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a�nos trang�iro. A melodia selva-
l\Ui! gem unpoz-se-nos c, ainda

hoje em qualquer ponto do

O Guarany Brasil que se executa a pro-
tcphonia dessa opera vigoro

A, Arte é a summa -âa cioi- sa, tão impregnada de pátrio
lisaçãs: de um povo. (H. Coe- tismo, povo, em dillrío, accla-

lho Netto) ma o artista patrícío, cuja
Disseram Snix é

-

Marttus morte foi dolorosamente com

que a musica' é cultivada no montada e choradadeNorte a

Brasil de .preíerencla às de- Sul da Republicá- (H. Coelho
mais artes, prinCipalmeRte no Netto).' _

Rio de Janeiro, e, augurando MESTRE ANTAO
accrescentaram aue na mu-

sica os Brasileiros attíúgírâo
dent-o em pouco um certo
grão de perfeição. Dos primi
tivos mestres fia musica brasi
letra destacam-se apenas dois
nomes:o de Francisco Manoel O sr, Fclíppe Doerek, cava
auctor do hymno nacíoual, e lheiro dos mais distínctos da

o do padre José Mauricio, sociedade blurnenauense.num
Arnhos se filiaram à escola gesta de desprendimento que
de Palestrina e na velha arte muito o honra, acaba de oí
musical italiana, Muito depois íerecer à sociedade "Peniten

su-zíu Oarlos Gomes, o mais eiaría de Blumenau' dez (�OJj

ínspirado dos compositores tos de reis em debentures "Ia

brasileiros, que tanto enalt6-' "Companhia Ceramíca Rio

oeu á Patria no extrangeíro. sul", S. A.
. .Nasceu Carlos Gomes na Essa firma industrial, como
cídadz fie Campinas, Estado se sabe, està em vias de Ii-
d S P 1 18'1- E l'. quidação e é certo que ose ,'. au I, em o«, ra 11-

]1;0 de 'um musico pa.ulista seus debenturistas. que têm,
que tinha mais de vinte fi- sobre os bens soeiaes, dil'ei-
1, o.; e a tod JS ensina.va ii sua tos hypothecarios, perderão
a' te_ Ca-Io; Gomes perdeu grande parte de seu capital
Mt tas! nt" tempo �pplican- pela somma muito elevada

do-se ,t ca' todos os
'

instru- cle debitas prevHegiados por
incutas, da banda marcial e que responde o activo social.

&.P-irIeiçoando-se no piano, Mas, o que tambem é eer

se;n adqlllrir. porem, conhe- to é que, ao menos 20 '1. 1'e

c;iraento;:; de harmonia. Vendo ceberão os debenturistas. A8-

que a permariencia em sua sim, nilo (l�i,xa de 8'.)r apre-
t � I I I' I claveI a offerta d') sr. Doer-erra na.a era ,( 8B!.uvor,,"vc .

ao progt"0ss0 do seu talento, ck, digna de tod03 08 enc()-

f
.

p.
.

I J
. mios, diO',na, do geande e HO-c: pi'lcra:;) .....lQ (e anel!'O, 1;:,

DG-sta cidaj� eSCl'BVe.U a seu bre coraçgo' d·) oHertanlc,

p:tl!, qUt� �,ü deci.:Hu a COf1C�I, _ CredOl\ não já por este acto

(I!!'I.'-lh,q uma mesada; isto Ille que pouco representa ante a

per:nittlu e::;tular com o ma- somm� mu:to gt'ande de i.n':
ê9tt'O Gi�n1ni e fi'equentou' o numeraveis eutros beneficios

Tüeatro LyricQ_ A co::nposí- que a '{ossa s.' I ie ladélbe de

0/10 das dua", partituras "Noi- ,vE",da nossa estima e gratidão.
te d.o Ca5Jt2.UQ» e «Joanna àe. E jà que tocamos n�ssç as-

o Fíaqd.t,esll rBZ. com. qu.:e o go- sumpta, dá Pénitencia,ria, se

veruo lhe co:ncedesse uma. jl1_-nDs licito explicar aos rios:"

pe:tsão ;par'). ir estud,ar na. Ih 80S leitores que. se bem es

lia .. Estlí"bU. no Conse-I'vatorio te.ía de todo u�as'ada a idéa

de �\Ulãô, e a sua vida, pon- da creaç:' o de U:11a penÍten
del'Ou a0f;r'tada.mente Damas- eiar'j� nesta. citlade, a. saCie
c.eno 'V'il'im, encerrou-se ,f'm dade que, par-a, CSEe rim foi
duas paix;)es, em dais cul�os: fundada, continua. de pé, a

a Art;J, e a Patria. E,ú hQ:i:"tE'- angariar tlollativos, p' li!:_;, co

nag0ITl à primeira amava a mo é do eonbecjrn�llt:J pubIí
Itaih�, i1Ôlat!'av;l-�, porqw.>. co, e imprescíndi'lel a l'elor
ella lllé:! d �s3nvo!vera a. in"e}- ma da eadeia. !ocal,'3obre cu

Hg2ncia. e as !il{�ul 18(}<'8 cre- jas (',ondl��{ít's, pes�lmas em
,} \ P

, . todo o l5entidv, já temos !a.l-á;:; a rn.:::. úma-v"8_ a _ 1Hna com

o despl"'�n 1;;n'''nto dos· corll- la.io mais de uma vez.

(:.ões elevad.os, P' oeurando Para esse Um será. llestina

�4"mp1"e ó.hr 8$ s:ms prf}dU\;:0�'R do o dinheü·o até agoi'a em

(J cunho br·asHéÍl'ü. I,onr�e da c,::.iÍ(.:.a e e que se iúr rCGC

Patda, sentiu no' coraç5..o a beD:.to, dinheiro que se' acha

mais P:'I)�Undfi saudBrIe e pa- depositada em )Jan c:.o, sob as

.8. a sua estréa J'l& Italia e5- y;�tas do presidente e tllesou

GalllêU U'll a<;sumpto esf,e'n- reiro da sociedade, dr. Ama-
, cialm8nte hr'lP'l.:iro: ,,0 G'la- deu Luz' e Joiio �IeJei:r@s Ju

;rany,;( (1:; ,Joí'é de AI :n�;]r. mor.

Esta sua pl'imdra opera foi
J.-evada á Recna no theatyo
Seala. de MWID, em 21 de Fe
vereiro de 1370.- De:n,')is do
,'Gtla.raUy';', eS0r0�,,(,!l '" PORca,
SalnttOl"-Rosa e !víaria. Tudor.»
Em lSQ(1 �Tein -r··zt:�r ·P").Dl�p,<:;e!}-

tar novRi;
,

de···· .Jan�il�<} ���·io
Schlavo,;) peça escrInta es

pecialmente para. o Brn.siLA.o
subü' á scena, r�]ceb("'u o tFl

ctor. das proprias IEFi,1S de
D. PedrQ IJ, Q, diploma de
Grande Dignatario da Orlem
'la Rosa. Em, 1850 represen
tou-se em :'filã".:'.· c01n, �ran 1 e
suecesso, a ()p�ra" <íCõ�doY'·), Comm21Uo'ou DG. selZunda
que foi traZÍõa ao pRhEcó do

feÍra. o llI'!meltO anni·verSaI"ioRio em 1&91. ,) -_.

1E
.

1 ú'0 sua SGgl'açao eplscopa
. o

8SB nosso gema, maestro
P F

morreu :em lSgô fiG ParJ., Ei�ü ex='.lO. sr. d. io de . reitas,
do o :seil cadaxer transporta- illust;:·p bispo da ctloc<�se ele

do pará. 'Santos em. um barco JoinvíHe dã ql1ui faz parte
de C'uerra.:que tomou o seu

esía parochía.
":> • GOllc-r·a.tulando-no8 (',om sens

nome e desembal'cou o ("01'- .

P(. no Ri.:> de Jmwü-o, onde lliücesâ.llos lJeJo aUt�ricioso
fado Bllresentamos a 8. Exciac'Úm gran-:e pompa se �(:uli-

,

- o I!OSSaS respeitosas hom..:ma-
zaram exequlas {; s,e lez un'a

bI'ilh.�nte apotheose, ,Popula.r gens.
em, Pi'0stito impcmentissimc_

.

, Por es�a oecasião, cerca de,
fiOO· nusÍcús executaram llÜ C:.\í Y_-\POll DA COSTEIRA
pateo do ArSf.>,:i;::;! de GÚE.r-r.t "'EM rJ01NVlLLE
á prophotonia do <,GlI,H-an�,:<' A.tractm na t€{'(,�a-Ieira, no
Levajo o Ieretro pa,rE! Cam- �I;n.plche do t3r. EmHio Stock,
:pinas;., �riglu:"se nâqúel:a (;Í- ,no porto de ,Joimille, o ,','a
dade·a_ ,Sla estatE&. ü'3baUw J!(:)l' ,,<ItQ.l1ema', da C, N. K
do P,G:ê<,üptor ROJ01pho E2::"- 86si.dru. Esse vapor mede
nardelli. �':!fJ. ·lnet!�0S G\J ea:11TJri.r;1etl�·o

:

e

«LJom o �<Gual'any;> eomeça- tem um calado d.e 1:2 pés, seu
.m ;, a ,s�t con:h�eidos nó ex- registro é de 950 toneladas,

60
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Um gesto altruístico
e urna explicação

Do Seoiisnâo Leme
o s. Pu·:lre Pio Xl aeaba de

elevar á purpm-a cardinalk ia
D. Sebastião LeIDa da SHVl?l
r-a Cjntra. que é sem duvida
ama das ma1oI'cs fig,mas do
clero hrasileiro,

S. Eminencia parnrà para
Roma no dia 1-1 do coá'ente,
a bordo do '{Duilia.!>

----�?----
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Essa explendida experiencíá geral entregou uma rica me

de navegação do 1'iG Cachos dalha de ouro a Santos Du
eira, cujos trabalhos de drat mont, offerecida por subscrip
gagem foram desenvolvidos ção de seus amigos e admira
num espaço de tempo relati; dores.
vamente curto e uma grande -Foi decretada a Yallencia
víctorra da Cía. Nacional de das Uzinas Chímícas Marinho
Construcções Civis e Hydrau com o passivo de 2.957 contos.
Iícas.com a qual.em boa hora -Requereu concordatapre
o governo contractou tão ím ventíva. a firma Costa Braga
portante obra. & Cia. da praça do Rio de

Janeiro, com o passivo de
7.560 contos.

