhs fianças da ti
gr:,!1d�Z1 IWJ.tcl'hl elo Estado, e, portanto, ti \1'),):n, um:! das
mais alta:'! ias(al1cias para o jctlgamento dos homens que diri-

08 cariocas

:::

t'elegralluna

est u: Í 'am

Rio 20_ J01'llaes divulgam o

l\bs n30 só eo,no facto' ,se impõe telegramma enviado pelo minis-
este mun'cipio ao re.speito e a admíraçuo do Estad<"Oj vale elle tro KOllder ao president� Adol-

S. ainda e muito como roserva inex�otu.vel de for',.as mames, ne 'Jho Konder por ':.'ec1si1o da \'i.
cf:ss�rias e iwlispensa,veis a::> progr,-'ss;) da coilectividade politica �ita a essa beHa cida'.te nos se-

. e A marcha da ciVilização, não se processa tão somer:.te no guintes termos: Presi.Je�lte Kf)n�
humana.

lhe minha,.JiL
,..",

:--<):710 dores de cabeça. tonteiras,
. -t

.;,� ·.,.r:". urina escura. esca·ldante •
.... - '"
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al ::J:.! e outro

sua

. ,

sag raceo de D #

de Freitas

o

Disftnguio-nos com sua
ITIfl;" um numero desta bella r0

I vista
do esnolio do falleci

credo-
�lU:l�

das

ce.lula. a serem rec olhidas
-rn ('(:'sl()jltn:
!/ e 1S

1 q e 1�)
!�f�?�},
LI c i ;',
11 1��, 1:, e 15
L. e :5

0, 11, e 13
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A Viúva Ir,TI:! Gaertner. propríe: .aria de terras 110

sslmo Valle Rio do
.

especiacs terras do cult:u'a. rriodid )'5

!l proprietario
�]O E m p r e ;.; ;, \� o

com Sill:'2CS�,O

nas seguintes
molestias :

Informações na casa

Kersanach acção etíicaz

"

, U' ',; t i.� i]::t�:;'
'

..:;;,j(.��

'i ,.:1:1-':'J3, corno

JJit1l'lOS
Coutas correntes

I Borradores
.

I Copiadores

commer

Costaneiras
Protocollos
Cadernetas
Li '\TOS de. actas

I
e totloa 0"1 uteusilios para es

[criptorto " rep:E.i:;,j�;;l eucon

1 t:ü 'se por �)r':Ç03 baratiss imo

Gari VJahle

Gabinete
.......� " OI'

� 1i ,"\>;T1'�n l'1l1l Iv"') fi
H:1. \y � f�::' .a, _!_ {)Ll '(_j I

}em diante

Ten?? o praser de comm:mic:;f :;. :11�1:!1a distincta .clieni�la, que nn presente data
estabeleci Junto ao meu ne}S'0c:o ce nvraria e pap_:=lana ]!esta praça uma typcgraphia
encontrando-se esta apparelhada paraga execuçao ue qualquer serviç,o como:

[CAlHOES E VIS[r l:t Fl CrjR�Sj PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGIS·
I TIm DE BEBIDAS,E!{- r :.,�_..

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

-'---1 VELOPPESr GUIAS I
; PARAAºmS!CAOr�E :111111reSSõesàcores; SEU.OS, ROTUIJOS,!
,

PRO{{R!lM�IiiS LI-!
1:. i YROr DE VENDAS!

'I A "FQ:P1l nl}"InàflI'fl'!"'- iJ{).r'RlI:r"p-;------
..

----�- \_I;'VJ I flJ'P li! A,Hln JI1!h",1{ Un)t",.·ji'iU). í}UíJ'JW,�. Th -l·J;;'.�i 11JjJ,) tl t'lr.i
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Pharruacia E8Iner�tl(1�t
de janeiro

- Do Pharrnnceutico -

Arth u r BaU6P
2a. época jnti.ülada

e cuidado na

das receitas
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,
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•
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