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. Pela Imprensa' clmíca cinematographica não'
O l\fERCADO DE MADEUtA attíngísse a altura de confec-: '

. cão moderna das peüculas,Orgão de propriedade da os esforços da nova índus- ..

Liga' das Serrarias de Blume- tría poderiam ser aproveita
nau, acaba f:e surgir nesta cí- dos nas' declamações theadade este novo collega que, tI'

�

como o seu titulo indica visa raes, na vu gansaçao de eon
. íerencías, na propaganda sa-

08 interesses da importante nitaríá etc.-Sim, temos queíndustría madereíra qUI� e, começar pelo inicia; sem ne
sem' duvida, um dos factores nhuma phantasía de altas &8-mais eíflcientes da economia pírações . Mas o momento par,de nosso muntcípíe e,. por ra tentarmos a índustría dos:conseguinte; consíderavel pe- films falados é o mais oppor80 na balança economica do tuno pcssível; diz Oduwaldo -:.
Estado,
. Tendo a frente elementos

Vianna tendo regressado da

dynamicos como os 81'S, Ewald Ameríca do Norte, para onde

Baerlcke e Dr, Frederico Kas-
.

foi afim de observar os «stu
d10B» e entrar em contactopareck, o novo orgão muito

ha de fazer por esses ínte-
com as suas organizações pa .

ra, com os conhecimentos ad
resses. irid

...

fqum os, micrar os es orços
pela realidade do cinema fa
lado no BrasH.-Uma podero-'
sa empreza com o apojo dos
governos está orga.nizando-se
para explorar a nova indus
tria; já foi subscripta a quo
ta inicial do capital da nova
sociedade.

- ';;C=-

cento e poucos conteis e a
.------------.----.

Federal de 100 aproximada- Par't' ,ido .·R.onubli.n.�i10 .. C·.ath.arj"flJlns'amente. A sua população é de fJ i ueu Il u

�;�?oO(�h�?!�:i�\�S' Ji����g� ;�� DIRECrORIO UE BLUMENAU
Realísa-se amanhã em to- voados de grande tmportancía O

AO ELEITORADO

1 '. Dircctorlo do Partido Republicano Catbarínense em BIume-
('kl O Estado a eleição par: pe () progresso que apresen- nau, acatando a, detiberacâo da Commissão Directora do Partido:
[·s cargos de Presidente . e iam corno sejam: Lontra, com 'Vem recorsracndar ao Eleitorado deste Jlfunicipio, o nome do

Vice-Presídente a que sã í, a Estação da Estrada.de Fer- ,Dr. Adolpho Kondret : didatos, apresentados. pela 1'0, Matador, Itoupava, Salto
G d M it B d como candidato ao prcenhlmente da vaga. aberta no Senado Fede-

� adido Republicano Catharí- . ran e, l' osqu; o, arra as ral eOl!1 (I íuliecímcnto do pranteado General Felippe Schmidt, na

1f'üSe� os ses, dr. Fulvio Adue- Pombas, .Trornbudo, Rio do eleição a realizar-se no dia 9 de.Agosto proxímo ruturo.

ei e 1\Iajor Accacío Moreira, Oeste, Tayõ etc, Pela sua larga e rruetuosa actuação na politica e na admí-

?\fBlhor' uão podia ser a es- Dentro da sede da.
,,'

futura i nistração catharlnense, quer como Secretario da Fuzenda, quer co-

.
I.' olha, 'POI'S o .I'·U.·tu.ro aover- Comarca, ';já se nota o espí- I,',.

mo (f![epu�adO fe��rlldl e leader d1a.tnossa bancada, onde ai SIlIa. 'pala-v,
�

- \'i'fl uenl{� c CU lua U;, a sua· cu . ura e o se.! senso l'ea (as cou-

i ante, que o eleitorado suí- rito de cidadania dos seus ha S;lS crearam para o nosso Est!J.do uma actuação de destaque, quer
irazará nas urnas amanhã. é bítantes. Ha melhoramentos no Governo onde a sua clarívídencia e amor ao trabalho abriram

. 'Portador' de uma maanific 1 importantes, como a ponte ,
uma era nova para Santa Catharina, o candidato indicado impoz-

f lhade serviçns pI'estàctos á' s?bI'� o �io' do' St1I� o edJfi-'1 ������g��anç�� dos seus correltgíonaríos e á. gratidão de seus con-

E .ra terra e
. apresenta nobi- ClO proprlO do, novo Ban�o ! Assim. o Dlrcctorlo espera que, em attenção ao real mereci

J�ssimas tradícções dehonra- AgI'1col�, que .e um padrão !
mente desse preclaro correllgíonário. o Eleitorado do Munícípio sut

,:ez', l
.. argo., ..

.tírocinio: na .
vida de gloria para. os .que. o f�n-. írague brilhantemente o seu nome nas urnas, certo de que 110 see

»ublíca e· admíravel descer- daram; O Hospital Cruzeiro, nario da politica: na.cional, continuará eHe a prestara COllcurw do
. u. t seu inconte;,;tu.vcl ülleuto (t. C:.l.us� da Republica e, do Estado.
tino 'administrativo.

-

,optimamente appaJ'elhado; a Bltzmen1l.11, :! de JulllO d� HKJ()

OS fi.esmos conceitos po- S?l;iedade;dos Anra�pres; (} Pedro Chrisliano Fedd('/'scn, Cnrl Hrl'ing, AhD'in
i.�8-se attrílJuil' 'ao seu com-' TIto ue Guerra; a força e SeI! j'ader,Etnembergo Pellizzetti,Olto Hennings, Conra,do
r;anheíro de chapa.

.

, 'Luz, e (Iufros melhorámentos Bafgini. jfa.,P J[nyr. José Ji'e)Teira da. Silva, Lu';z de
: ...__ ,. ,de n'Jtavel valor, qlH/ engran- Freitas /i/elro, Rodolpho Jensen, il/ax HeJ'ing, Hermann

decem e elevam Rio do Sul, lVet'lj{', .]OS(' .Deeke, Artlutr. Rabe, Edgw' Barreto. R.o-
A_ fut'.1ra Comarca de modo a eollocal ..o numa

I
lJer{o ('/rosseiloacher, Silvio'Scaz, lIermann Sar:!í.tlcbcn.

de Rio do Sul situação' de poder YIver in� 1. __ .. ========
..

' dependI n'e.
Vae' ser apresentado este Esse surto ver'iu;in(,sQ de

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

armo ao Congresso EstâdClal progresso, que berú demoris- P t" i n 'I( !.
.

C tl
•

:nn projecto, tornando o pros� tra a impol'tancia desse vasto . ar L�O nepunnnano a IUU'luense
nero e adiantado Du3.tricto de, Districto, é a prova maÍs se- 1 )11'\ .1.'�l-�T·(.).'1:I(·) .· •.l.·)F.J n.LU}!' ��L;\T.�U Em um.deposito da Compa-
Rio do Sul. M'unicipio

.

e'
.

ao gura de qne ° trabalho adnii - - -

1\("� ELEITORADO
1\ r. _'i '1.

Dr. Ayros Gama nhia IIidustrial Brasileira, em
mesmo tempo Coniarea. ,

l'avel dos homens de' be,m.'J v Curityba, oecorreu no dia 24 .

Anresental�o-á o deputa.·d() envell.lecl'd(js na luc.ta (lia.l'l·a.· o njr:-c�ü-:;io do Partiúo Repubiica'lO Cathat'incllse em Blu- Fi:lHeceu Rute-bontem na violenta explosão, em conse-1:' D1ên:lJ. c'm cumprimento ela de1ib;:ra\�ão da COllYênção do llle:smo '

Ermembergo Pellizzetti, um deve ser recompf'n�ado.
'

ParLidv, j,,:fl)(z;l.(h em Flol'Í<lnopolis, a 22 de .Ttlnno ultimo. yem re capital do Esta'lo o sr, desem- quencia do que ficaram feri-
realizador de emprehendimen Essa recompensa é lúuva- e )m:llelH!n� ;di I':Jeitorado l'epUOliCiiUO ,deste )vluniclpio, os nomes bargadar Ayres de Albuquer- dos diversos operarias que
tos notaveis, com uma capa- veI e digna, e um direito con Ú,'j; eg1'2gjOi:. cC'!lcidadãos que Gama, membro proemÍ .. se achavam no local.
cidade de trabalho surprehen- quistado pela enE'i'rtia. inqlie� DR, FFLrfO CORiOLANO ADUCCI E ente do Superior Tribunal de -Foi posto a Huctuar o

dente, soh cuja chei'ia pros- brantuvel e pelo üahalb..ohon- I,lA-JüK JmÊ c'LCCAC10 SOARES MOREIRA Justiça eumadas figuras mais couraça10 «Hindenburg», que
I'er�' ,.. vl've o mal'oTO Dl'Sf1"OtO ra[lo de quenil �'I'\-eU <""'or'na

.

"
..

'd �'T' P
» representativas da magistra- pertenceu a esquadra allema-" � '" _..... .. • A ,I .,' ',-L" -

:resneetinltncnte, para os eargos ue "Pre6� ente e .lce- rE5id�mte_
de Sta. Catharina. -..;. m�te engrandecendo Blume- (\O';��l,-,d", .. J1Hi:\ eleiçõf:sprostoénciae:,que se realizarão a3 �--A tura catharinense. e foi a1'undado em Junho de
Os membros do Legislativo nãü, e quer a�ora se gepm:ar. !::üsto Jw(,..,lmo Ílltnro. ,Juis recto, caracter impol- 1919 em Scapa-Flow.