Carta Pastoral
DE

Pio Freitas, c. m,Dom
BISPO DE JOlYILLE

DOM PIO DE FREITAS, por E com esta esperança, Sr. Cardeal
concedemos a todos os que se unimercê de Deus e da Santa rem a nós nesta cruzada de 01'<1-

Sé Apostolica, bispo de ções a bençam apostolíca, penhor
.}oínvílle. das graças celestíaes.

Dado em Roma, junto a S. Pedro
no dia 2 de Fevereiro, Iesta da Pu
rificação da Virgem Maria, do anuo
de 1H30, oitavo do Nosso Pontülea
do-PAPA PlO XL

Varias Notícías
Ao Reinno, Clero e Fieis

da mesma Diocese, saudação,
paz e benção em .N. S. Jesus
Chrlsto.

Ainda o juryNo sabbado passado desen- Faseado ligeira aprecia-rolou-se em Pírahy, Estado do cão sobre.o jury, em nossa ul
Paraná, uma horrível trage- tima edição, outra cousa mais
dia que emocionou profunda� Rão tivemos em mente do quemente a população do logali: -reprovar.em termos muítucom IRMÃOS E FILHOS EM Preferimos, caríssimos filhos, apre
O negociante Nicolau Ciof.,.. medidos, o proceder dos J'lIT'a CHRISTO

sentar-vos na integra a Carta do

Y·
�.

h tí f ·t'
� - Soberano Pontíãce, li resumil-a.I, qUI� se ac ava sa IS ei o (lOS que condernnam ou ab-1 • Não se pode resumir tão conden-da vila, ainda mais por lhe solvem em desaccordo com a Approvamos tambem a Iniciativa sado documento, tão cheio de ra-

ter a esposa d. Lína Ciofii, justiça, por sympathía, com- tomada desde Novembro passado dos, lavrado em expressões tão co
dado mais um rebento, dois miseração ou, ainda, conven- pelo Nosso Instituto de estudos orí medidas.
dias antes ataca'do d' Ioucu entaes de se fazerem conferencias Alem disso que palavras poderiar«
.'

, e ,�, cidos pela dialectiea dos de- b tít
.

t d P "

b t d d
- perfeitamente documentadas e sclen su S I urr com van agem as (i apurra SU 1 a apo ?�01_l-se" e um Iensores, de que o réo é uma tíficas para dar a conhecer ao gran A leitura dessa Carta deixa-vos

l'ev(t�ver e dírlglndo-se ao, pomba sem' fél. Não arreda-de publico alguns dos attentados sa admirados, instruidos e compadecí
quarto em. que se achava sua;, mos uma linha do que dtsse- crílegos que as ligas dos SEM dos.

'sposa deitada e r dead de DEUS perpetram no immenso terrí- Admiraeis e todos admiram COIle ','.. o
.

a . mos porque o jury, é de la- torto sovietíco, ultrapassando e con- vosco atê o pasmo. corno possa cru

�uatro fílhínhos ,que brll�ca�. cto, no Brasil uma instituição trariando o texto aliás muito anti- eldade humana ir tão longe: Seme
vam com o recem�na8cldo, falI ida religioso, da Constituição Revoluci Ihante a um polvo imane, um gru-
disparou-o contra. a infeliz NãO' cuidavamos porem, Doaria; e com prazer verificamos po de sectarios lançou seus tenta-
"'ue tp"c morte lntanta'lea que o exemplo de Roma foi secun- culos sobre aqueHa grande nação e

'LE, - \'

'd d·
• .,' que nos desvirtuassem o pen dado, um mez depois, porsemelhan a confrange cruelmente de todos us

,

'm segm a u;parou a ar.,. sarnento e se nos -;-Uribuisse tes confBr�ncias e reuniões realizJ.- modos nas suas gm'ras. Semeia. o
ma contra seus ,filhos Gen},;_ intuitos que não tivemos. Ne- das em LO::ldres, Paris, Genebra, roubo, o saque, o incendio, a devas
de, 14 annos, Vfalmyr, de 4 nhuma censura. articulamos P!'a!.;a e outras cidades. taçãõ e ceifa as vidas aos milhares.
an"'os e Italo de 9 annos· MI15., a recrudflscencia e a 'pub1i- Depois de espolial-o de todos os

�J.
t t

' -

'A
"contra os advogados que de- cidade oIneial de tantas blasphe- seus haveres; depois de coagil-o na

que om aram mortos, ... me- tendem, o que seria um C0n- mias e de tal impiedade estão a e- sua liberdade de plantar, de colhe!'
rüfla Nahyr, de 5 annos, �s':' tI'üsenso, xigir urna rep�ra,;ão mais universal de ven�er, de comprar; depois e

cL1pe� por ter se escondI do_ Acceita uma causa o de- (: mais solemne. Kns ultimas festivi espalhar entr-e clle a lome, a mi,,_
d@b' lXO da cobe:ea abl çada dades elo Santo Natal não somente ria e o vicio; esforçar-se por abafar
•. d '_ .' '. '(I,

.' fensor tem obrigaçãO de usar foram fechadas muitas centenas de nesse povo tão religioso de indole
ao \�n��1.OS1�h� rCCC1?-nUSCldú\ dos meios e arguffiimf.os a- Egl'ejas, queimadas numerosas imu- a crença em Deus; quer subjugar-lheOuundo 0" es.arnpldos. eol'" dequados para livrar das gra- gens, forçados ao trabalho, mesmo a con.sciencia religiosa, querroulJ!l1'
l'eu ag JOGaI a Sr�. �·!.ar-la F�l: d�s o seu constittünte. aos domingos, os operarias e os lhe o ultimo consolo. o de invocar
ce cl"lhada dp. GlOHI que 1'01 a!llmnoB das escolas, mr.s chegarn.m a DeCls e de levanta.r para elle GUi!t;"

.4·'
,., "",,- 1

• A .
Faltará ao seu dever profi� ao ponto d0 ob!'igar os operarios de derl'adeiras esperanças,alveJada PO..,l e"Le� .�cL.dm\4Co. sional o que fizer o contrario hl.oI'icas-húmms e seuhoras-asu- Pl"erer� expor á morte cruel da

tam�e�l O �r�. :;"�.tolllO D�:tt?:: ,ReClame algum fizemos pu_ra bS�l'ever urou declaração de apos- fome 150 mil crea.nças a consentir
la, ",oelO dG IIlleL�z negoclan- a

.

pessoa do nosso dlS- tasia. formal e de adio contra Deus, que recebendo do chefe da chriH

te, ao ver o te.l'l'lvel qUilnd.o tinctó � grnndn �ml'Q'o sr. arL
so� pena deserem prrvados de suas tandade a esmola do pão venh: ,.

t t hi
,,� "-..

'"
... fichas pa�a o alimento. ,p'lra a rou- a receber tambem a iniluencla : -

cve uma ver 1gem. 'fJ�.,<ca "o vogado Max M:ayr, ('cmo se vê pa e para. a habitação, sem as quaes ligiosa.
no

rm�,men.to que �l?âl alSp�� da: :carta que nos. dirigio e que 08 habitantes daquella infeliz nação Esse odio de Deus é horrorose.
'

s

r�\ a \".�ntla _el1e:8. ,ar.ill;a: ll.!�l ; com prazer publIcamos aba;- ,e'u-se reduzidos a morrer de rorne se pouco caso da vida humana, t ,'.

dlC�, e.sca.palldo por ISSO, i Ue "_,"0', fa70 pOl1r.{'l.· VI·saInos .� sua,
(h mise;ria íl de iria: e alem disso, sa duresfl contra milhares de cre-

tt d
.
A. V U. e 1 tódas as cidades e numerosas allças indefesas. parece que não deser al mgl. O. ,pesfioa,ao discutir oc.:.s).Oe-s- _!Jvvou.ções foram erganizadQs infu- via achar guarida no coração do

�:; segUl�� O .lou�o :,lrou timado causidico, pOJ'em su.p- mes espectacu[os carnavalescos, cn- hom�ns como nós, Eis porque vos
a 1:!.lApa COlhIa SI dlBpar<;.ndq poz que a caroeba lhe serVIa, mo aqlleHes pr<?se;lciados mesmo admlfaes. E tendes razão.

um. tiro na_ cabeça, teve mol',- e, por ,(sso assentüf'-a na
e'n Moscou pelos delegados estran- Não vos admireis somente, ir.struí-

t t t g�iro.s, 110 centro da Capital, PÚi'OC vos tambem_ QlIum longe ficam ose lI�S �n anea.. . cabe-ça. Pura illusã.o de optica. casii'io d3.s festas de Natal. vendc- factos d::ts th�orias, quando estaR-,--1"01 3:ssassmad? .

em LIS Eis a carta:' se des,ilar carfOS solm: os quaes theorias não são sinceras, quandu
bD_a no dm 7 <:: TIUlllSU',? da

--0- se ostentavam em grande numero só teem o valor de palavras rdum-
Allemsnba?ara? vonBal�gaRd lUmo. Sr. Rc(/a.ctor de veatidos com paramentos sagrados, bantes para altr-abir osinc:mtos. As

O
-

11
- rapaz·�s perdidos, zombando da San sim são os comunistas Que por ahi

. . a�8.ass,mo pe.. ai Er-�'&."'O • � « ,-:I.' C',·.!l(t(l,e'.\.
.

t C
.

d II t d
- -

h _ r I _ ' _

'- _(o !.I, • 3. ,1'U<Z e c'Jspw o nl� a; em ou ros an am,
c� Lima 8� auz, I,Cl.r:,;' ...Rl, seLl ,

Saude e meus agradecl:ne�- c'tiros for em eL'guid.as gi'alldes ar- Na Rust>ia. an1:es de dODlillill",COm
do nat.Ul aI de Dan�z,g. tos pelo «bl UÜ)>> reclame. fCl- vores de Nabl.l, das quu.es pendiam batiam o poder aos gritos de • .:\.

-lnrol'.ma um telcgramma to de minha fraca IJe�soa 110
lantGches r�presentundo Bispos Ca- baixo o exercito» "A baixo a g\illr-

d 1\ f d d j d
- thoEe.os e Or·thodoxos. E no cent:·o rlh e faziam crer ao povo Que erame lha' 1.-1·- ,que 0'1 .U VOoga_ o s'eu a1'tl'çrO ,(f'esSa-o 'le Jt'l'�.. '.'·'

.