Catharinense, verão quanto é em p. lena, ,h.arnwnia de vistas,
"-. ús 1',;\njid��tQ�,��i.(!adOls sã. figl:ras d� nohvel irelevo na. YÍ- ·luto e possuidor de uma vas- -O juiz Octavio Kelly Ín-

'11 U.:i p(Jlnic:í. (.�,!t.hariflense, ffll1d.(l�._po!'w.uores úe uma Súmma in.::sti- ta. cultUI'A de·l'x'a o 1'111:s'1'e t.}·mnu o J'oruall'sta 11ecedonecessario.e}usto o appe o na.· 'esper'ança .d� te.1' att' ;n�'l'do 'á bl"
� - u •

-

- ':;: n·;a.v:::l ti<: 5Cl'''I,:08 can,,:'- pu le'U;'_., __ .'.
'

que lhes dirige um p lVO or- um .gráo d(\ adC3uiamento, /'.r-:�illl, o Directofio (�pna que o e1eaO�R !Wb�O Pa.rtido morto as mais bel1as tradi- Soares a recolher a irn.J)(>::'--
deiro e láborioso, sacrificado que lhe dá Jor�a para 't'ecla- 211Hl'::.g-;u'.i lI.rl!l!?lJ'emente os nomes desses iUust�es hbIi"it"i's pu:.!i ç'5es quer como magistrado, ta?eia de 2.000�OOO -(mí L�:i�e
peia extensão consilerav'el mar a neces,�idatle da cria- ('OE; díeios de cGlliiança. c de ·fé na grandeza do L1r:Il'O do ll(JSSO _1eja como cida_d�o. fOl multado,-guo púna de ser

que fica da séde da Comarca çã,o dfi Comarca. ,

Estado.
BLi'n�ll'!U � tIc Julho fie 19:(1 -�� preSidIdo durante a n;!_uJtll. convertida em prisão.

de Blum:enau, onde tem . que Rio do. Su1. está nedcita- Pedro Clu'istiano FeJders! n. Cn!'t HCi'in-.[!, Alu�in
varLOS anID��sta c<;mar�a. �_---=--Nas recentes excavações

vír na -obrigação indeclinavel mente na altura' de
.

obter (I ::!(:hrw!;Jr, Ernc'mbtrgo Fellízz'etli, Oto Hewdnf:f!,COnra� dr. Ayres Gamà'aq.uL de:r.xou réalisadas pela commissão de
de seus affazeres, caminhan- que pretende, e o ex-p3'esiden- do Bn[.<::;i,lyi, .Mcu; Afayr. José FUl'eirtJ, da

'.
S(rZY.t. Luiz p�rcturadora lemblltllça sendo archeologos ingleses no delta

do 180 km, que ê a distancia te do Estalo, que conhecêu- de F!,(',t(r,� Mrl"(). Rodolnltn .Tr:nsi'n. 1{(7:". T-!P'I'iWl_ Fcr- B:. sua morte geralmente sen- do Nilo roi'am encontradosra-
aproximada do lugar mais lhe todas as possibilidades aI.. nwnn Wecgf, Jose 1Jecl:e; Arthu"r Ralle, Edgar BaTl'e!o,

tida, rissimos spedmens de cel'a-

�o��q���:�Za�� Sul A ci- ��rrRi� �rg �:���u�;� :'l��I��� 'I i;�'k�:;:ü lirúscnbueher, 8!JltAo &(J2, Helo,wm S(wfl- se��a�:s E�����r::m�l��a�er:. �if:tc1ue c:l������:eér�.ggõ
Como lucw., (' codomro ns�!sfrees no .tor�a:-�(_-i&C" em realija�e i.:.�.;::-= ..,"._. ..;.;.;;..�.'_-::-.__'.'-:=_

....
_ .....�_Y?.-,::::-:c_:"_,._,._,__._. ._,'�__

--'="'- danenCosll'l'I:Sntaol,S ou menos. antes
esse povo, mora . _,' a c a ;ao ua omarca, pCllS --- "--",,, ...",..

.

- - --- ..

confins, muitas vezes obriga� observou () futuro Sen.ador da II{',)�PE"IDEQ LlDIQf AlJ ROU \�]OUJSKI Nova Industria -o governo allemão expe-
do a falIar a.o dr. Juiz de Di- Republica, que seda injuf';to 1 - k) D R U!.J U

.

lU 1n iI
.

B 'I' dio um decreto prohíbindo aos
reito da Comarca, para lazer deixar pm mais tempo Rio llo �j.t.cham-se entre nós ,os nos-

A serviço da elegante re- rasl eIra civis o uso de armas durante
• 1 -' •

t' (. 1 'd ); B
.' vista «Ilha Verd�,) ele Floria- E indiscutível que" CI'ne-nec ...araçoes num mven ano �u UnI o i:l. <lumena.u, quan- s\):::; ;:i,ustres collegas d',,- ,i'a, nopolís acha-se. ent:-e nô� o

- � a Ct mpanha eleitoral, sob pe-
ou para ser je ,temunha de do as suas condições o 1.01'- de, de Curit,ybtl, Srs. \lirros brilhante col:elJ'oH Ladislau Ro-

ma falado abril' 'flOVOS hori- na de prisão que não poderà
uma cama! n,am capaz de pojeI' fiear in .. C(iss.::ll e Armando P tl'''l1i. zontes á indi. stria nacional. ser convertida em multa.
Nada lhes fica ao alcance dependente, ma.ntendo-se por

.

d b 'Ih
manowski que. e()m Nagib Na- Em}uanto e uma novidade, o Procedente de V" .

redactores o rI 'ante V6S- has dirige o victorios'J Ulcn- ""., �o7".-l� (�.. "
.. > , n<1 ('.in" ....... Il.<1.

-' 19la cne-
e os seus direitos não têm a si proprio. Com'enhamos que

.

r
., ., gou a Belem O menino Be-

l'I'Llmptidüo que merecem, de- a propria Constituição do 1:;8-
per mo. sa�if)· .. t 1 'I ta

Mais tarde, porém, todos já nedicto Oliveira Cabral, de
sappal'ecendo, portanto, a ta-io ennume.ra em seus Arts. ,�� VIS a .( o co. aga a es ._ti". rao cans dUO ci.e (. uvi P dez annos de idade, que tem
1"lI'ase Yalio�a e &incera de as condicç6es em que Uúl PRESID��NrrE JOAO ClUR.j,; prendl.-,c ._t. ,l''';h�vU,-"- lic\ las cujo conteudo apenas a faculdade de, após momen-

que, "a Justiça deve ser ra- Distrícto pOdê"se tomar Mu- 1) .... I.J�( \ L\
g-em que «Ilha Verde", .v:le pe) cebe'u atravf'Z do l'eS:J.IDO tos de concentração, deante

pida e barata)}. nicipio, e Rio do Sul preenche DU,..} J .. ,t nre�tar ao nosso .m�m,c.rplQ,. em portwll( z. Os films que de um doente receitar vel'Dal-
Alem desse inconveniente todos os fins exigidos,

dedIcando-lhe a. edlçao d este nos chegam em idiofi1 estran mente os remedios necessil.-

reclarr.ado e conhecido, ou- Veja o que diz o Dr, Ole- Cau :ou pro�unda emoção we..:;. geiro não conseguirão asse- rios ao tratamento do consu�
iros se enfileiram e reclamam garjo Maciel, em seu Ma·üfes- em to tO o Bra.sil, a noticia tio gurar o prestigio das antigas :e:lte.
uma tJ.Jroévidencia, . atte.sten io tO.cum qu.e se apreseütou a,os �t�;�'3 ;;'1U!0 ("tn pDe!>i:d(\· "tn rld;'l MARGHZRITA RINATA fi�avs silednCi?SmaeSrqicUae enods,., Eeun- M tf� :d'I'Té"'1derS F. B. C. de
{lU8.n o neceSSal'lO e lmpres su.Hragiú.s do povo, eOInO can- .:::}. (.0 emmen,c reSI en e a

T h'
Via am a à . ao

-

OTI IVl o propoz ao cente-
� ,

-'1 'eve um cun I) gemnna-
cindivel a criacão' da Comar- ri; lato do Parti lo EeputJI.i.cano Paninyb� lJI'. ,Joãél 'cssoa. 1'U11<:I- 0iJ.,"c,;lte u !tlin syúchro .1',.1.l urasilell'o Fausto fI'C9!'

. .
"

. mente artistico a magnif' ca . I '

t
..

ea de Rio do Sul, nã') só:pa.- Mine"w,{,'i' r s d ncia do Esta. lo.. Dadas as circumstanclas lllza .tO poJerIa cou inu!1r a e;le actuando em suas filel'-
1 audição que lIOS proporcio- 't

. • i E1'a. servir aos interesses e Wi-
.

,.Bou f.av('H�ave.�1 á el'ia'y"ão de not01ias que colocaram a , h S,l uH�'10 conquls.ii( a.' por ras, m.edidnte contracto de
'd d 'd nou no S8.Du8.,jn pib:"!!. i" no t Iministra.ção da Justiça, como novos munícipios onde haja sua per-sonall a e em eVl en Theatro Frohsin.n, a sra. Mar-

"'<:'\ ,,,,,",rrtuno " ·T';(ll!lpn." f e dois anuos a tres contos de'
1>8.1'a o bem da coUectividade elementos t'.tufficientes de vÍ- cia no seenario da politica, o lmmarmos. a nOEsa indus.tria. réis por mez.

b h gherita. Rinata, s(lprano do
o,ue viv.-eria cO,m tranquiHda- da autonom.a. A. dependencla c.ovarde a!tcníado do . ac a- �hb ii. lUiLt.,t!',a "yan!u'e» -Deu-se na fabrica de Bub-

D
.

1 mais alto merecÍmen10, que . , .

J
'

de e ha.l'ID.. onia'se pudessecon em que Disírictos flo.f€8Cen .. reI João HUf!..rte antasrevo -

.. ,. _, "'''' ·�-.'Tf'�Ea PI:' f', ('O n- ",."dllet()s de O'RZ, à. rua S.
.

. ,. encantou aquelles que a ,\r li ... d f I 1
f"

tal' dentro da sua séde com tes se acham das sedes. as ·.teU toJos os eSplI'ltos, quae �-
ram ouvir. lecç�o (IS 1 ms ,em mgua Christovão, no Rio de Janeiro,

o Juizado de Direito, pois só vezes distantes e qu'� lhÍ3 ab- quer que f(l�5ern as suas in-
Dos muitos artistas "ue tem e!:'tr.iOg .la, eli nHa da 1v 1ll1!1i explosão em um alambi

isso poderia resolver o pro- sorvem os recursos em me- eli:u:ções diante· da a'tituJe visitado Blumenau ne thum
duzi:la 'mm" n nção que os que, matando dois operarios

tlema. do bem"est-ar e da fe- lhoramentos Jocaes,· consti111e. Vc-d'Oilil do nobre vulto. .1 I .l'
mercados externoos offerec,em e causaado importautes pre�, ..