'd I < d t pa ·f· t • --

I 'd�
D

' i:) , <
_ {H m tU 3 O,llt'OS l�8 es ra[>aze.:! Ci 1 i aS.e o governo eSLIlOe eCl (JSerrim IUglO cqm ('!�iS mdhoes '

Todavia me obriga minha pr-aticavctm toda sort" de sacrilegios :;unglúnario. De pOSS2 do gO\'<JrüIJ
?C pesetas que lhe foram con- innata e sempre DI"OYD_da mo- contl"a H. Santa Cruz. tl.ugmental'!l.m o exer0ito, convorgeffi
-luao" lJor um'" eU1pres'" sue

• POi' lsto, com Hm de fazermos, p'lra elle todos os l'3CUl"SúS d," w··1,,, - ,._.
,

0-.
-

desfia á l'éstrimril' um tanto
d t t I � n{,s me�l,no, do melhol' modo possi- ção, ameaçam com a gu'�ri'a t S QU-

euo pii:r� a corr;p}'H. e, 1 U IlS.
SeUS elogios: vel, acto publico de r..'lparação por trO!; paizes e lhe;,; pe.rlUrbam li paz.0. mgH�vo hOIm�iOu-se DIiGre- Os réus por mim de�euji- todQS os Heis do mundo. determina com sua propagi:llJa revo[ucional'iti.

ela, palZ �ue_nao tem tratarIo dos agI:I:'�decem sua absolvi- mos Sr. Cardeal. comparecer no dia 'rodos os moças, d�sde a idudt!
de extramcçuo com a Hes� ção não a «faHa.-.ão do ,q'a-

da festa de S. ,José, a 10 do proxi- de 16 UImos corneçp.m fora dos excI'-
h y mo mez dt: Março. à Nossa Basili- citos sua pI'.'paraç�o militar.phn �a.

_. .

'

. bula) mas sim á cODsciencio- ca de S. Pedro e abi sel.;;;:e o Tumu Aos 21 anuas tinham que servir
_-

- O mlIl1stro da All1ne;nta- dade escrupulosa do J ury de lo dns -\ '10stoI08 celebrar uma mis- 2 annos nos quarteie, até HJ27 nu�;;

ç:,v;>, da l�n�man?a, a.�torls�U Blurnena.u que nisso se des- sa de x '.tçã , de pr'opiciação e de de Hb7 pura cá ser;'em 5 annos.
a l::uportaça.o, ,CO._ID lsençao tàca favoravelmente de <,toda repal'at; ..v por Lautas e tão atrozes Em tempo de paz manteem em a1'-

d t t 30 d R t oHensas feitas ao Divino Coração e IDas um mílhfio e quinhentos mil
.e lmp?S 08, a e

, e;::",e em 'parte». tambe;n pe>.la salvação de tanto.s a1- homens e em tempo de gllerrapre�bro deste anuo, de l�_,!OO ��- O am, quer, que o Jury jul mas. su',Hnettidas a tão duras e díf- tendem armar onze milhões.
neladas de carnes IrIganIl-, gue COn�0I'me a pl'oya dos lÍ':.;eis pro\-as e pelO alUvio do nos- Num paiz onde são abafados I)

cad: s, autos,' assim o exi::re iambem 50 dUectissímo povo Russo, afim de commercio, u' agricaltura e li i!idw·.-
F', .

t' �. � que Cé'sse. Iinaimentc, esta grande tríl1, só o roubo, procurando as ,>1-- O VIC lma ue um grave. a' 1',�1', !l 111es"-'U l'Ç'l', qr;p. p·res- t"
•

Ih 'd.- � w � -� - tr'ibulaC;ilo e para que os indivíduos lmas illlga [iS, pô e iornecer rE:-dE'sastrG quando pilotava o c.teve a absolvição do réu, e as nações volt�m quanto antes ao eur'soa para sustentar essamnouhl>'�
avião nr, 13 o tenente Coro· quando estas provas nG.o são unico l""banho do unico Pastor, Li· de gue.rra necessaria para manter 3.,
nel Newton Braga, companhei concluJ.entes_ hel'tadol' e Salvador Nosso Senhor domlnaçã,:> deBses paciHbi."t:i aililllEl.�:
1'0 de Ribeiro de Barros no S t' '''d

,Jesus Chrlsto, Depois de termos pe dos só d·� odio.
'

e o amo lvesse a.SSlsn o dido ao seu SunUssims Coração per E' o regime do terror mais atr;;":._raid do "Jahú.:-> â sessão criticada, não poúe- àM e piedad! para as Ylctimas e Não se mata somente e �8m re.pf!-
O corajoso aviador achava r:a deixar ue reeonhe(;er a para os algozes, havemos de reeor- 1'ar no llm.nero, faz-se sofrer ás; -\·i�

se a. 2.600 m. de altúra quan- morali:lade da seterwa abso- i'er li Santissima Immu'3ulada Vir- ctimas os t(lrmentos mais requint;�
·�o se deu o aCC1'Ü'ente o ap 'gE'm Mãe de Deus :Maria, ao seu cas- dos, com uma crueldade e GatislLi-u.

, n '
-

lutol'ia paI' l�Q,lta dA PI'Ú"S;S c' J
�

6 d 1l'
. - - ,,. - - v � tissimo esposo"';. osé, patrono da 'çao q;ze s po emos Clamar infel'-

pare no que pI'OlectoU�$e ao plenas:cO:l10 tambCll1 poderia Egee.ifL uni'ersal. aos protectores naes. Arrancar as unhas. ach�tRl> t1.
"cllo' com rapide'iC. .

dR· b b' ]'._, � t!;:l' yel'Hicadn. que os jUf3,- es[)ccmes a .USSla, a sa ei', os ca eça elli:l'e prtmc lUS ae uma pren,
A 500 metros de' aHura dos não se «tranca.::am tml E;J.utos anjos, S, João Baptist'l, S. SUo torcer os braços cumo se Ios�

Nevdon Braga atirou-se do . �kotau, S, Basilio. S_ J0110 ChI'\'sos sem cordas, del!iCmüuntlil' os in ,.
'

qüarto) lWllfiUEl pa.ra "embas- to�nl), os So.ntos Cy!'il!o e iUetllodio bros, qu�bl'ar os ossos, assentar a.apparelho munido ,de para�' bacados,) deixar-se e;lga:lar com.o tamb9Irl todos os' demais san- vlctima 60�)ra uma cnapa em brflZli
quedas. Mas es�e, devido á pelas razões d�� um amigo tos e de um modo .pat'tkulal' Santa applkar·!hB clister de Yidro moidn,
pouca distancia não abrio, ladino). do advogado, o que

Ther<'lzIrúa do Menino Jesus, á qual enterraI-a vIva., marcal-a no roSto;
';'OHI''''l}rl(J pu'r 1·8"'0 O a""1·"'-)"'" - confiamos de uma maneíraesnecial com ferro ardente, ctc., etc., Buoas" 1.1 '_, -",

"
". ,�col.",J alI·,a's S(�"'l·? '1'1npo_ '�"l'�'i�\l !:lO r) ". 1"

. - ." "t' O'
-

L -. -�, - a a salntção da01.1elhs almas. l!õcenas que precedem (} Rcto Lá"
gravlssimos lCrmlen OS. a(;'- presidencia de um magistra· Portanto Sr. 'CardeaL recommen- triste de mataI' um homem, Se ao
sa"'tl'p- OCCOI'J'eU 11'0, d'1!'l. fI, J

'

\T
.

'

•

t·
.

Ih'" � - _.__ . do austero, como nosso uiz Gamo .. a .. Emillf'llCUl IlS apportu- VJC lma e .mu er, como CerdI1JJ}j,.
-O dr. Pl'ciHe1' dâ Univcl'- de Direito. nas disposições oa{'!l estas preces pr�vÍa, e violentada e offendida.

"l"fade dr> �.,!f·'nv!an;l' "llt'l1TIC1·a svlemne&, '�s!}eramos que não só o Essa grande e infeliz n<,,"'1'io Fi'"
'" \.l( '.... 1\' <. ,J ( '.',«' < C�om a publicaei±.o des""l,e '

•

,

'1
' ,cler'o e o povo da nossa Roma, co- despovoa, e a este momento terâ.:

qw.:: couEegmo ISO ar o micro-- meu fraco protesto mais uma mo tambem todos os nossos irmâl':s ella peri.üdo já um terço Ue sua. pu-bio da conysa, isto é, o ger- vez o amo obt':iga no ep;scopado catholico e todo o pulação. . .

men que causa, os l'es�r�ados o grato aj)recia:iol'. mundo christão, hi!.o de reunil'-s� Conforme os dados offlmaes. fol'-
eümmuns. Max .1lfayr á� nossas supplicas ou no mesmo necid{�s 'p?r esse mesme &o�ex:no
Seguia para a Europa o

" _'�.�._,....._
dlll, ou nGutra l'esü'i'idade designa� sangu�narlO, e certame�t� mferlOr

-'_.�- d'.l. para este fim. a realidade, a guerra (;1\'-11 e a Re-
Prores:;ol' Alo�:sio de Castro_ lf'il't..6, n .,{

.