..

-d mais..,.o que e1 a u�HXuU tão 1Hcidade dos que reclamam um entrave ao progresso ge- Em smi v;r�g:em ao Sul o
encantadora impresslo serl,do

(l. 11 'U pI'tkU ,S�1.0 exo USlva. juisos.
com inteÍra.razii.o essa neces ral da ·�olllmunhão ..

1J PrH�n. nr>nois d;<> (�If'Ho Pre- 1 Cl'rt�unl"onte nao temu;; a pre- -A mesa. da Canl3.I"" (1 .... ••
.... de dep�o.ral" que a casa não d d

' ... ,V""

saria medida. Estas nalavras encenam sidente Qe seu EstadQ, este'-
concspondesse á soirée, ao tenç;1o \} c?meçar p,?_r on e deputados designou os srs.

Rio do Sul, é além domais uma verdade e tem grande ve o 0.1'. Joao.Pessoa em .l::ilu-
seu ,'alar qu'� n,1.o se pode

os nort�mer!canos �stao com Cyrillo Junior, GeI'mano Gui-
úm, cenh'o de actividade e de semelhança com o caso de mr:.nau, sendo aqui condigna- comparar ás m tims decep- a. e:{perrlenClda de Ct,.h.ilS 'dt'cen- marães, Beni de Carvalho.

, npogr.e.S90. co.:n uma situação0. que estamos tratando. mente hospedado e levando -

t"d
mos e.S 0.fl.;a os. ümeçar pe- Celso Espindola. Lindolphok' .

_

tl çoes que em.,os 11' u. I r é'.

�admiravel para o seu desen;" Nós que conhecemos o ia.:. H melhor impres8êlo e D.OS- o prmCIpIO e azer o que Pessoa Plínio Casado e Be-
volvinlénto,' pois já està liga:-' borioso centro de pr'ogresso, sa terra. p!-"eciso dentro que é pos8ive� lisario 'de Sousa pa.ra· consti-
do a duas' cidades importan- que tivemos a yentura de vel- Ministro "oJado do Supre- AMADEU DAUUCIO e�s � p�ogrum,ma de u�a im tuirem B commissão que deve
ies como Blumenau p Lages, o cr('sccl' progressivamente, mo Tribul,al MHit:'lf uH !':ali� clatIva mdustmll do cmema elaborar o novo projeoto do
e tem êOID.O amparo á. sua rí- que prendemos o coração á entou-se como intêgro juiz Deu�nos o prazer de sua fala10 nO Brasil. Será pred- Codigo Penal.

quezat zona 'Prodigiosa e re- terra felíz e bôa, queremos que era. visita o sr. Amadeu Daulieio 80, antes de t?do, que se pro- - RepellMo pelamenorMa
eunda dos vanes de Rio dO vel-a alçada. fi maiores desti- O trugico acontecimento conhecido artista lyrico, que cure harmomsar todas as ria da Soledade de lS aunos

Oeste e Tayó� onde tudo pro- nos, que o projecto onereci- Gceorreu quando o :UI'. João pretende reali3ar aqui um questões ec':momicas, finan- de annos idade em SUas pro
duz <;om facilidade e abun- do aO COl1gres::o tio Estado, Pessoa palestra.va com varios recital de arte, pI'ovavelmen- ceiras e artisticas, para pôr postas amorosas, o cocheiro
({aneia. tenha o parecer IavOI>avel e ami'gos na Conreita.ria Gloria, te na prox.ima semana. sob bases I'eaes o grande em- Alexandre Dualte desfeehou�

.

A ,nova Corn.;'.rca á sê Criar que essa verdade eCh,oe pe- em Recife. Entre a victima e Conto;'IDE': nos informou fez pre�H�ndimen�o_ No progra�· lhe dois tiros, sendo, entre�
:reeoromenda-s6 pela cifra ele� 'las quebradas do fel'til iincã.o o assassino existicun proÍun- o sr. tlauHcio parte de diver- m� da nova mdustrla brasl- tanto, lisongeiro o estado da
v.ada das .suas receitas, supe- cathal'inense. das incompatibHidaJes, sendo sas companhias entre os quaes lelra devem ser comprehen- victima. • •

rio!' a· de muitos Muni�ipio? Esse dia será de jUlJilo e o dr. Jo:10 Duarte D:mti.i.s seu a de opel'oMs CLra Weiss didoB, e por isso mesmo com- O facto pasBou�se no Riç
do Estado, com uma m(lsten..:· i'ellcidad€ para quantosviram inimig@ acerrimo, ini.misade que, como se sabe é uma das b&.tido� preventivamente, os de Janeiro.

•

ci;"l prolongaq3., ao passo q�e '0, pedaço. de terra regado pe- que chegou ao auge co� os mais t'stimadas actualmente. empecilhos naturaea a t0da •

RIO do Sul tem pouco maIS lo SUOI' do trabalb,o. engran- d3bates travados
, pelo Jornal Pelo programma que gentil- evolução. C e'" ra ·0,' lUStO"8de 12, annos de vida sendo.a decido e posto a altura do oIficial da Parahyba e o ag- mente nos mostrou vê-se. que Assim por exemplo, emquan ,,"

sua renda E:'>tadoal d� maIS 'verdadeiro ideal. sonhado. sassinú, e.ste pelas columnas o sr. Daulicio é rea.1rnente, to se procurasse a prepara· C d d d t
. '.

O G'
'",' .

tI R'� ri .... • .. ,� "t ç.a.-o artl'stl'"a, emnuanto '" t.. · Ufa. a or e en e8 em ti minutos
de 2i)í) contruça Municipal de IV . 'UILHON do «\.;omnlerc�o

.

o
.

eChe·>, um <t.n15..a. ue merI 1). v 'i ......

A eleição de
amanhã··

o PHAROL
A 29 'commemorou a passa

gem de seu 26 anníversario 'o
nosso estimado collega "O
Pharoh de Itajahy, cuja in'le
pendencia, altivez e justeza
de conceitos coIlocam-no tom

logar saliente na imprensa
,

1r2glOna ..

Almejando-lhe:- maiores pros
peridades felicitamos slncera
me:1te os que Df)lle trabalham.

Varla5 NoticIas

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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uotu fi ! Ui llJ!lW ... u I

M l' d" I'
II

das senhoras I· aCl1Ina "e lmpressao fIII Por metade do preço vende-se machína

!Em possuír-em dois jardins plana, tormato 6G x 9U, dois anuos de US{I, ta- Iigados e ntre sl;o do
<

Amo!' I brtcação bávara, para jornal e obras. Funccío-
:1dentro de casa; o das Flores

III,.
namento perfeitíssimo, garantido.

Iiino quintal. O primeiro sym- Facilita-se o pagamento, sendo firma II

bólísa a Felicidade: o serrun- 1 idonea. ii'do completa-a dentro do con- I' O PRE('O É np 22 coxrOS, ;

i�[:ta �:i��i�M���r�i!������� �.ll�,:. PARA INFORM�,ÇOES, d�rigir-S{\ por I :,•. 1','a saúde. ii obsequio, á direcção da "CIDADE",
. Faltando esta, tudo se t1'(1.1:8 =,,=�==================_.=;.;;_J_
orma em sonho e martvro-
Como pois, garantir a' ros

se de tão precioso ·NlT]\/JEM.
de tão grande BElv1'? indo di,
reíto em busca do «Minerví
na» que é um nrecioso espe
cífico feito pelo autor da ira
ma la Mínancora que durante
dez annos tem curado ínnu
meras senhoras evítando tas
v�zes( operações e soürímcn

tos velhos dó utero e ovario,
possunído attestados, m:li:rpi�i- A

C"". Um negociante do alto
cou.merclo de -Ioinville, esgo
tando quasí a paciencía a es

perança, curou-se de hemor
rlioidas com 6 frascos! Todos
os incommodos causados de

«regras» Irregulares, hemor
rhagi .s, curam-se se sãofcu
raveís) cem a Mínervíns,

é..o maisenergico dtssoívente do ACIDO URICO, e sendo o ADIDO DRl
CO o maior e mais terrível inimigo da. humanidade. o

.

.

. ACIDUROL .

é por conseguínts o melhor amigo do género humano.
-. .� tendes dores rheumatlcas, tanto nas. articulações como nos mus-
eulos, uzae ACIDUROL e sentireis. rapido alivio.

Se o vosso fígado está li perder 3 sua energia, se V06 doe ou está
inchado, tomae AClDURQL e o bem estar sera ímmedíato, '

e o V·)33.J rím rua cetona mal, se urínaes pouco e tendes areias nas
urinas, com o. uzo do A_CIDU110L melhorareis a olhos vistos.

e ten ies p ;rtUJlç ões cardíacas por dilatação das arte-Ias, conse
queneía de estarem cheias de Acido Uríeo. com o ACIDUROL obtereis a

limpeza. das artérias e regularisareía a círeulação.
.

.

.

e estaes e igor.íando demasiado, isso indica uma perturbação . das
funcções. nutritivas, uzae ACIDUROL que queima as gorduras balofas e
regularísa a. sutrteão. .

Um só vidro deste maravilhoso remedio Portuguez, produeto dos ara
mados Laburatorlos da PHARMACIA FORMOSINHO de Lisboa, dá resul
tados assombrosos e nunca. alcançadcs por outro qualquer. remédio se-

melhante, porque e:
.

7 vezes mais energtco que I) similar trances
18 vezes mais que ti Píperasíua
42 vezes mais que a Líthína

Pedidos aos deposiíarios geraes:
Heitor

'Ó,
GODles &: tia;> ...AHandegn 95 ,.. Rio de Janeiro

Vidro pela Correio 1.2$000

NãD é o Que menos dinheiro custa; fiais ê o"' mais
rato pelos effeitú8 que produz

Pharmacia Central
de

. '- -J,oão
Rua 15 d.e Novêmllro, 84 ......

t:

Fabrica e deposito. das Pílulas Medeiros. appro
vadas .pelo Departamento Nacional da Salde Publica
do Rio de Janeiro, sob licença n. 597 de 2 de Dezembro
de 1929, pára a cura C :-mpleta da Malaria.

.

Maximo escrupulo; capricho e cuidado no avia
mento do· receituario, empregando-se semp:l.'e os medi
ca.ment�s mais puros, novos e recentes.