Certo de que a Divina Providen- voJuç',ão causaram 6.�OO.OOO vi9tilpRS
-Segundo lima estatística \JiUllf,.1l vaDSans.e cu, no momento Oppol'tuno, prepa- a grande l'on�e ?e 1921, 5 mllI�oes; ..

publicada a popula','ão de 0r'nloi:m8 noticiamosTIo salJ- rará e dará os meios neces.sarios o typho, 8 mllhoes; a t,ebre mallgna
Buenos A 'v-res elevara-se em bado nassado reaTsa.se hoje p'lraal'€;Jaracão dos damnosmoraes 5 .m.i�lões; o impaludismo, 7, o.u 8

.' � e muteriaes daquellas immenS8S re- mIlhoes. _ 30 mIlhões de V1CÜ::ni.<.s
.J��neiro ultimo a 2,l1G.�84. ha� "�V ,::>alão Holetz, um ehá dan� gi5es, qne formam a sexta parte da até 1025!
lJítar.tes. , St111te, promovido pela direc- teFl'U, persevera.remos com todo ° Sabei bem, caríssimos Filhos. que
-Após a s€ssão' inaugural toria da Irmandade de N. S. fervor da alma: nestas preces de não vos dizemos estas cousas pelo

eln FecteacÜD l.d8ru:icionú.l do Partl.. A 'elegante festa' reparação c de propiciação, que hão prazer de contar horror�s, mas 1)8.-
" de attrahír sobre o povo russo, as- ra vos leYlU' a exclamar. «tlrauu, 6

Aerouautica, de qu� fazem terà o con·õurso de nossos prin- sim o esperamos, ,li mis�ricordia suave só é o jug� do �enhoI'.
parte 22 na.ções o secretario cipaes elementos artisticos. divina, (Continua no prOXl11l0 numero)

Andreza Campos da Luz
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A CURA DA TUBERCULOSE (INEHA BUSeH
Venho pela presente cal'tá I omingo 15 de JTriho

certíttcar-vos que ha dois an- !.. s 8 1'14 horas da flü:ite
nos estive séríamente doente II

de uma affecção pulmonar, el
durante a convalescença!
fui aconselhado por um coI�
lega a fazer uso do "vosso
preparado PHYl\lATOSAN, 0.61'foi premiada no Valor de quatro contos setecentos e quarenta tendo com o seu emnrevo snri:mH réis \4:740$000)a caderneta n. 4145 pertencente a prestamís- prehendentes resultados, a

.ta Joventina de Jesus Ourique residente em Floríauopojís ponto de ainda hUJe JaZe!" uso:
Prcmiçs no valo!' de aO$OOo deste bom preparado. Outro

.

sim declaro que faço uso de-
10958-Julieta Monteiro Armação da Piedade Ile em minha clíníca. olllt;wJo,
9497__::_FrancÍkco Geraldo Coqueiros sempre bons resultados, até,'
11969 HlldegardWojcikciwckz Floríanopulís mesmo em casos de tllbc.r(:,u�]
4237-ülivia Simas Blguassú lose, quando aínda f�l� pôde;1737� -Augusto Dreíse Floríanopolls aguardar a cura d�:ste tot-ri-

.11818'-Al'cibiades Lapoli Lauro Müller vel morbus,
6524-Nicolau Pedro da Costa Trindade Dr. Nelson Pa.qa.ni-fNfccJico/2858.:_Judith CUnha Livramento Flortanopolís formado peia :f:i'aculiauú do.
'8934-Pl dro Raphael Pacheco Bifurcação Rio de Janeiro, Sub-ccmmís-:

.clH178-Anna Drase Annítapoüs sarío de Assistenoía Publica
PREMIOS NO VALOR DE 10$000

da Capital Federal).
,4089-,-Augusta Maria Fernandes Estreito
425b-Maria Fr.: da Silva Netto Floríanopolís

10B35-Olavia Manoel Mendes Bananal
6285-Christína Luiza da Cruz Angelina
9857..;_.·José Amaro dos Santos Itajahy

.. i$(>99-André José Garcez Lagoa
11578 --Odette' d.e Oliveira Florianopolís
.858!:··-Minervina Pettigliani Imbitnba
1652....,Waldemar Santos . Flortanopolis
,0250-Joaquim Adolpho dosPrazeres Flortanopolis

I$en�ó",s de pagamant.i) por chico sorteios

Hl71·-;-José Pedro Estiva
4986-'-Carlos Manoel Felíx Pantanal
5082-Luiz Antonio .Max França Sombrio
9688-Deolinda M. da Silva Itacoroby
887:1 - -Donata Linhares Itajahy
4913-María de Sá Tljucas
'5854.:._Jairo Gomes Barracão
1822--,-Herr�que Hartke Nova Trento
8471-i-José do Valle Pereira Fforlanopotís
5686-NormaKretzer Bom Retiro.

Florianopolis;19 de Maio de 1930.

VISTO PROPRIETARIOS
JOAO F. O CARVALHO Chaves. & CtcL·

Agente emBlumenau� MANOEL FERREIRA R. Bom--Hetiro

CreditO }lutuo Predial
.

Ornaior club de sorteios do Brasil-Protector dos Dobres
Filial ·de 'Florjanopolts - Rua Visconde de Ouro Preto n. 13

Resultado do 133' sorteio Te'li zaío a 4 de Junho d« 1930
':': Premio ·no valor de Rs- 4:740$000

CADERNETA N. 48145

LEITURA SO PARÁ A MOCIDADE 1

Desde todos os tempos, um,
dos A!,rande� tlagellos que rnu ito

.

contribue pera o ertrraquehirncn
.

ao das r�'cas hurnauas.é a decn
dencia da 'força vital. precis:l-

.

mente quando mais íaltn 1::2
do homen ou á mulher, como

compensação da Natureza, pelas
horas amargas. tristesa da Vida.

.

A fonte pOJS, d' «sse flagello'
começa pelas doenças da rno-.

cidade.as quaes.ua primeira VI'Z'
n o se da importsncia, quando
aliás tem muítisstrna, por que
são a origem de muitas desg a

ças q uer no decurso da vida
q uer sobretudo na velh ice. J\ s
vitimas, geralrneute, inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pOllCO ou nenhum vnlor ine

.

picadas por quem na verdnde
JI ada s be de luudo l:;cienlifiw
Vulgarmente chamam·se:
OONOf{RHEAS· BLENORR!- :A�
GlAS, COHRIMENTO�. f·tC. Sé
o leitor fõr uma das victimas
não nnde por caminhos tentos
que lhe roubnm o dinheiro, a

ale�rra d:.l dd:1 e:t :;atlde $('xnal
que é ainda, mn grande bem
incontestavelmenfe, um do\'! mI'·
dicamenlos qt:e podeis usar, é
a: INJECÇÃO Q:IDE .... L". "Mi-_
NANCQRA" . O Íuodo de usar

está nos íoln105 de cada tr�S('O
hos CtlSOS de se tratar de se'
f\.'oras usam-se :! colheres dc
posa para um lilro de 3gua
nsando com irri�adnl', 2 YI:zes

no rli:1. Vende-se nas oôas
pharmacias· desta cidade, e a

MilianCQra», de Joinville.

Linha "Jaraguà - Blulnenau
Itajahy .. Florianopolis

Afim de bem aítender a nossa Ireguezia das colonias,
a qual só pode chegar aqui depois da hora da partida de
nossos omnibus, resolvemos pôr ao serviço damesma mais

.

um caíniIlhão que, sahirá de manhã de Jaraguá. passando
por Blumenau ao meio dia. Assim de ora avante nosso ho
rario fica sendo o seguinte:
Padidas para

'
i ·Volía de Florianopo!is.

Florianopolis (TERÇAS, QUtN'I'AS-FEIRAS
SEGUNDAS, QUARTASE' E SABBADOS

.... .. SEXTAS- FEITAS
.

I· De Florianopolis 7 hs 9 hs
, '.De JaralTuà

.

.
8 30 hs. De Itajahy 11 )>13 »

De Blu�emlu . 7 h� 12 hs. ! ,Chegada
a Blumenau 13}} 15 "

'De Itajally
.

10 h8 14 ps. I De Blumenau 14,>

C�egada a Fpolis 14hs 18 hs.
.

Chegada a Jaraguá 16 "

... Para transporte de ba.gagens,cargas ou mudanças, n?s- PERTINAZ SOFFRlMENTO..
8.0: caminhão de carga faz' suas viagens· regulares, paEtm- tinha o sr. Dorval do RosariO'
do de Blumenau ás terças-feiras às 8 horas da manha e Leal, residente em Pelotas,
dê Florianopolis ás quartas-feiras ás 10 horas. RioGrande do Sul. atacado de

. Tambem para outro qualquer ponto do Estado.o 1!;0s- rheumatismo na perna, pé di-
80 caminhão de c�I'ga está á disposição da respectIva lre- reitfl e hombl'o esquerdo; fi

guesia. canda radicalmente bom com

4 frascos de {<Galenogal», Que
tomou por prescripção medIca',

(Firma reconbecida�
EMPREZA HAHN & DARlUS

Telep�one 198 e 262

ENTRADAS: Poltronas 2$200
.

Geral 2$000 e UO)O
I

, t o jv'lt::t.kOR P�RA TOSSt ::.: OOGlÇAS DO t'

III PEr:O - COM C seu uso �EG,i�AR: �
1." A tosse cessa rapldamoMeo. m

", 2.- Ai.< grlpiil6.�. constipações ou .d1:;1h.!�os. cedem �
i;l ., cam :JI>85. as dores do pó!!.•:) 6 das cl)stas. �
t>i. 3_" tti.l1"iam-se p

-.

fompta
..

mente 8!: crises (àff!!ções) .,.'I ao.e aSlhmatlcos. � os aCCa<lSO.3 da ccquetuche, '

I
lo, na>ldo,sfl. rnai s ampla e s u ave a respIração:

�-' �s b:-onchitas �edam svavemcnte, a:!laím C�Q �
as lnflalnmaçÚê<; 63 �arg!)."ta. r

15_�
:\

!."!>O�:!la,
Q rebf'.e E:\ OS suores nocturnc.s d&$' i�

apparecem. I
6.4 .Acce!li::sm.a� Ill? fOl"ljt';s f'! ncrmslisnm-!:e as g

" 1'",ncçoi>S dos Clf,';ãt.if3 r\?!splratOi"iQS. a� "._

o ],;t!.pope :J,.cJ�õ �"'C(''''''' ........ -tii-� r.n!i D\..�'�n-tiSC.t't3 "-.;�'t:·�;::-�·���.�-.���.f>;..);i��"""

Edital de concurso

o Doutor Amadeu Felippe da Luz, Juiz de Direito 1�1.
Coruarca dê rslurueuau, nstauv ue Santa Catharina, na ror
mada lei etc.

Faço saber aos que o presente edital virem, P()S8�
interessar ou delle noticia tiverem, que, achando-se YBgO
o cargo de Escrivão Districtal e Oíficíal do Registro Ci�:f�
de Gaspar, segundo distrieto desta Comarca, em virtude do
Iallccimento do respectivo serventuarlo, sr. Antonio Schr!ai
der, deduro aberta, com o praza d€; sessenta (60) dias, a 1l1;,
crípção para o concurso do referido officíc. O exame, que
será escripto e oral, de aecordo com o artigo 142, da Lei
11' lG40, de 3 de novembro de 1928 (Codígo Judiciario), ver
sará SODI'e as seguintes matel'Ías: - a) Grammatica Pmtu·
g:tlf�sa; Dl Arithmetica; c) Noções su('cintas da Constituiç�;)
Federal e da Estadual; d) Noções sl1ccfntas de pratica dn
processo; e) JUl'isprudellcia. eurematica. O requerinll'nt:>
para inseripção deverá seI' datado e assigmldo pelo preten
dente ou seu procurador, e acompanhadu do� doeum�nt(ls
B. que 'iit' refere o artigo 130, numel'OS r. n e III da rereI�
da Lei e que são: l' - GOSI:' dos dirE-itos civis e politi.cc:'l,
�. - Apresentação de rolha corrida. 3' - Habiltaçãó em
exame de sufficiencia bem como de quaesq1ler outros ríu,�
os pretendentes julgal'em necessurios sendo todss es .;ed

IXlpeis convenientemente sellados.
L ,�' São dispeRsados de exame os graduados por Faculdil
de de Direito o:tl':icial, ou que lhe for equ1p8rada pelo Gc
yerno Federal; os advogados provisionados e os serventua
rios de officiü de egual natureza, bem assim não prestará.
exame de portugues e arithmetica o candidato que exhib\r
certificado de approvação obtida em estabelecimento de
ensino soccundal'io oHieial, ou a este equipal'aJo. E pardo
que chegue ao conhecimento de todos, mandei lavrar est'.'.�
edital que será aHixado no Iogar do costume. publicado PE
la. imprensa e remettido, por copia, ao Exmo. SI' Dr. Pn:
sidente do Estado, juntamente com a declaração da data d<�
Fua affixaçáo e publicação. Dado e passado nEsta CIdade
de Blumenau, aos quinze dias. do més de maio de mil n,:;·
'·'·'centos e trinta, Eu, Alfredo Campos, escrivã0 do Cr:im�:,
Cível e Commercio, o dactylog-raphei. (assignadc) Amadeu
}'elippe da Luz. sobre uma estampilha estadual. do valor de
dois mil reIs. Está conforme o original, do que dou fé.

O Escrivão Alfredo Cwrn]Jos

CASA B'LUM
RUA 15 DE NOVEMBRO 87

(I::.m frente á Te1ephonica)
Sortimento de iasendas nacioRaes e estrangelras.

ALFAIATARIA para homens e senhoras

A casa possue um alfaiate que conta 35 annos de pratica
adquirida na Allemanha

A Casa vende a dinheiro e a prestações

Preços rasoaveis

VER PARA CP-ER

_ Con1rd todas àS motesiÍd5 do
=

Untco remedio
� discutido na
- Academia
� de ra-lQdínna
=:: fc' do
§ cml· mista

Ill!:
B àreue5a a'1*111.izl1tCli;jJoderOSCl/.

.. para qOhJ.6(lÍé�rOAlda//leDlê
Ai\THR1T1S"O,GOTA,��EUMATiSt'\O,

DISPEPSIA�CALQJL03,ETC.

Dep·.·0·S;40S� ·'Heüor Gomes &: tia,. - Alfandega 95 ... Rio
II - Raulino BOJ.'u &. Olh'eJi,a .. fFotial1'f'JT«JlnS

�Bm=m__ eaBM � __aa�""""mmHU�=m..�.."�

ConQ'cst�F,
i_hepaiifdS

•

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



A CIDADE,' 14 de Junho de 1930

Pomada. �IinancoÍ�a·
,

.• , c' (Norne emarça Reg1stnrda) .

Do pharmaeeutico L; A
..

Gonçalves Joinville� S Catharína.
, Diplomado pela Faeúldade de Medicin� do ' Rio'. de , Janeira

.

" ,.'
"

' Universidade .'
de irn.ira.. .".,

,

O IDEAL E
ó

grandioso pat-.
trírnonio legado a therapeutica

• dermatologrca após �JD annos de
,,� acurados es tudos: «Cura toda ao

q ua lidade deferidas novas e ve
"lhas, tanto humanas como de
animaes e muitas doenças ua

pelle e da cabeça: Ulceras, Quei
maduras, Iutecções Emplgr-ns
Sarnas, Ftnha, (faV}.3 e tonsu

rante), Ulceras syphiliticas e al

gumascancerosas, frieiras, Suo
res dos pés.Sarna.Pannos dorosto
etc.Indispensavel aos íutebolís-

'.
, ', tas, e às damas para adherir o

Pode de a:-:r:oz, ester;ilisar·a, pelle. A Pharm. Cruz. Avaie, Es
Je S;P. curou uma ferida (ulceraique nem o 914 conseguiu curar·'

'Curas maravilhosas por todi! a parte. Aonde fl«Minancora"
V1'le chegando; 'todas as pomadas vão desappareeendo do

urerca.Io, as curas, a r�putH.çã() ,e ta sua p"otura vão aug
mentando, dia a dia. quaudo todos a conhecerem, será o reme

jio de maior tr1umpho em todo o Brasil. D. Carolina Palhares,
de Joinvdle.curou com urna-só 'caixinha" uma Iérida de 9 annos

Temos «centenas» de curas semelhantesl.. !
A doptada já em muitas casas de sande e grande cliníca me

píea, ,-- Licenciada @n!.31j5i91õ, sob N° 97.

-..A""TJ:SO:
Ha quem diga mal de um remédio de fama universal, (às

.ezes tão havllmente que o Ireguez uem percebe) so para ven:

der out-o sem valor .sclenttlíco, mas que lhe dà maior lucro'
E uma arte de lhe C'llç,Ú o seu dinheiro: previna-se contra ella,

A POMADA. MINANCORA não tem igual no mundo. Quau
do a desejar nunca acceíte irnitações nem suostitutos.
SOo queé bom e invejado eguerreado.Vcnde·se em toda parte.

CIfra de
..

lI.mbfíarrus'·z· . cem uín só vioro �0«R(�m0dioMinan
U {j. I b cora contra embriagues>.

.

Tem. dado alegria e felictdade a milhares de famílias Que
vi .'er!'! na maior miserja causada pelo triste vicio.-Approvado
nela D. N. de S. Paulo em 30-5 _:91f>, sob n. 87.

.

Dão-se 2:000$000 a quem. com provas, denunciar. os
.

fal
(:iriccu:lore.� ou contraventores, tl E. A. G.ONQJ\LVES; em join
viile (Santa Catharína) Phurm, Minaüoi(l!a. Enviam-se 1ísta�- de

Dreços a quem as .deseiar.
.

.

:VenAa em todás as DrGgaria!i e Pharmacias

CAbCEHIN�
(LIC. D. G. S. P 23-8-920. SOB. N. 1935)

{Alimento dos dentes, dos ossos e do cerebro)

(ESP.tl:OIFIOO D:B' DFNrj_IQÃü)
A SAUDE DAS CRIANCAS

,

Ao vosso filhid:ó, lo] • rasceu O .prirnetro dente? Tem el! e
bom apetite?

É elle forte e COTado ou rachitico e anemicór
aorme bem, durante a noite, 01.1 chora em demasia?
Os seus intestinos tuncionam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se com frequencíaê
Assusta-se quando dorme?
Jà lhe de» CLACEHlNA, o remedio que veio provar que

os aecidentes c' 1 primeira dentição das crianças não existem?
Com o uso da CALCEHINA podem os nossos filhos possuir

bellisslmos dentes, e se pode dispensar certas exlgencías que a

moderna hygiene impõe a a.imentaçâo das crianças, nas loca
lidades falhas de recursos.

CALCEHINA é sempre util, em qualquer idade,
E' um poderoso tonico para os convalescentes.
CAlCEHI�A evita a tuberculose. as infecções intesti

naes e a appendicite. CALCEHIN <\ expelle os vermes intes
tinaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

- Se não me passa e-ssa dôr de ca

beça, atim�nÜ! da jar:ella abaixo!
-Vem cá, mal1.J.co, não faças isso!

,

Tvm� uma dose de

lf-JA 1 LATA DURA 6 lViEZES
e cm poucós min'U-to� estarás

aUiviado!
Vende-se em todas as pharmacias e drogar�as da Brasil

Escriptorio de Advocacia
DL Pedro Silva, Max Mdyr

e José Ferreira da Silva

C:riJ::Cl.9, Cive1'J'
co:rn.me:rcio

Travessa 4 de Fevereiro
Blumenau

TOgNAVA�SE ME A VIDA
UM MARTYRIO

"Declaro que, soífrendo ha Esplen{lidof'(}rtitll"f�ttIlJdivros
.. muitos annos, de ulceras sy- de n·Zlt em t'llend. nlllçáo ,.;jr"

E' natural Que a
.

vossa relíc:- phílíticas que 'se estendiam
dade d·p'" td tjL }Iles e fie lIlXo.hl'llll!'II .. Itl't·ral

_, .e d a Ct: VOSs.os ! fiO$ do rosto ao pescoço e quasi
'

a ,:ellt;� dependa quasl da SAU· todo o peito com uma cons-
de outl'a:s l'ul'I'S, "Her .. t·t' com

Dr:;. e es_ta depende. quasi ex- t··a.ntp. e "'epugnant"'. purguf'.ão
.

t' "
.

,'. ·C A Q \
I

_.l "', y. llillJ!oI RI' !gos n: 19!O.�O" II 'n.·h
C US1VlHnénte, dt.! lhe dllltles d,e -tornara' s'.:;�me a vidã um ver�
J em 3·· mezi}i'l, um frasco da dadeíro martyl'i0. Já desani-

V'AHLE
afamada: mado com tra.tamentos iongos

------------

Lombrigu.,eira M'nancora.() dispendiosos_ feitos com me-

dicos e infinidade de remüdiQs
>::;'0 h:( egual. Uma creaJ1t;a sem o mAnor l'esultado, fiquei

de 11 lw'tes ?tacada de de�in- _completamente :restabelecido
lel'ia.pudi:tl f,14m vermes clf\ H em ponco tempo, com pou�os
ql!alidad�s ttskrnunhadc. por rrar;cos de "Galcnogal" do Dl'.
sei;; pef:�O<I$ idvncas ein liàpenú .. F�ollH,:n(). Por isto. attesto com

'"htnkipío de S. Francisco do o maIOr prazer, que a esse

Sul' filha d� Sr. Car!v�l I. Ye:J grande depuratIvo devo fi mi

remberg, prl)fe�S()f. Cnt1l� frP.'H:Ú nha siüvaç:ão e o meu Boce-:
é uma dO:.\l·. TOlUa��t: dt ", na go".
vez em caié cum' itite. úepoir
do effeito: mio prt'cí;; a die;,a
'nem pUt'!-\3.11tt'.