• A grande pratica de mais de 40 annos de que
dispõe seupropríetario, I) pharmaeeutico João JlJledeiros,

..

·

...
·

.....·.·l�..:...�.. eons�::P'::� ::::�:!.:: ::e�:::�en:::;Ollaes e

.�:::}�)estrangeiros, Sempte em as afamadas especialidades )

do Dr. Raul Leite. Perfumarias, preductos oppthel'upi-.

�� cos, vaccinas diversas, sôros, líquidos injectuyeis em .�li ampôlas, productos biologicos. �l"'l� Exame completo de urhlâ. �

>l PARA OS GOLLEflAS DO INTERIOR PREÇO �i
.. !�

,
.

."
ESPECIAES

' ..
' j

..� �' " " " �." ��:;.:;.:;,:)

•

.t o tJ!ELH()R;P�RA Tossfi; � OOENÇAS 00
pEno - COM o SEU uso J.ie:GUL.AR�

I

. .A tO$sa ce�s:�' ra.pldamente. j <
..

� 2." A� gl'lppas; dot'lstípações ou defluxog, cedem

I'" com enas as dores do põí�l) fi df1$ costas.
• 30· AHMa.m.•se.... p.fo..

mpta
... m.·e.nte as criso.s (.àffIlÇÕ�SJ .

•
.dos asthmatlcO$; .� os àcceSSO$ da Coqueluche.
tornando,sarnais ampla e aluava a ràaplração. "

• 4." As bronchítes. cedam su�vamente. t;U>slm Como
as Inflammaçõa:s. da gafl�anta.

'

..

'

5.Q P, l:"\sornnla,'11 faijre .6.... 0.
S stI·ores "octurnos d!'JS' fr

appnrecem.·
'..

."
.

g
6,D iAGo�nt�cun·."" '3 !le fG.l""�'CS e

.•. ".5'.
r

..

n.:a.jiS.
am·so

a.sJ') ,_ iiJnqçoe>s CiJ9 cq;;aos rod'splrat�',os. .

o �·'�P�������;';_;��,,;�=��..
·.

ba-

]R t�n:senfaníe
depOSllp,l'io

�4lberto Stern

Rlm::·(Reniiu ....., Rua 15
de No".embro ... 11

SANTA CATHARINA

GALENOGAL� Purificação
e .tonico do sangue, formula
do en inente medíco iagtez,
especialista .em Syphílis, dr.
Frederico W. Romano, diplo
mado pelas Faculdades de
Londres e Rio de Jauetro.
conceituado decano do cor

po medico da cidade de Pe
.ota J, Rio Granja do Sul on
de c'Inica há 50 annos, com
honrosa dlstíncção e cujo Il
lustrado Centro Tviedi co nre
sídiu por vezes, sempre com
o maior desta ....UL

-

�e�._.....-_...__.�.-_ ' .................,...---._-•• -•• _.".,._._-.,.,.-.,...--.. -_.----�-.�.�._----

-''IT"õ'W

CASfJ.l. BLUl\tl
RUA 15 D NOVF�Ji8RO 87

(em frente á Telephcnica)
SürtinHm�o de tasendas naclonaes e estrangeiras.

ALI'AIATARL.l... para homens e senhoras
casa possue um aU�i�ie que conta 35 annos de pratica

adquirida na Allemanha

A Casa vende a dinheiro e a prestações
Preces rasoaveís

...

\'�R PAIL\ CRER

"A��zhier e um? c :!';ejn ja fabrica por um pi'OCC' i

f'l.ltU.,�JE..I.§81! ..& 80 espc cia: da ..t:.r'uhn1'1 e CO!11 cevada i U
'a e de qualidade extra.

E de fraca dosagem alcoclíca e, não obstante. muít»
nutritiva.

E' de paladar fino, suave e azradavcl.
E' por isso a bebida prefel'iÓi pelas senhoras e criar �

ças: re ccmmendavel a todas as pessoas que necessitem de
Um tónico íníallívelrnentc restaurador.

A� sen�êlas auemkcs cuja edis macilenta, cujos olhos
sem brilho tanto empanam a tclleza 1]1'tu1'a1 do rosto de-

t
- ,

p e su er.cr r, :8li.W um] e! (DÍ(: ccs seus encantes phisi-
'-'..,;:; usando C'fEStSliÜ'lT01,V, tis refeições, a MALZBIEH,

A's .lr;ãrs .que �]e�t!�11 ?S H'Da rllhcs, renín.m pneno-
.;. !,TIBno ph]SlOlcg�lC() �rOrj ia '2i.a secreção lactea, desde que

1l!Til1f1�·11l�.J,<Jc""'r';';;�a· ll'.... � Ia{'8nJ uso etC! 'IA f zBl'- L· •· .. 's fiUP Dst� " ,� t't14j.P-l? t1' .,.- �4.
•

"'� .�-:4 ;t;� '. y '-

" '_"' .� � . LH, !!v.� i,"" �.u. Ct.:T\ e ,a es a pr(;·
=-----�

í art-c!a paJa garantir a inatteral:::ilidade
. .tl8.S fmte"ueB O!'0:�""

, :nícas.-�.nll. su1l. lllaLs mf:.linc�Js{l C'iaboràção,
. to-

.

Os cúnvrJescentes t'neüntrarão na MAi�ZErER noyd.
fonte de vida e prazer .

A venda er1J caixas de cr 72[ 2 gs. 3U .112
C�b:as q:::ü i.2 [;S. na;:" casas,

A CURA DA TUBEJiCULOSE'
Nos meus doentes tuberCli�

sos e nos aIfectados de divei'
sas molestias das vias respi
ratorias tenho constatado sur

prehendentes resultados com
o empregodo PRYfi.fATOS.t\N,
que ê além de heInostatico e

. expectorante, um vaI.oroso Ior
tilicante. r---�.---�·�·'�---"------""""'�"----��-�-------""""'" �-.........._-..........-.......... -----", __ ."..,__........._........,......._.. �..,- ...........'-"J__,_��_,..,_.._.-_.._....�. __� ....... _ ............ ..." ... "

Dr. Herbert Maya de VaS� �
coricellos-Pirassununga, Mi l G. ·a·b I' nAtenas, 9 de Abril de 1927. l .....1 "-'"

Attesto que soHrendo de 1
. grandes hemoptyses, febres

'1'cOIlstantes, tosses e suores
... frios, -a ponto de me conside

.

rar �em esperança de salya- 1
çáb, fui aconselhada por U111

Iiamigo 'a fazer USo do prepa
rado FHY.MATOSAN, e, com
o uso de alguns vidros, fui· (
sentindo melhoras acentuadas !
e hoje"est?u ?olllpletamente i
restabelecIda, s�ntllldo-me lor r
te, gorda e feliz. pelo que a-

. \
.

co.nselho a todos os que. 80.f.-.'. rirem de heIn6ptyses a·, fazer �
uso' desse excellente remedia 1
Zuleica de Oliveira Co'sta- i

Rua Maria Passo, 34, Casca- I
dura, I_ • ' __.��' '_ ..�.��.�.-.�.v.. ,�_._.�. ,�_.__ . -� .��.� _���"'._"_' "';.�_. " _-'- ,_,.���_v_,_"_�,,_,.,,__,,,,_,� ",-"'.---��-�-__ ..

Ijvl'OS para casas eommer

ciaes, como

Diarios
Contas correntes
Borradores
Costaneiras
Protocollos

(;arIJ§

Li ..... ros Ih: actas
e tades f.S DlcnsiHos pari.: es
criptol"ÍO (' rep[lrtiç�5es enec�n
tJ'u-se per preços baratíssimo

Na Casa Caíl Waht,'

Do Annzona3 ao Prata,
Enfim por todo o Brasil.
Só tem tosse qnem não ma

O ulfarnado HU:3TENIL.

Mais 1" ;TI "':lU. .:.!

Mais Ui'.1D. co'lossa1 compl'fl feita á dinl;üiro 110 Dio CB
Janeiro, cujas mercadorias ja se achavam �l \'eu li.1 pJr pTe
ços a lmil'avels.

Senhores colonos eco:1omisne o YOSi;O dinheiro J1il'
vos d,!ixeis illuJli' por annuncio fabuloso, pOl'cm, a (ASA
BORBA, o que diz I��z e gamnte.

Portanto s'2nhores. Yisitac' estn casa mHa �Tosa. amiga
do povo, genel·üS1.1. para com seus fregueses, e d8pO;S ent;ü
confrontae, artigos e preços.

A CASA BORIL\ nilo pI'8C\isa de I'E'clauH', basta SEU

rrnnde lama. e o bom cor;.hr.c1mento COIll os co'oilas. pal"�t
suplantar seus concurrentcs nesta cidade,

.

N10 pE'rcaes o v_osso temp", .

m coner l'ur s e caS�F,

"a escut��r eonv·cr3flS fiadas c !l1elltiral de llün1ens
cupação,

Se ides hoie a Blulllcnau. vá directamente 3. C_\S).
BORB�\, emfl'en'te á Igreja Catholiea,e de lá sabiraes siJti:
feito cantando victoria de um colono inteHigente q1..l!:� 8�. b '

manejar com os espertalhõeR da zona e dando ViVAS A
CASA BORBA.

-

.. ,--===COll1----- .li:..

Tenho o oraser de cO';nmnnicar a minha distincta clientela., que na. present€' data
estabeleci junto ao meu negocio de Iivrària e papelaria nesta praç'� urna typogrnphia
encontrando-se esta ap,parelhada para fi. execução de qualquer servIço como:

I CARTÕES DE V18iT.I\, FACTURAS, PAPEL ?AR!_Cj�RTAS, _

GUiAS DE REGIS-!
,

TRO DE BEl?m�SJENol
.

.'

',.._, ,rVELOPPES, GUIAS I
PARAAQU1SIAO DEI IUlpressoesacoresl SELLOSl ROTULOS, !.

I PROGRAMMAS, LI-' J '.. �__ .o. I VROS DE VENDAS i
í Á VISTA} �ESPÀCHOS, BOLETINS.], DE�IAIS SERVIÇOS ADEQUADOS A' ARTE I
,

-�_._-----------�---- :

i
; ..

. ;
.

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



Quereis
vestir com ele �

gancia?
Mandae lazer

vossos ternos na
O talentoso clinico dr.. Al- ALFAITARIA

varo Estou, medico pela Fa- BRUNO. KEL'-.
ALLo.PATHIA, H01\lliOPATHIA, BIOGHEMIA .

culdade de Medicina do Rio LERMANN, onde
,

•
de Janeiro, lente .da Escola tatnbem encon-

A pharmaeia com: o maior stock de plantas medlct=j Pharmacía e Odontologia -. de trareis tasendas
[.: naes importadasdirectarnente da Europa. ,: Pelotas, uma das mais cultas

para ternos, na-

t; Remedíos homeopathicosnaclonaes e extrangeíros, grani intelligencías da nova gera- cionaes e extran

S� dê sortimento' de. artigos de� borracha, drogas e espe-�. ção, com um boníssimo cara- .

h
}: cíaíídades nácíonaes como extrangeiras, grande stock ção. no exercido de suá no- geiras, c apeos

}; de seringas e .injecções hypodermicas, Farinhas nutri- bilitante profissão, assim se
e artigos de ar-

" ,;;�l1, i. tívas. Sprengels Kraeutersaít; k�"�i§�t; expressa: marinho-PREÇOS MODICOS

t� .

'Z��.���';;�,· ,":i,$'!lii '�"'��
. - .. '

'-'�""2!'i O GALENOGAL satisfez. - Rua 15 .de N.nvembro 48
�; Fornecado�e:s dos' h03pitâes' da praça edo:interior.

,_.

. au grand complet-em casos
U

H Pé .üIos dotnteríor são despachados com limaior urgencia !
que o experimentei, arterío-

Preços baratissimos. ...

.

....

.

.. ...' � sclerose e Syphilis. Producto

lL :���.�.������.. ����.�.�� ..�� ..����:.� ..�.������ �
� ���na�o����g��,���� ;f:j���=

�:��_.,_..���.� '__"""-'IillI

cando a normalidade das tunc-
ções digestivas, dá, posso as
segurar, resultados untíto sa

nsfactoríos naquellas moles
tias, até no período terciario
da Syphilis, cujos:eHeitos me
alegraram sobremodo». _

-Dr. Alvaro Eston- Firma
reconhecida ..

O «Galenogal» encontra-se
em todas as pharmaeías: do
Brasil e das Republícas Sul
Americanas.

;':;10 ll't egual. Urna creanca

I!.
de 11 rnezes atacada de desin
teria.perdeu f)'lH! vermes de �

qualidades testemunhado por
seis pessoas idóneas em Itàperiú
Município de S. Francisco do

.Sul filha 0'0 SI' .. Carlos 'I, .N'ClJ
r�----�··�,

_�,_,�� ..

��._.�,.:-c.-v_�) :;W<ffiS&ffi'ffiffi'ffi>.ffi>ffiffiffi&3 ;emberg� flrl)f;ss�r. Ca�:í trasco
; Dr ii1P.d II Pa.ne ll·.ffi· Dr' Freitas Melro 95 é uma dose. Torna-se de ',:T1a

I • 1,,:1.0
..

• li. . til l!S:Y1 cC') vez em café com leite. Depois
: .

.. li'
�

. Ad·voga'io C?Ç'
d f

.

d
l .. ,CliBicn geral e i �.

-e .

•

'.
. .' ES. a ei eito Hão precisa .. ieta

l Especialista para molestias � 15'.'3· Cansas. "!\'fHH·.<;nJ))!I}p.rt:llle" C:QJ nem purgante.
<

'1
O i

\.AS' Vende-se em 4 numeras ·(1,2
; de garganta., ri<j,riz,.· ou- ; &-: e Ci' mlp.aes c:Q)
I 11 QJ0 � ;): 4), conforme· a edade, em to-

,t,
vides e olhos ;1 83 R,l\ .lfi""J G,..,nts 2$ dos os negoc'os, nas pharma-

Blumenau Rua Pücuhy {, �'bm sn fi ill ill ill12;ffi {TImmm' desí 'd· d d
'

, l ;i 0vWill2&W�r&-ct;�çJ.9m� eras, esta C1 fi e.e rogarias e

�'-"----o-�-------""'------' _
na PIlar acia Min811C0l2.
NOTA Se qurzer poupar vo

ssa saude e vosso dinheiro co:n

doenca descoOlhccida e remeàio
habHúaí-vcs no começo de qual·
quer doença ao deitar, dar um

bom ,suadoT e dp. manhã cedo
um purgante do Lombrlgueira.
"Minancora E' ° lllplhor de todos

(;-.ro ue (' m�H"a R;'glt'trada)
Do pharmacelltico E, A üimçalves J3inville - S Gatharina
Diplomado pela facuidade àe Medicina do lUo do Jant'ir{]

Universidade de im lra.

O IrEAL E o grandioso pat
trinwnio legado a the,'apeutica
dfnli�riülogica li l'(s ;:) anHOS de

.

acuradcs estudos. �Ctira iodu a

qca !idade det'erid:�H novas e vc

lhas, tanto humanas como de
2nimaes e nluiias Qoenças -aa

pelle eda ctt'.1eça.:UJcerns, Quei"
maduras, I llfecções Empigpns
S:ullas, Tínk�1, (fav j a e tOI1SU
rante), Ulceras s,vphiHticas e al Esph�nihlo;:(lrlhnel:to,lelinosgumascal1cerosas,Frieiras, Suo· '

.I,., I'<,Ztl I>!H t-'tll':I'j, rn;,çàn EilP'
,

res dos pés,Sa.l'lla,Pannos dilrosfu
,�; etc.Illdispensavel aos futebolis- p!e� p t!,..!uxo.lmHI('II. prl-t:'1

_ . tas, e às damas para udherir o de outra" 1,�lIr{'s, ',!'f�'n ('(" (�OHl

r ....àc de arroz. e:;teritisar'.a, pelte . .t\ Pllal'lll, Cmz. AVIl.1e. Es.
C \:ia- S,? curou Uma h�rida (ukera)que hemo 9t4.co,lseguiu curar njlli�al·tigos ru ,osoa II AS�

emas mu�vilh')sas por foda a parte, A'mde adfinnncora" VAHLE
vue chegando,. to:hs as pomadas v.10. desapp�récendo ôo

wcrado; as cun.s', a reputúção e 3 su.a p:-ocura vão aug
! lentando, dia a, dla. Quaúdo todos a coahecerern, ser&. o reme-

1i() dêma:ol' triurnjJho exn todo o Brasil. D, CaroHna Palhares
déJoinville;curo:1 com umn.aSÓ caixinha. uma ferida de 9 annos,
... Temos «ceilte:l.aS� de curas semelhantes! . !' .

Adoptada já em mu:tas c�ll)as->.d��saude e grande' clínica ple-
p�ca........ Ljeenci3dll em �11 /5:915, !;,ob N0 V7. .

�V:C$O:
Ha .qu�m diga mal de um remedio de. fama universal, (às

..rezes tão h:DiImenie (P,Je o f;-eguez uem percebe) 50 para ven'

der out!O sem :valor scientH�co, mas que lhé dà ma10r lucro'
Ê uma arte de lhe caça! o seu dirheiro: preyjf13-se contra ena.

A POMADAMtNilNCORA não tem igualnomundo_ Q�all
do.a desejar U1111Ú-" á-eceite imitações nem SU�)SfitUt03,
$1) {} qêI(l é bo 11 é i.lVej;l:Íf,l e guerreado,Vet1 de ·se em ioda parte.

Cura. de embr iagu8z ��% ���l��av��������:�diO Minan
r-et11.dado alegria. e feJiéldaà,� a mijbares de familias Que

Vl.v-eí9 na maior miseria .cau�ada;pel(1 triste vkio.__Approv?do
pelã'.D. N;.>l.ie S. Paulo em 30�5'__91D, sob n. 87. ..'

Diío�se 5:QOO$OOO a quemfcorjTI pi'ovas, denunciar os ial
lilHic�dôn.l� ou cop.1raventores, a f;. A. GPNQ.1\LVES. ém JOin
.vHie (S.'lnta Cath1.U'iua)Pharm. Mir�an('ora�.;Enyjam-se listas; de

u.reç(j5 a quem ás, déseiar. f'
'::_
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Vendu.em todas .as. Dd-ogarla.'.� .Pha.rD1&elas
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Escriptôrin dtl.Advocacia·
Dr. Pedro Silva, Max Mdyr

e
.

José Ferreira da Silva
Cxin..�e CivaI

.
.. ,.

. �

com.me:r.::cio

Tr�ves�a 4 de Fevereiro
I BhJl�nel1au i� 1 '

r"';��( __.........-_--.-�-----:-�---�""Z7E'5o=i;......"""'"==-==;;:;;;;;;=�""""......;O;';;"ii>i:iiiã

OLIVEIRÀ E SIL\li.\.
ADVOGADO

Crime, Civel. C ornmercio
,

e Orphanologico
,

(Encarreg�-se de naturalisações)
Alameda Rio Branco nr, 36

�lUm91::l.·au

Ao publiCO
Leyo ao conheeimE nto de minha presada freguezia,

cue a �alJo de transferir minha fabl'ica· d.) moveis da rua.

Ôas P.ümeiras para a lua 3. Paulo m. 98. (Casa do .Sr.
Lra:ú),

Jorge Kimmel

Porllacltl �fill(lllCOra
-_.;.-�...,:::..-.--

� J

ii Dr. fra�CÍsco Kübcl ii
il M�dieo ,j
iiDirector d�-Ho�l;ta! r..1un ici-;/
I paI t' DeJégado da r'lyg;ier;p j
I du Estado no MV:licipio I'I de BlUlllen:1.U

I
;, CUNICA GERAL I

.. -----,' -------.-

! li Consultas diarias das 9 ás ii
Dr. Eágar Barreto

'I. ill0
horas no Hospital Mun'- �l

ADVOGADO ii cipale. das 10 �<s 12 na 11
I II Pharmaoi C1"8uzeiro �!

nua

'�r:e ;;embr'! i Bellã--Aülanç;
.