...

Vende-st' em 4 numerós (1.2
3, 4}, cOllfonne 8. edadt" em to�
áús, os negOcioso nas pharma':'
cias, ,desta cidnde,e· drogan:!:; f

na Pitar, acía MinallCO! a.
NOTA. Se q uizer POUpH!' VO�

ssa saude e vosso dinht.'iro cü;,n

doença desconhecida .e remedio
hai)ituai-vos fiO começo de 14 ual·
quer doença. ,tio deitar. dar um
bom Sllad[)l" e cIp. ImlOhã cedo ._---'-_........ _

um purgante d8 Loml;rlgucira..----------,-- .�---�----

��:���l��l:x�:e�;���lO�;i� :;;�i�� ri Dr. :����A��rretJ
l'upldo e SlLa,ve. itna 15 de Novembl"O'
i\1uitas dinl'rhea;; in'fanlis são

icausad;l'S 59 pelos n:rmes e den� .

tes .. Depois procurai o vosso
------ -------

Aos bons paes EM FAMILIALOTES A' V'ENDA
... Viúva Irn, G�eT'tller, prprietar ia de terras no ft'Ttill;·

ssimo V:tlle Rio do d'Oeste. � seus trihllt1 rros. vende lotes t1t'
�<.;'plêciaes terras de cultura. medidl}s e qU�lsi todos servid os

por, estradlls de rodagem, con;:truidas por sua contiL Os refe�
rU:os 10:flB serão ve ldidos em coadiç·'.es vantajosas 'Para' fra
1ar com os procnradores Rodolpho Ho!.f.1chJ e Hcgo Meditsch

fN-
w

----�--"--,·�-·---,í ��m�W9lôre'[&*W�*&J
! ·Dr. Iued. H. Pape l� $ Dr"cF/�itas Melro ffi
1 '.! � Advoga,lo Ef43
1 .

CIiHkll geral e �! �, " .
E&

: í, Esppei?lis�a p.am n:'0let:tias �I' ffi3 Gan,,'tP ('1""1' ('uIllll1pn'J,Iles �
.�. d� ,gal'(t:Hltll, nanz, ou- :, fB5

e crhnlnaea tf.3
! ;.'!Cos e 'Jlho:; :1 � R a Jlii:a G,·/fU.l �

. } Bt'IIli.f:Jlr...U lhu,. Pi".11,h.!J :, i33�ffi .1�ffi,lliçffiffiffiffiffi�
..<_�.� �._.__ 0_0 ". __ �.,

_

A grandeza da nossa Patrra
depende da cultura moral·inlf]�
\ectual de seus filhc,s. A gran
leza e felieidade de clida um

't!les dépende da bôfl. ....u má
5COl_él. paterna que virarr COIr.

.)s olhos e b60eram com a in

teilif:·oncia. A hoa escoi� é: '1'0

:! ----===---------p----=:..--j ralidade, instrucção. jtl�tiça, hy
, gil'oe €. economia. Seja eco!;!)·

:1 Dr. FranCÍsco Kübc[ ii mirOí compre sõ o inJispen:;a'
li .

Modico ;, vel wl. vÍlh. mas arti!!o de lei
" -�--�. 'I de vHlor real. Pois bpn': Hss.im
,'Director do Ho�i,)1tal iv\uníci-;I como os delltes e f) corpo. a
pai e DeJ,:f!ado da Hygienl' I. ca�E'ç({ e cabello tambem pH'
du Estado no Ml'nkipio I cisam bygienc e Ilsseio cOlll>hm !l' .

de BlumPllIlu ! Para. -isso use a PfTHrUi\;\

,
CUN'lêÀ

-

OERA-L- :,/.' MJ��.N<:yRf' Que é um �ü!1ico

:; Consultns diarías das 9 ás "

capl lar: I ea microhie 03 e�·t�·r .

!�1 O horas no Hospihil Muni-;, riliz3.ute do cou!,o carellHô/)

'; cipale. das lO,às 12 na li evita a queda dos cabelJos; df'5
.) 1 C

\ troe completamente a caspll:
ii Pharma6 rauzeiro, i! tgordura e comichão do pericra
�w_w_-_ ��-�-��-

1lt!l}. Algumas SCrllmlllS de ll�O

Onlam o cabelJo forte, ondea
do. vigoroso, brilhallte e prelo
duvita'1do as caspas I' o f'ml,a r
quecimento prematuro. sam � (-ln

Ílul.lra. Cada frasco fem t..dns.
as instrucções para f:1zt-r o Car

beijá lustroso secco ou hmni
do. Velvle se lU! Pharmaóu }'linrw
coro. ioinville: f'm iodns �s boa
pl',annncias, drogarias e pE'rtmllH
nas desta cidadE.

Li·Vt·q� p.1fd.. C.1�J.S eOtilJldil
--_ . ...--.-

.

ciaBs, como
Diarios
Contas correntes
Borradores
Cosíaneir'as
ProtocoHos

..
Livros de actas

e todos os mensilios paJ'1l és
criptorio e l'epartiçõe; en.con
tra�se por preços bm'atissímo

Na OHsa Gari WHhh.
�;:�������� '�:;;���:'�3

. "'1-_

Octaciliano Ferreira
(Firma reconhecida)

"O Galenogal é o depurador
rnaximo pela energia e rapi
dez com debella, radicàlmente
hnto a- syphilis hel'dada como

ri. contrahida, em qualquer de
S.!1US maniiestrtções, intí'::InrlS
(lU externas. Impõe-se o uso Ido poderoso medicamento,
CU.10 '\'aloI' é garantido du]'an�
te quasi meio seculo de acer-
taua indicação,

..

Vinho
do pharm..chim.

JOÃO DA SILVA I
SILVEIRA

Poderoso Tonico
e Fortificante
Ernp�aado com gl"tUlde
BUt�CeS!lO Aa "a4ue�'
&fera!.. .

Padaria Jahu 1
Fabl'icação de pães de

I'varias qualidades, 'com
hR maíores marcps de
anh:;l'ilhe pelos proces
sos mais modernos.
Entrega a domicilio

RECONSTITUINTE
fiE l,a ORDEM

.

DR� OLIVtlRA E SILVÀ

ADVOGADO Do Amazonas ao Prata,
Enfim por todo o Brasll.'
Só tem tosse quem nãC1l33,

O ai'famgdo HrSTENIL.

ER\VINO SCHl\lIDT

VELHACrirne,' CiI:e.l, Commercio
e OrphanOlí)gico

(Encarreg�l-se de natura1i::;;açõe:::)
Alarneda Rio Branco Ui". 36

51r.93

. medico.

V�i1de-s.e na Pharmaciêl. Mi"
nancora .em JúinvilIe, e em todn.s
as b0US ph;:.rniacias -iJesta cidade

____� .,...... .....,._=...... ._tt__... .,._...._.,_� -",, "'D ��� _

ElfXIR De fiO.GUEIRA

Empregado
com.:successo
nas: seguintes
molestias �(rasa pro;;riõ)

..':\LLQP��T'rlíA, UOillEOPATRL-\; BIOCr-iE.MIA
. "'"'-.

Ec.ero,�dfIL
lh1rtbf"-Ot.;
V�bh:n.
SOUbo):(l.
1l'IfbtlJl�RCÚ..e-. d.�
Conim-::J'1to a.ol ourl.....
O«tnQl"rJIt:�
Pistlllus.
Esn;nn1'l!.• '

C:I!fh.·rOs. veJl�retHo.
Ra�nHhrno.
fh;rn UratllQA.
U:Ctf.u.
TrÚuores •

."':HIHI!I.
R!.C'Jf.l1,�tJStnO f'm 1l\!!nL
"jl.n�lu,' da p<Hc.
Atlec('õcs do HeWltie.
P-(iT(""- nll pl!'Ha.
Tu:uum:iI nos OUM.
1.aici... tnio dAI'! ",rl�

•

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



r40 ·i/��_�J/��jl.
--ILcg·ress:ru U0 sua '\-'i8it[�

pastoral ao norte do Estado
Q Exmo. S1'. d. Pio de Freí-

.. PO! u�a. praça da Força' tas, estímade bispo diocesano.
Publíea 101 apresentado, á·· -Falleceu na . sexta feira
Policia Central o Indivíduo passadao sr, Joaqulm Cardoso

..

Alexandre Cormiti que .retí- �Foi removido da comar

.. rou da capella do antigo ce- ca de Marra para esta o Pro-
·

.
míterío uma imagem de. N. motor Publico dr. Flavio Bar
Senhora e a conduzia. nelas reto da Cunha :Me110.
ruas da capital. .

� .