.__ ---"-__ 1 Vende-se os lotes m'anos:

II
11

Aos bons paes
E' naíural que a. vossa felici
dade dependa Ce vossos fill.os
a delles dependa quasi da SAU
OE; e esta depende, quasi .ex
clusivumente. de lhe dardes (te
3 em 3 meses, um frasco da.
aícmada:

Lorribrígueira M'nancora

q nu n 10s existem, e de effeito
rapido e SUave.

Mnitas di:urhea::: infantis são
caus:J.d::<; só pelos \'t:rmes e den-

tes, Depois procurai o VOSS')

llled:eo.
Vendc'-sc na Pharmacia Mi·

nancor:1 em Joinville, e em tOdil,5
as boas ,pIlarmaciflB desta cidade

�----------�

QUANDO CO(l.'\PRAR
O EMPLASTllO.

ESTE E' O UNICO
LEGITIMO

CJRA RliEUMATfSMO.
nssf,BRONCHITE.
DORES MUSeUU\�fSJ
OORES�NAS eOS1'AS,
P.ESFRiAD�fQUnlQUf

DOR PelO COílPO.
CoRTE ESTE ANl'iUNCIO.

E MaSTRE-O AO
SEU PtlARMI\CEUT.OO.
EXA�fNE SEM
SE E iGUAL.

NÁo PROCURE
ECONaMU\ DE 200RE15.

Padaria
Fabricação de pães de

varias qualidades, com

h8 maiores marcas de
anherflhe pelos proces
sos mais modernos.
Entrega a domicilio

ERWINO SCHMIDT

VELHA

m. iHe.{19AOm2), [6c (2320 cn" j

�h c, (JH�;O mZ;, 4C e. UC-6(} m2)
49 e íl!)h.') Dl" \ &.4 e (10r;.') m''}',._ .. \. o...:v4.1 4.t_.}..... • "L.T\.J_ ._.�
" O <-' {l'lÇj, n1"»).....,,,..:._ ........ \ (_�U _.

A traü;r cO:l1

FELlPPE DOERCK

-Minha filha, resignação!
. Para uma dôr de cabeça como esta

é este o unico remedio!
-Pelo amor de Deus, não faças isto!
Ha un remedto muito melhor:

1tma dose de
.

CAFIASPIRINA
NÃO 56 para as dôres de cabeça como tam

bem para as de dentes e ouvidos, as

nevralgias. o rheumatismo, as consequencias
de noites em claro e de excessos alcoolicos, a
CAFIASPIRINA é, positivamente. o remedio
sem. rival.

AlUvia rapid�men1:e as

dôres, le,,'ant:a as ior�as e

CAllCEHINfl
(LIC. D. G, S, P 23-8-920, SOB. N. 1(35)

(Alimento dos dentes, dos ossos e do cerebro)

(ESPEOIFICO DE DEN'iIQÃO)
A SAUDE DAS CRIANCAS

. ,

Ao vosso filhirr&, p .tasceu o primeiro dente? Tem eHe
bom ?petih:?

E elle forte e corado ou rachitico e anemico?

Gorme bem, durante <I noite, O�I chora em demasia?
Os seus intestiu01" fUlleiounm ngulal'mentfl?
Dorme com a bnca aberta? Constipa-se com frequencfa?
Assusta-se quando dorme?
Jà lhe de') CLACEHlNA, o remedia que velo provar que

so aC.identes (j primeira dentição das crianças não e�istem?
Com o uso da CALCEJIINA podem os nossos filhos possuir

bellissimos dentes, e se pode dispensar certas exigencias que �
moderna hygiene impõe á a:illlentação das c.riauças, nas- loca�
lich.des falhas de recursos.

CALCEHIN A é sempre uHI, em qmllq uer idade.
E' um pod0ro�o tonico pa.ra os convalescentes.
CALCEHI� A evita a tu ')flrculose. as infecções int�'sti.

llaes e a apptl1dicife. CALCEHIN <\ expeHe o� vermes in!es,
tínaes e crêa um meio improprio á sua prolIferação.

1 LArrA DURA 6 lVlEZES

Vende-se em tnd:iS �,," pharrnacias e drogar;as doe Brasil

l�OTES A' VENDA
A Viu .... :.!. Ir n l G l,�'tn'-'l'. prpriebrb de terras no ferfm;

ssimo V;.l!e Rio do d'üeste c se�s tribl1&WlOS, 'vende,..btcs de

�RpeciaGs terras de cultura, medidos e quasi todos servid os

por estradas de rodagem, construidas pôr sua conta. Os refe
ridos lotes sl:1'ão venàidos em condições vantajosas Parl tra
t ir com os procuradores Rodolpho Hf)eechl e }-Jugo Medits:h

..

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



·Pe Io Esta do Era o mesmo de proprlcda para acudll-o as quacs 50 víuva do sr. Germano l\:(cl..�ll
'. ','

" .

a " de de D. Franctsca "Gallottl. censeguíram cnco-itrar o Sf>U manu e genitol'ü (1-:: nOSbf)S

CapUal �"Con.so!'cluram-se no dia ca-íaver duns horas depf)L;_ presados amigos snrs, Alberto

V' 'e, .' tI 26, nesta cidade, o sr, João
__ .�� e Oswal Jo Mocíhuann, soclos

lti.JtlVa. no.carguel1:Q a.�e- Silvano Bapüsta 11 a senhor'. U,I" 'VI' II
mão «Peznambuco» como pas-�, ,!

' uI'
""

_
.

I.

CAiIJO �lru·j\.f POÇO
t. llI'IDU ... ue mann.aos (lu:-es

sageírc clandestíno Q arO":o..
ta 1; ada Ange.l � em Santa ' i� '11' enviamos nosso abraço de

ti J' M' D d lIJIellR L'l1ZUI, O sr. Jose Francisco Na sexta-Ielra da ultlma 8('- pcsames,
no "uan OHm ,iazt e �o Peixoto e �t sl'nuo"ita Regina mona, escapando á. vlgílancia O>:':'�.1!:::;I1;'�{&l;·bti'r?��

auuos e natural de Rosario C'P\'tl
,- L

dl,4 faHliFa, MUIO f'ln um poco
do Santa P-é, o qual foi pr :'so

�/., .

-o� de t2 metros de proíundída-
e remettídc para a poücia de lt

. ! des, sttuado DO quintal ela
Las Palmas. i aJany casa, uma criança de cinco
-O carroceiro ArUmr Pu- Na concurrenoía para ar- aiLfi\\�, Iilha do sr, Dôrr. regi-

rlficação queixou-se á };loUcia rendamento do
.
tra.:ego da' ft�H1(1 á Pl"l, Parahvba. Ou'

que o onmibus D; 10 que faz p�nte sobre o Itajahy-mírim vínto gritos da peq�ella cor
a linha de IHguo,88ú foi de fOI accetta

....

a proposta do sr, rerarn ao local diversas pC5'
encontro á sua carroça atlran- M��rtlnJlO Cunha que p�oP9z soas .ra !lilmHia e vteínnos que
do o eavallo ao solo, pagar mensalmente 2.;Di$9!J9 olhando para o tundo do [10-
�Vaeseriuaugura;la á pra- á Pr�.í�êltura. . ,ço ati viram a pequeníta de

ça 15 de Novembro uma XiOn
•

--�fll hom�nagC'm a l1lf:mo· pé, estendi'!ndo os braços.
va puarmacia de propriedade l'la ,do saudo�o s�!.H1,dor dr. Gcm a]gunsesforço8 foi ena
do ar. Eduardo dos Sa..."ltos. Fehl?P.e SeJumdt!) Ctmsdho retirada dali passando para
·-Sendo constantes os Mci- MU�lCl'pCil d�'��1 o �(.'u non.e â 015 brnQos da mãe que passa·-dentes de all.toD1ovels nesta antlga l'�a ;:lctona. ft'1 momentos de anci�dat1e e

capital o Sr. Dr. Libel;ato Bar-
. augustia.

l'O.SO} delegado auxiliar, det�r· JoinvWe A pequcnita. soffrcu apenas
rlllnou ellerg1cah pI"ovld�uclas . \ ,'.'. ..' l.1"m "'S ""'0;""1'<· 0- - cabe
fi. Inspectoria de Vchiclllos no (, sr., Jose l\!a'üezzoh acu- ';.��u

_ ..... 0 .........ç e�,> na ' ,-

sentIdo de serem exv,m:inadOs b�. de mt�taB8.r uma typu�:;ra· y

OA vehimJlQS e obrigados os! plUa em !Ia�B�� ... , � � .

c01J.ductQre� a exhibirem 6HJ�S • ÇOlHhll·CJ.U"a., ,...s .. o i'Jl. F�,
cadernetas. hppe HUllne:nuT e t1 s�nllOn�

-Festr:jaram t;�ns br'd:>i:; de ta Mal'!:' S�amm. m.(l.;i do sr.

(luro no dja 29 o sr. enf1ellhei� Hemlqu0 ;:.ül'nm.

1'0 Antonio !,topes de Me8qui�· - COmnlí;;lnür_:.;m suas b('��S
ta e sua exma esposa. de ouro o .8l'. jJer,Uill'Jo Bot,

-AC!Hun�se em via de can- O'lC1" e �iUa eKi1H.l !.:';'FlDS<,.

clusão 08 edificios que estu\) -2':0. quinta. feira {ia 1;;.'m8.

sendo, c.onstl'ujdoB para a. sé� llit pas8nda uma tVf'1l1a dp ;�'X

de do {<Clun de Regata� !vLu- truballlUdofcs da emprDZ'l. La

tinelli», rrhesouro do Estado cerda, Breves & Ci3. :�m S.

C, novo Mercado,Jr'Iu:ojejpal. João, eomposta de 20(J hÚJ!lens.

-O sr. Presidente 10 Esta- dirigidos por F<:b'o,O eli l't,1o e

do nomeou para o cargo. de Gracilia.llo Cardoso, ('ntfjn_.'.{�"

Director da Penitenciada o raro-se com os trabalhedores

![Ir, dr. José Acracio Moreira da. estrada JoinvHle � Curíty
Filho. ba paTa f'.ie l'<:bellarern contra

_:_FalIr�ceu na quinta feira 08 superiores e nSS1I11 liseram

ua selll�na. passada a Sf8. travando. com estes renhido
FlorlsbeHa da Silva Nunes. tiroteio, A l'ebeHião foi .IDoti-

-No dOJringo pas,sadQ di- vada por atraz08 de pagameu
vertiam-se em uJUa canôa, Ía� to e descontentamento p€>la
scnd-q evoluções no porto des paruly'sação das obras de

ta CaIU: \ E genio ,Arminl.o eonstrucção. '

dos Pas::.vü e JOao ,;oJê Bit- -o jnteI:d�nte de H81�sa
tencoul't. A' uma remada em projecta a abertura de \Una

�also virou-se· a embarcação estradçr, que ligue esse distl'Í

sendo tragado pelas aguas o cto a Blumenau, a qual pas
infeliz Eugenio. Seu compa- sará. por Garibaldí, no djstri·
nheiro salvou-se. cto de Jaraguà.

,

-A partir de l' do corren� _. raJ2,/"",,f---
, ,te a nova firma arrendatut'ia
das Caldas da Imperatriz fa
rá transitaI' diariarr.eQte um No s.ahbado passado sUlcidou�
auto onnibus para aquella 0S" se em ltuupa va SBcca entorcan
tação de agtlêls; o qual sahl- do-se com li.m cordel passa�
rà ás 8 horas, de, uente do do em uma trave, a sra, esr
Hotel Moura. lota. Silveira, de 30 annos de
-NO dia 25 fundeou nas iclade e esposa do sr. AveJi

proximido.'les da Fortaleza de no Silveira. O corpo da ir.dj
AllhatoruirilIi a flotilha de con- tosa senhora roi tr-anspurtado
tra torpedeiras, commandada para Jtajahy, onue se' i'eali-,
pelo sr, capitão de mar e guer .sou o seu enterramento.·
ra Henrique Guilhon. ,e com
po�ta 'dos destroye'ts . «Mara�

,

nbão)',. ({Sergipe», «Paranà;).
",Santa Catharina)>, �<Paral1y�
ba» � «Parár-.

Em Curityba, em c:,�:a guar
nição servia. fttileceH l'ep-cn
tinamente no dia 20 o Br. te
nente coronel ,jDão da Costa
Mesquita,
OIficial distinclo deaempe

nllOU I} tenent� C{\fonrl ).!fps

qáita varias C()ml!-ü�sões IH�

lH:lr(�'s de conHança. tendo
galgado todos os postos tia
sua brilhante carroira pN s!�r

yj.;os prestados a(l exel'.:ito.
OUicial sempre prompto,

tendo declinado do convite
para commandar políchlS de
U(tÍs Estados e outras com

missões, S';!f\'10 o tenente-co
roU! 1 Mesquita em \"alÍas
gtínrníções, do Rio, Pal'ãh:l a
do Norte, Ceará, Permunhuco
Bahta. Paranl, Sta. Cuthul'iua,
Rio Grande do Sul. Matto 01'08
SO, etc. e em toda parte aOll

de, o llestiuo o leyôu. pela C'H'

l'('çií.o, militar e civtca. so'ube
dignificar it sua classe e o

nome de sua tenD.
Muito ]oven, aInda estt''t1.lan�

te do GyllHltlsio }'laranaense.
por occa13ião da l'dvoluç.1o de
9�. o tcnellte·eorouel Mesqui
ta ,::d.istou-se no bMB.1l1;10 na.

em seeeo.

triotico 2a de Novembro, i>iESrliO ANTAo
couiQçanao ahi ,os srus LU:I!e
ropos serviços dE' guerra. Vc�
rüi(;ou 'prà·;n do Exercito em

18%;.'alIcI'f:'s-alumno em WO::!
teneuie em Hli7, l' tenente

.

Quem dc'sf'jnr estar u pa,f
. em 1912, capitão em 1918, ma dos UC(lUÜ cimentos da cJu'::
'jor em 1925, tenente-coronel nHFographia extrangeira e na

em 1930. ,ci'lUjl leia a. wagllHica r(':ví�]-
. _Na terça feira desta scma- Aqui residio durante algum ta :! Cin,�arti;'}> quõ traz seITl

na às � 7 horas. mais ou meus telilpo, como command<lntc prc em primeira mii:n as mais

atrayessavum o rio Itajahy da Hu' Compsuhil1 dE' :\letra- inte!'essantes nov:dades. <:Ci-

Tijucas em uma canoa o menQr Ro- lnadol'üs;' impondo-52 á �rerjd ne,-utG é i1 uuira ft'\'!sto bra

A policia local prendBu no dolpho. de 8 cnllOS de idade, cons1deração pelo seu corre- silüÁl'a que pOSSUrJ correspon-
dia 28 o desertor da Escola 'e Hma irmã de 11. annOA. am- cto proceder. dc!:tes eSiJE'('ja,_ ��. junto aos

'dê Aprendizes Marinheiros lio bos filhos, do sr, Seibel, IllO- Casado com a E'(ma. sra.. gl·3n.h.�s studif'S cincmatogl'a
mero Castro. rador em:p'onta Aguda, Nas D<CecHia da Sil\'a Mesquita ph:cos extrang'ef,ro,s, t'llcarre-
-:-Foi conc�dida HCénça por immediUf'ões ela Teli.'phoui<:a el:a cunhado do nosso compa- gü�los d� eulri.:'Yistar os gT8n

tempo indetérI)1inado' ào sr. Cath!lrÍl1�nse' li menina '

dei-: nheÜ'o José Fcrreha d�t Silva de.:;; R�tI'OB da c< n'_'Dilt1t'graphia
Benjamim GalIotti,' 'tabelliuo xou eSCttp?f oremo. Qucrcn- ,Nossos si,n,cercs pt'sames 11 ,As ::,uas l'':11.l:,1S. que.. pUbli,ca O celehre attor. ') l�Ji.li(Jr C·;].l'l çter:s,ti ..�", fi

de ,Notas c" offieios do Regis-
.

co apaI1.11�Fo Rodolpho uc- E}:,Iy,a. FmmlHl. ....' em ln!lI'it \'! Jl.H sas t�'l Cl11'OlH I[�S' c JmJ)à]', 1, i �1 .L,
.

tto de lmmoveis.
, bJ'uçou-se;'lla' bordada embar", ". .

.
_

<?s _r�tl'ut08. do.s Jllms notaYC'l.s J)AN CrA\Y.:·ORD t' :'\0 :�:·.IAX K'.·;:iW{ ;"',;1

.-0 gov�rna do Estado 'ad. caçiIo .calündo nagua ouele'" D. IGNBZ :MOELLrIIAn� í_'lrtl:3I"lS
•. st:'leCJ0r:.aJas. constl-

iluio o prpdl0 em que fuuc- desappareceu. Na. capItal do Estftdo falle- tu 'ln. ,[lO jH�l de ',U�l anIi.O,vma
ciona o Hospital. doardo�o a Aos, gritos da il'masinlla ac- c.eu no dia 27 a, vem·rarid;.\ apI'e�'laY('l g3lcria.

'

, essa instituIção de (ar dade: correram diversas', pessoas senhora d: Ig_nez 1\Ioellmunn, ,:< CIll�vHe." :nw, se mante�-,
. , do, aSSW1, a lr.entü das publl- rDia sentimental SUj)et-]'..lú:--;imÜ-Pl'o :ü-'ç�jo (a �L�t'n

________________________"�..._-----......�---------, '

, cações congenel'cs inteHigeh- que desenrola-se U·U1r. -dos m�iQ: es Cir<L):6 ·:L� Ae � roca ._li)
temente elaborada e artigtic& NOI'te.
mente ditada. O seu ultiúliJ
lúmlt'l'O t' mais U111 granUe sue En· ·tra a' � ('�:

. I;€:SSO.
. '-"_.

�
faUecin1.ento

TENENTE CCROI';EJ...
MESQUITA

Suicídio

----'�----

Afogado

Nenhuma outra cida.le se
não Washington dcverrs se

distinguir da r,; sevvr ncía da
dei seccu», porque tem P(:l'
chefe do 5,'U muníc.pí» o pre
eídentc dos E::;taJoH l'nidos (!

pOi" yert:f.l.JoI'es ns nv�mb'l'()s
do Congresso Naciorlul. 1'{t:m
faltam os melo;, PH!'l1 inlSistir
llH. e.xecuçiio da' IU!l108H h-i,
pois ás ordens do l)'re�it1('ntl·
estão a poliCia da cidadf: e
as torça::) dos millistel'ios da
guerra edil nHl!'inha .:\ :lei
secca»), entrctundo, é das flue
menos so ob::tervam, e 1;50
tlpt'zar rio auxilio €'3pitituaL
que 1we2t:11ll ao governo, a
Junta Met!wdisia de Terupe
rau(;a, a Liga /,mericanu. con
tra a5 TalJel'uas e ti 'ClliJ.j
Fr'minina. di' '1'c11ipprauça.
Mesmo UftS, immediações dfl.
C,,8U nrau eH, ha l'IJUC l' l1lll

grande hotel cxpendia PU'1!i
carnente llebidu,;; C:,plwLias.
sob o nHHl.l' cOillplacerl1e tie
algum! fol('r�a:iOl'e:g e rolicitlS
san enlhid.l8 entr.:: os tl'ans
gl'rssort�s da lei. )\.ias a :Ilflti
çn. apezar d'; todas ;18

J

p.::.s
quizas, éSlá l,ônge uinC!:l de
ter apanhado todos! S «m-j'ha
dos';. Em \VushiilgtOJJ., o "nlllre
m',gnwll',\ de liCor nüu Deou es

gottldO pela. ci:IIlliscaç:ãu de
5.G60 hectolitros de licorcs,
num períodJ de seis am-:os.
lu, aguas «(extasíltr.lt(:'S» des
se oceano, hoje ainda, 8;';.0
sumcieuh:s para qlW 7i '.000
peSSO(l.H POSti{t 11 ln"lhar a gal'
ganIa c, Os p('s até. A E\�ta
tidica de 1H20 i:H'\lsa �5": tr:.Jll
gre;;;",?ícs, p!lJ'!l. V:gshingt(ill. I

Attiu!!iram o numero de ;�{!.Rfil
-le l(\�)O 'l 1n,){) •h. �_, ,. a.:..., .'8 prISOt'S,
por lnJ'mcção tia ,<lei :4('CC[!".
Alõm desse numero regIstrou
se, no ,me�nH) rwriodo. a som
nlV de í3.740 espturas, por
iutos:icu,çf o (d;�u bebB�t�jra!). I
Deveras a dei secca, deu __. a-o ......_,...;__......_

A grunde!J\ da nm::5:l P:lir·t\
dt'pcnde d:! C1tlt!;ra moral :ntd
'f'I.:tmll de seus fill;v:õ. A grano
lez::! e feL('Í(hde dt.' Cl�G;t nm

\dlt:!:5 dl':pCI:dt: (j:� tl{>lt "ti rr:i
,3c<'.I1;1 p:\;crn:1• W:t' viran- (r,r!:

JS ç,lho:" e i)i':�ei'am com a in,
telligenc1a. A b'):l t's(�ol:: (',: '1:ú

rl!ida�e, insíl ucçfiú, ju,,;iiçl, ily
git'nc e eC(·!!On;l;1. Seja tCO!W'

mitoj compre só o ifllisjJ�ll:";'�'
vel UNo vid:J., mas ar!j�(J d(', Iti
de v;dor 1'1.';,'.• Ff),� iX'fi,: ;l�."; .!