-O Superior 'I'ríbunal con-
-O sr. dr. chefe de Policia fi.rroou a sentença elo dr. Ma

prohibio o transito de meno- 1'10 Portugal, ..luis de Direito
.res pelas ruas da capital, de- da Comarca, condemnando o

· pois das 22 horas, salvo em 61". Aristides Rego a 4 mezes

.casos excepoíonaés,
.

de prisão e á multa de ...
-,-Na vaga aberta pelo 1al- 3.000$G'OO no processo que lhe

lecimento do sr. F. de Assis moveu o 81'. dr. Ulysses CO�
Costa na Directoria de 'I'er- ta, por injurias publicadas no

.ras foram promovidos a l' «Correio de JoiÚville». .

escrlpturarlo o Sr. 'I'elemaeo
Costa e a 2' o auxiliar da
C.ommissão Teehnica Pedro
Teixeira Collaço, fjcando este
ultimo cargo extincto na Di� Foi removido· de JoinviUe
:recwria de Terras. para esta comarca o Promo�

-Reassumi0 o cargo de Di- tor PubHco dr, J_,eonel Costa.

l'?ctOl' do Institlito Palytech- -Tl'HTI.sferio sua residencia

moo o dr. AchyHes GaHotti. l,ara Curityba o sr. Eertran

--:Victiluado por uma Han� Ebel't que vae ali !:'stabelecBr

.gina':pectol'is" falleccu no sub- o Hotel Gtmhal, á rua Ebano

bado o Sr. Franciseo de .As- Pereira m. 8

sis Costa, 1 . .orricial da Djrec- -:-A Prereitura MunIcinal
toria. de Terras e Cdonisa- mavdou entregar ao HospItal
ção.

de Ca1'idade e ao posto me�

�C!)nt:i.'a.ctaram casamento dico da Colonia de Pescado-

· o Sr. engenlle11'>,} HenrIaue res Z - 2 2.500 gI'i.tmmas de

Fialho, technico dà'Light ând chlorhydrato de quInino c

Power, em Sm:los. e a seu-
2fjO tubos de Seretina para o

·

J'oI'it'l.OttiliaGaroiâms, cunha- tratamenio dos de eates pobres
da do s.... D� C;d" atacados de illiT)a}udi."mo. e

·

"'" 1, 1. ,. vampos. 1::'

-Com.a senhorita Zilda verminose. Ess�s medicamen-

Braglia; nIna do Sr. Getulio tos foram adquiridos pelaPre
Braglia, COnBOI'r:Íou-se o SI'. feitura da firma Paul & Cia,

�'<iH:.il·U Marqt es, l'unl:':cjona-· em Blumennu.

I'iü elO Banco L1u Commercio.

s. Francisco

Porto !' .-
umao

Registrado e sob a protecção
do Millisterio do Trabalho Com

.

mercio e Industria
'

Regenera ambientes de ExJÜJ.la
.

ções BalsaJúicas. Aquece. Perfu
ma e. possue raras virtudes pa
ra varlos usos de utilidade

publica
Prod?z sempre sensações a.gra
davels e confortlidoras. Facil

uso e manejo
.

PREÇOS: Estojo com 100-Exba
lactares: 21 pesetas; Estojo-amos
tra com 40 ExhaladoreS 17

·pesetas.
Pago por·vale postal ou cTIeque
á (jASA PROPRIETARL'\ PE

REYRA-CÚADRADO.
Sta. Engracia rir. 62

MADRID -: HESP AN fiA

/ ,.",�;..
'

.:\
.t<""!;_ I._....· � ,,-\

....

�)fê ��' �.� �1
.
! •

� .

;. o! •. l';,."'II , � • �.

�

Kander & Deschner, syndicos da feHencia de Bruno

,

Aos dez dias do mez de Jru2110 Li,? rnil novecentcs a Kretzschmar, por seu l'C'I'reSl'!Jta11Í( abaixo �;s,�ign:�([n 'C' em

��Ult�;. nesta cidade de Dlumenáu. �10 (êuiIi elo da C�mlm';) obedíencia ao dísposto TI;:; art. fiG J1' I e sf-,guin!es G� de

Munícípal, na S��a .das reuniões do Conselbo municipal.pre c!'('t? nr. G74(3, de 9 de dx·umbro de 1929 (nova lei de l,�.i

SJen��B (los ConS;lilelf?S Sr. P�dro Chl'���ÜtH.Fe�JBrseD corno Iencías) l�zem publico. para que chegue ao conhecímcnto

Prestdente, Artnur Rabe, J086 Bonn, \v1i1y Herínz, Herrnann �e. quem 1.Et�;essar 1'011<·<1, que pü!' sentença do 1"1. rd. Di'.

S.achtle�en, como �upplente, e Syivio Sc;n. comei Secreta- <.iUlZ de Díre íto desta Comarca, da data de 2S (10 corrente

�'10, tepu.o cu:mmulllcado o C0ItselheiJ'o Carlos Schroe.íer ás �6 h01'a�. t'1'1 virtude de requerimento do soli'c1ta�L�'r,-�;:
que n�o podia comparecer p:)r; estar doente. Ha:v(:,lldo nu- Jose �el'1'8n'a da Silva, foi declarado aberta a IBlkncÍi\ d,j
mero ...egal o Sr. Presidente declarou aberta a 51':38ão. Com negocíante B.:.'liTIO L1'2tz�whmal·. estabelecido CO':11 C:>'S3. d,�

pU;'ecend? ne�te In0D:1ento o Conselheiro Frítz Sehmidt Ioi sec(�os. n:olhados. Ia:-;'�:adR.s e la1Jrjc�l (h� cigarrilbos '�1E Ee

�:�o �re�ldenLC c�nvldado ti to:nwl' I>R!'t{\ na s€�sli.{J. Expe- neditto Novo, desta Comarca. tendo sido marcado o seu

díente: Um requerunen!_o da l'�'ttIpI'eza 'I'elephouica Catharl- termo legal, rara O.f; fins de direito. em 4 de janeiro deste

�,:n�e com 'plan!a da rede teléphonica nessa cidade, Dura �nno 1
que cone, FOI nomeado syndícu a Erma Kander &

mIClO das Ilga2Dcs nas c':S3.S .dos assignantes que solicita- LJeSCüner, desta praça e marcado o praso íie (;';(1'1 dias a

rem fi connexao com a re�e geral do Estaco: }"!C!li1l aunro contar da data da p
..

ublícação ela mesma senteuoa 1�Cl-5-980,·'
vada s .no plantas TI arei "DS (U"," �

, 'c.

pa d l
� .

t, �" ("� _, •• éU,", 4.... 1 .,:,' JUTIJ:·l1 [1, seu reoucrírueuto (I'�t os cre rores a! cgarem e provarem 01.; seus Ü!3'f'!:os e

resalvarlos o'" díreitós a'08 PI'OTn· ... · . 1"1
- ...

desíznadc "t (�,.,. d
..

'-'� l. � l>,t.":' õ .U.' L
.... j;" ....uetarrcs par:JCtL!.;��rcs e ebri uti.> (';)

!) () (lIa reze 1,JJ e a�·osto. prOX!1110 '\ Lndüi1ro .. ãs

g['�do O reouerente a faz.:.:)!' os CI'uüuap1>'lo'-' rins T:l2S ror (��1a�'toz.� (1:) �l)i)f'1:iS l?[t.n� �el' 1?�t1.r a p.'l'�mejra aS:�;.��7ll.b.lf:a d..:'

meio de cãbos a:reos, subtCl'ra.nens O�tÁ 'j'j�G 'j;üladot:;, s�n- c� euore::o, na SOda dBS i1hdlE'llClas do <JUIZO de Inrmto eb:,

;l� que a traveSSIa da Rua,15 de Koyembro, junto á Pre- �<?marcR. "�8 publicações relCI'9utes a essa fal1e:ncía serãu

iI�1tUl'U, e da Alamêda Dr. blumen;�u ,,(:mIo fe;t�)s cem ca- feitas nos Jornaes <:Del' ürwüldsbot'3::· (� cA Cll��ule" lúcaes.

bos aercosj fjcando o requerente ta:mbem obl'igaJo a enviar Blumenall, gO de maio de 1930
'

ao Conselho municipal as i)lanbs d"s );g'lC="'ê" io""('� d"
pojs de e01_lcluida a constr�cção d�i�I'c'le< o�·a':>aTlPr�;�da.�-=
Um requenmento. do sr. Henrique v:,:mel'dillg, pedindo a li
cença de."const���I' um deposito do inflammà'iejs; Indeferi
do, DOI' llao satunazer aI:! contlic{i8G legues ( art. 74 do Godi

�;.;�e .,.Pos.turas do Municipio).�T.Jll1 l'eque1i:,nento dos S1'S.

�\ lii.;! .He�mg e OU�l'?+s 1}egi)�n�ntes do Districto de BeBa AI
llança, FICa o Prefeho mUQlc!pal auto)'jzado a fazer no ru

���() e;�ercjdo 8;,. re:Ísão dos lançamentos do imposto sobre

ln(1Ustrl�.s e pr· :nSSOt;s.�A proposta 00 Conselheiro José
Bona rOl resolvido a sc!!.uh7e reBolci";;·O '11' ";:;7' '\rt �.

Ficam inc�uido,s no per�nH:tr�) urbanoY�le, �êd;udo ��(ü�tricto
�e E:�lCrUZllhaa� 08 lotes d? nr..

;)9 a 61 da: n::argem direita
do ElO tios Cedros, de cOllwnmuade cem a planta elabora
da pelo sr. AlexanJre Tl'tmtiui, Yisada pelo Ag1:.nte dt' ter

r�8 sr. Axel Deeke, aos 16 dias do ITl8Z de Novembro de
1...,')0 Al't·) R"'�-o·:ram n'

.

d'
.-

u�v'-. .� -:.-
_ ".'" -;:;l' a� . lspoSlçoes em contrario.-

Oun'0s1ill iOl resolvIda a resolu('B.o UI' �r;8' Ar't j .�T;'('� o

Pr?lcito municipal auü,rizado â
Y trallsf'm:-i'�' 11ar'a 'Car1;�/ 11oe-

-- �_���=��_=.� �_� ��'m.=� �-=.�---

pCKB S. A., commerciuntes estab01eddcs em F1orianon"Jl',�
.. �

- - - 1.'" '.1- i:)t

as apollct:s estado�es n1'. 6:�()3,' G204
.

e 62G:J, enüttit1as CCTI

forme a leI estadoal m. T.fl, de 13de 8fÍfILbo dt, H G7,oue no
Th�souro do.Estado se acham registradas em nome da Su

permteJ?den�l� r:.mnicipal de Eh m "nan. Axt. 2' -- Hevogam
se as dH'.})OSlçOes em eontral'io.-- Nad3. rr:ais havC'i},io a tra
tar ü ?r. Presidente encer'l'ou'à seSS�:fl. Eu, Sil·;jo Secz, Se
C1"etano ad hoc, e escrevi e ti;mbem D.SSilplO.

. Assign. P. ChrisUai! Jleddersc'1l., �:h'lhID' Be.be .[0.'(>

Bona;..,.TfV�ll/J H(}:ring, F. Séhrddt, IleTma'nn Sdc:i.ize·
ben, ú'tlvw Scoz.

" .�

, iiU(�êfS
Sr.. Prófelto Munieipal Na madrugada do dia 3 foí

eihI'UU <:In entendiment0 com devorado Jlor um incendio o

0.3 açougueiros J10 sentido de engenho dê nOf\'D. l1wte, de

f3er alterado o p!'�(�O da é:Pr- propriedade dós Snrs. Ma·eedo
118 'lerde de 1$500para 1$400· Filhos, em União da Victoria

o kilo.
.