CO.TiO (JS de;,Tt.::<; c r, COl'l'ü. :\
---, ... --9<'..)!<>")--- c:t)eça e caL'f'lio talJ�l,(:ltl' p!'(;'-

...... - "... -- : ....� c:sanl ,hygit!llt e as:-:e;r. eflf1�1·�1l .-'.

Exhaladol' lYOLflf f Pam isso use a PETf{Ol1NA
.

!'vllNArJC\)HA. Gt:e é �lm !(lnic(�
rh.·�!::i.tt';:lri,) � IH!!) a prot�ci/io capíliar: ideal mtcfobie'da t'S�fT.,

do NJj}!.;tl:r�') d0.'l"ÜHÜ,llo, Com ;;'��,' d ,.";,,' .1 '"!:
Hlt'I'Cl'J e J:ld'Js:n��

r "l....._"lte .0 CO",,). C.lL)t:"Hdtl
Ri�!Z�n�r't i:imiJL'n:!.'s U'3 Exlmh eVl:n a queda uns cIL.,ci1o::;; d':':;
ções Ba!,;r�!l\L::l;':. t,qt:i:ce. Peri�i' troe cOfllpletaU!'�!1te 3 Casp:l;
mil. e llO�5ue fi\ra� ... il't'.I_tk:; P"- t:-';i'rd:.:ra e l.>lll:ehtlo r,1) P'! ,'o �

ra Y;J.!'JUS u�os, de utilidi.td� r'",u AlgO!"l"S i; ... ·"11 '1'1'" '1., 1 "
-

puul!Ci:l.
.... , ... _< "I '_L'" l� 1,1)

Pl'od\l� sempr.: se;;S'l(:l'�5 ô),:;n- Ofilam O cabel!o forte, ondt::.t
d:n'ds e cOJlfOr[;il!f�rà';. Fa'�!l do, vlgo:oso; l:Jrilhalltt e iJlç·'

, �.'

Utol) t'. m:-l.lil':Ji) "
' dU\·ita'1{10 as C�lSl,�S ,. () '·ill1.:, ;'

Plb'l ')s· L'�t(p;) (l()l!' IH.,I·· ..ll",·
'

, ... ,'" ••;..• - "

: ",' •• ,,,, LO. ("'leCltrPtltr tlf'->i "'t"rn co·-

hl<::1ofd: 21 pesc( 1S. E$\O�{)-à;E!)'i ,1' ,.).; ,L
,

li\'; �0,-H 10 EX:Jul1\do:-�':;. li' L1!Uía, Cada frasco tem todas.
pc�eLls. :l.5 instrucções P(!Hl faze;, o car

P"Ç'l) por .'ale pnt>ll ou ch>que helio !u�tl'OSO secco ou h'ln11'
{!, l...:.\�A PROi:'.tiIETAflL\

l'E'1
d" \IM,r'e s"na J)l'j·'rlna·l·., '1;"n3' .

l-lEYRA-Cl:Al'tADO,
'J. .. .. ,Jo. ,..., I

1. u <. .. !1., !!

�.tjl. En i4r':l';, lt lU', F:! cora lO1r!vt!.e: em todtts �$ boa
l\f A D R;V - fiE SPA N H A

. p,harmaclas, .drog:u:as e perfuma
.. _ _ =_

nas desí�1 CIdadE. .

Prfj�0 cm Ha:rUHitB e 1":'.''20-
lhi:.b ao ff;_'61}iüd S. Ct\tl!jjI'1�
na, ;1<; vido ú g!.·;ividacte, tios
f;"l'imentos recvbídcs. Jt�li'J
B07.z<:.'rl0, o protagonísta da
sang� "_'u-ta. se ena (' C corrtda
nesta c:d:t(ie, na ti,.J.,r{{e de do
ruíngo, dia 20. se achava em
tr.uumeate e �j)0 os euid ... -lo s
do dr. De A '1rd, cirurgião
naquella casa clt, saúde.
Sendo. em cena -cueucla de'

Iortf' hemorrac:a e-da inter
venç�.o dr1H'gi�a süHridd., o

estado do ênrermo �n�recin oe
g,�l"al dtbi.lidatje, jr;">pli:'anrJo
retei· s (' por iSSo a pilr::;iu
não t'.:"'e o ('iddad·) I.!e ::r'Jzt.':l·
o à Yi5iU, d:'!xsndo-ü (·;;_!r':.<

gue uIlieHmrnt(' iLS enxf:l'll:eI
ra�.

QURl'tn f\.'ii8, lw1a me1a noi
te. porém, Juihl iHudi!�uo a

'l;igi1anda do pess('ai 0.(, Hos
pital, fugiu, sem tIl!�' se tOl-h.,a
atá agt.ira, !wtida de g,.:tl pa',
fú.dc-lro, -

Fatto extr:'lnl:3.yel n-;'it" cer
tame!!i.!" sdfreu inter_i'rf.'rri�
di:' tercl�ir!J�. 1)ol:-;.!lo estado
em 1111'::' 3;(' ('IH":i�nt!'a;'�1 o i.'n

j'ermo, :;em auxilio e:-.:tl';;n'if)
nI0 Jlodiit. ue h'flll[t ali(l:mn
('i)lH:l"rtar e ':::xe.c:uiúr o Úlai.lfl
tIll ú;ga.

•
'

A lú:Ecia e.stt'l agimlo .uo

seJJt�cto dI.! o rec!:l.ptcrll.!'.

(11 J\TE"nl ·t·! � 1 I i ,

;' l' 1Ã....L_

Lettura parn 1oi!üs
O ·nl�!n�:tO q,:_�..:. a �<I... tjtt;l_:·,:L

para Todo�" ara�a d� 1�3�d�
enl circulação (=�)tá 1Ã�ll ;':_., t�

dfiüeíl'fI prunur. pela abr.n j.�n
te collaboracãc e pelas :l�,�g'
nWca. illustrações que upr�·
::tn"us A dJt�i1ura pêl:r�l TO) i:,;'j ,

truz l.10 :"H;<1 texto V�t1'i;i,;t' 'i.'
iot(ll·cç.:�tlrrtp p;n 1�njiC·":. {�I"\ �1·_

.. lO, •

�" � , .... _

...

�
..

_ '... ._. ;..0.-. ;, r

GO� CH1(�n�n.t tne'&:ilt"\ ·�!_!l.ir!rtj,
!::SP()l't�::\;,. el�lltfl�. Il('\·-i.:"'n��:-\ �-!fl

n-ativas ele viagens e �l';_' l :

turas. censtltum.I« Ó) I�h:l'1 \'
magazine prl\�erli(l 1),:1,,:-; q 1''

gi -siam ti,);:i buu;:; ii: ilW',; d. O
pl'e8l�rite num'�!.'[i '.ia Lcttur l
Pura Ttd'.'s o.CI:TC'3Ci..:'uta no
\'0 briU.l.O as tri;ldit;ões '{lesse'
gn:UlJe n!cn:;:u',ü hl'u·;;Jei;\.l.
Nillguem df}\'e, 1'G1::;, f)t\!'ÚCi'
2. oppm'tuni(hH!t) d�> (!c'Jic.i,t>
fie com a :3U� ('XG!:..' lenL- lei ..

tura.

�---�:. "--

EM FAMIL'A

IYTT�O'H·,

.) U ".._) .

DOllliugo l de Agi) Jia Domingo
,

A'§ 5 horas da tarde

fviATINEE
com um beHo fHm FARc\VEST

lWPAREM os CARTAZES

EJ;'TRAD,AS:

Uma IÚl'rnidavel SÍJl)S'r- PI.\OdC{;f;ão ! J

A ,:'IeÜ'o-Ciüld'.'I·,\·n-l\f,;'ir:; apt',�·sl.:'n _. o �
'.' ,

Lon <:nan.ey·'

ATTENCAO
,

,

..

Gra'nde e 'ultim-a liqu_idação total
Até' o dia 10 de Agosto

Quem comprar artigos na importancia
de cem mil réis receberá ,30$000,

em artigos a' es�olhf r

·Casa WHly Schmidt. .

Rua 15 de Novembro D. 44

'I

Compagnie _',
Générale.: 'Aüér.o'posta!e

•

""'-1-'
'

,

C o R R E I o' A [,R E O'

o mais rqpido ;

AMERBCA

......
� .

.. O rna.is �iconomico
A F iR ICA E li R'-O'P'A:

A COl'rcSpondenciu 'deve seI' entregue �a A'g(n'�iÚ do
,

, C O, R H E I, O L O C A L.
. .

Onde serao prestadas todas as iufÜl'lllUCOes
� - - - - - - MALAS DIRECTAS pARA Aj�LE�;rANfú;,- - - - - - - -

Fecllamento de MA�AS) NORTE,-A's séxttii':le�b$ á& 12 lI,
em BLUMENAU ) "

� .

'

'

J Sl!L -Aos S.abl�l:\do·? ·ás· 12 I'L
,

. . ,

Fcchamt�nto de MALAS) NORTE -A.s. Sextas-feiras às 20 II.
em FLOR!ANOF'OLIS) .

.

-

) SUL ,'-�os Sa�,?a(�o:s '{lS 2(1 H.
"

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