.

. sendo calcula.dos 8El 200 con
tos os-prejuízos da í'il'ma .

.

Itaiahy· Foi assassinado· em uma

� cl:l_sa de toleI'allcií} o joven
Os Snrs� LiYDmUS & Cia, de Vicente Kroetz euio cactaver

Blumehaü, abrlram uma filial foi .encontrado pelã patmlha LTi'I KR �57

l'lesta 'Üida,le, á· rua. Lauro de policia junto a um bal'nin- (Perímetro ur�Jano da sédé d� ��Ú;;tdcto d0 Encruzil!wda.)
Müller n' '20; da qual ficou co, distante 2.GÜ metl'é's dolo- O Prefeito mnnicipp] de Blumemm.

.encarregado o Sr. Olymnio cal �m .que oecorreu o crime.
.
Faço saber <Iue () Conselbo rTf;Jnicip81 tlecrf.!Íon e cu

Miranda.. Junior, � .. k·.

O Dr. Juiz de Direito da Cc'; sanCClOno e ffi!1udo qli� se execute. a lei s�guinte:
�Foi recolhido .ao hospital marca deCI'etou a prisão de· Art. 1. ·--Ficam incluídos no perimetro ui'bano da séde

· Santa Beatriz o operario-An- O.�ii1io Granato, �oldado do do dist!ic.tó de E�cl'uziIbada GS lotes nrs. :)f} a Hi da 11!a:1'=
tonio Bentoqúe se despencou 1i:J' B. C. como um dos autores gem dIreIta do RiO dos Cedros. de conformidade com a

de um morro; de urna àltura do barbaro a:::sassinato. plant� elaborada pelo sr. Alexap.dre Trel!tifl:i. e vist>"da pelO
· d� 25 metros, callind'O sobre �genLe de Terras, sr. Axel Deo±:e, aos 10 uws do mez de

um monte de areia que amor-
'--'-'-_"'�ç<:,::;,:��- :Setembro de 1929.

.

teeeu a que'Ja. ... . •.. Pela L.�]l[çlre�§a Art. 2'�Revogam-se 38 dispOSlções em con1r3rio.

.
O !a�to oecorreu .. qmmdo

Prefeitma muuic:pal de Blun:::rl:au, em 11 ce Junho de 1830

O· refendo operario h'abalha-
.

CORREIO DE .JOtNVILLE
Guri H.eTirlg, Prefeito jy;unicipal

va no trechó em consi:ruc"ão COIn..,letou a 8 do C')rt'e;lte o sel1

d!1 E. de Ferro, entre Bóa p'rimciro ãnno ue exiBtend 1. .cOS!!!)

'" is�a e ·llhota. brilhante coliega «Correio de JOÍll-

-cOs sme. Waldemiro Lel-
ville».

t-
.

�'P
Dirigido pelo H1ustre jomaiísta dr.

ao e Jose dos· assos .Nunes CarIes Gomes de Oliveira, OCCUp!l
inailguraram um estabeleci- o «Cor.rero» logar distincto na im

menlo que denominaram "Calé pr.ensa do Estado, já pela EUa. feçito

Exporte",áruaPedroFerreira.
material e vRi'Íada leitura que orie-

P
.

t
. 'rece, como pelo criterio com que

.:...- OI' VIa erres>:re. seo:uio são trahdós em suas eolumnas to

para a Capital federal a
b

ex- dos. assumptos, de ordem politica e
·

'ma sura.' d. J\JariaRegis Kon- 'social.
.

..

der,. .esposa do Sr. Del. l\'Iar-· Desejando ao presado confrade

T.r d
ainda muitos·annos d<; qrosperida-

. COS áon e1', ·prefeito illunici- de e triuffillho, e'Jl'esenturnos Dara
· 'paI. bens multo sincé�'os à SlIa mastro

Redai;ã.o;

n ...
.

Maximo escrúpulo, capricho e cuidado no avia-
. '\, "lUerClS' mento do receituario, empregando-se sempre os medi-

� vestir com e1e- camen�·vs.ma.is puros, nov.os e recentes. .�:S.�gancia? .... .

. _A grande pratica de mais de 40 anno� de que �
,:i Mandae fazer·: dIspoe seuproprietario, () pharmaeeutico João Medeiros

:�.:l::ly·}SSOS ternos na constitue
..

uma garantia para os seus clientes.
'

ALFAITARIA
i, BRUNO KEL- Completo sortimento de preparados nacionaes e

... LERMANN, onde estrangeiroo. Sempl'e em as afamadas especialidades
talJ1bem encon- do Dr. R�ul Leite. Perfumarias, preduetos oplltherapi- �::�trareis fasendas . COS, vaccmas diversas, suros, liquidos il'ljeciaveis em 5

pará: ternos,· na- ampôlas, produetos biologicos.
'

donaes e extran .

.

J;.,;;;;;...;.;�;;.;.;.;.a. geiras, ... ehapeos Exame completo de urina.
..

. \
e artigos de ar·-

mal'inno...,..PREÇOS MODICOS-
p�u 15 de Novembro 48 .

�__�����'����AA�����������

LEI I\j�' 258.

(Trnnsj'er"e�eia dp. .apolices p�ra Cm'los Hoepcke S. A.)
o Pl'e18lto mumClpal de hmmenau.

.t:aço saber que o Cons::llho mun]c;ral decretou e eu

sanCClOllO e mando que se· execute a j,.i sf'Fuinte:
Art. l' Fica o Prekito municipal aUÍl)rizado a tranSfe

rir pUI'a Carlos Hoepcll:e S.' A., CÚmmer0Lames estabeleci
dos em FlorianopoHs, as apoHces estadoae::: TIl" fi20iJ, 6204
e 6205. emittidas conforme a ·lei estadoal nr' 769. de 23 de
Setembro de 1907, que no rrhesol!l'o (10 Esta(lt) se aCl1alli

registradas em nome ua Superintendenciamunicipal de Blu-
menau.

.

Art. 2' Revogam�se as djsposições em contrario.
Prefeitura municipal de Blul11enau, em 11 de Junho

de 1930.
Curt PIering, Prefeito Municipal

IR
-

.

•

:

-,. .............-.........,..... �,..."..-�����

(r·············�··
·········H ;5

'II
.

PbarmaC�? Centrai ll�!i João Medeiros 1

.1:::::' Rua 15 de Noyembro, 84 A -- IUumenau :��::.ilPermanente stock de medicamentos novos.

Recebe mensalmente o que há mais mode'J.'llo em

meilicin� �

II Fabrica e deposito das Pi!ulas MedeIros, appro' .�
vadas pelo Departámento Nacio11al da Saude Publica
do Rio de Janeiro, sob licen�a n. 597 de 2 de Dezembro
de 1929, para a cura c.:rnpleta da Malaria.

PARA OS COLLE6AS DO INTERIOR PREÇOS
. ESI?ECIAES

Pelos syndiccs Jost"! Ferreira da S;I,Y'l

AVISO AOS CREDORES

r

Kander & Desclmer. syndicos da Fai1enrfa de· I'runo
Kretz.schmal', ele Beneditto �'{OVl) desta Coma�"�;! a,·,j<"·'Pl <'o·'
'rJ -1

, .......... �., ..••_J,._l_ •. i:t .�

C!'euore� ;;'0 me:,�no que se encontnuão. por 8e�l re::l'<:sen�
tanÍl�. armxo asswnaJo d;p'·;a··u·,t:>n't·p l'!.i1" 1';) O" '·1 l'(I:·�� '1·

. •
b , ... �z.....>_.> ..._..t.... ....., VIr"_' .;.... (..:.0 _!_._ .,._, # i (.t�.,'t .l j J

seu escrlptúrw d'�stt'. Ú rua 4. de ie't;�rpi�o n ··io ,+;
.

i 1 �. 1
'

� - i. • i, u .. s.a

eH aGe, aJl!l1 {eatt::'ildel' as pess�as intel'es:.:adns.
Blümenau, ::;0 Ge maio de 1;)30

Pelos syhdieos JOSt� Perreira da

,�
f�.

(a�sig) If'o)Jol(iO Hoeschl
Tllesor!fciro.

__

Cürt Heriiig', l=>refeiío Z��lln;
cipal de Blmnenat:, nD uso de
suas attI'ibuicões:

F"esülve:
nomear o Ci.J:1J5..D E:ltl::m:1o

Lima -2 Siiva Huerüann, para
exerceI' o C3.I'go úe inspcctGl'
de caminlw do lugar Rio

H��r·�ilio. margem d!re�ta, Ja
en�;,uzilhaj:} dt.'ssa i:strada
co n ü caminho do Ribeil'io
Dollmimn ate a di ';iSê1. do TI�I'
:ritorio reSeI',;aúo p�Jl'a o 1'0;;
to Daque d9 Caxias.
Blumenau em 11 de Juuhó

de 1930.
a3:8. C?:rt HfTh![/

Pn:Ieito .

-

r .;-===-=-==-=--=""'.=.=-�==-=-=-'''''_.=_.=.=-===--=;;:"...---....,

-il··-

li, � f1 � C L, ; in ....
_§
o �"Y'Y"iI li"'> ve sir''':' .:1

li
! v, a A I 01 ,a at !l n � I ,.::.aO

11;.'
Por metade do preço vende-se macbina

pl,�na. _Iorr�iato CG x 96, dois annos de 1.1S0,

rU-1l l)I'lCB.Ç-�ttG b::;:\i�ra. pai'a j01':131 Q. obras. FUllC�}O-
..

narnen o pcd:��iti3simoj garantido.
Facilita-se o pr.gamento, sendo fj�mu

idonea.
C PREÇO É DE 22 CONTOS .

I
i

II
,I

_li_.

porPARA INFORl\LÀ�ÇÕES. dirio'ir':'se
1
., J' _

d C
lO>'

o,)seqmo, a mrecçao a" IDADE".
&
�_.

-='"'-..-

A.s llmversaes

A' vista e a

p»;estações

Vendas:

RepreseDÍawe
depos!1ario

Alberto S:tein

Blumenau..,- Rua. 15
de Novembro - 11

SANTA CATHARINA

•

Andreza Campos da Luz
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