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uma moça, vinda de Santa Maria, Iocaììsou-se nòlqcinhentos milhões de liras. Acredita-se, en tre
lugar Floresta e ahi começou suas <;mbusterices1tanto, que esses algarismos estão abaixo das des
Corno nosso caboclo é falho de instrucção, é ela Ipezas reaes sustentadas pela nação italiana.
ro que logo se deixam seduzir pela megera, quel O total dCI custo' da guerra foi calculado com-

_ •• _
• faz delles o que quer. plexivamente com as despesas dos ministerios da

I .' A. sua casa a "santa" preparou de maneira a ,Guerra e da Marinha, no periodo que começou
O energico e brilhante discurso prenunciado em períodos fulgurantes e causticos como estes sentir respeito e medo. Diversos quadros e ape.la 1 de Agosto de 1914 e terminou a 31 de De

pelo illustre generai Villeroy, junto ao tumulola Villeroy:. .. _ . trechos, entre os quaes uma corruja que com seus'zembro de 1920, em comparação com os g�st?S
de Floriano no dia da cornmemoração da sua "Cidadãos! Trinta annos de mystiíicação eleito feIOS olhos repara os "pecadores" que se vão pc- desses mesmos ministerios nos annos anteríores
morte, ecoou fortemente no coração de todos os raI d eram em resultado esta situação �e marasmo nitencìar e, o esqueleto de cabeça humana, da de paz.
brasileiros, despertando os animos para a lucta e desalento, de podre calr�ana q�e a.hl está, dando qual se contam muitos milagres. Assim se conta Durante um periodo de paz identico ao da
que se approxima, e soou como il trombeta fatal, a impressão de que <? brio, a dignidade. e o pa- que logo que os imbeceis que la entram não se guerra, os dois ministros gastaram um total de
sinistramente, ao ouvido daquelles que vivem a triotismo desertaram para sempre desta terra. Mas, ajoelham os olhos lançam fogo e outros tantas oito billiões e oitocentos milhões de liras, em

taramelar imprudentemente, dizendo que o exer- lião esmoreçam os patriotas: esta' calmaria _podre embusterices que fazem o Jeca arripiar os cabel- quanto que no tempo da guerra os gastos foram.
,

cito não tem o direito de se imiscuir na vida é o prenuncio da tempestade que se avisinha e los; sobre as cadeiras estão divèrsos animaes que superiores a setenta e quatro billiões e trezentos
dr Nação. , que ja se ouve o rugir ao longe. servem para expedir o espirita maligno do corpo milhões de liras. .

E não ha que dizer, por partir de um offieial Em vez da politica d.o bem publico, como _pro· dos "clientes" da deusa, que. em ultimo caso, .
Segundo as estatísticas, aos sessenta e sete bil-

.' re�ormado! a brado �e alarma, pois que VilleroYlmette.ram os prop�gandlst��, em vez �o t egtrnen quando os espiritos �e negam a retirar-se, íazuso liões e quinhentos milhões de liras gastos de,ve
Iol escolhido propositalmente pelos seus camara- das Iibèrda.ìes CIVIS e politicas, garantidas a todos ue um "rabo de tatu". ser accrescentado VInte por cento, porque, alem
das da activa, para exprimir perante a effigie do temos a tyrannia desmoralizada e retrógrada dos.. do dinheiro gasto nesse periodo em material de
expoente máximo da Republicá, o protesto so- adhesistas : temos a politica das negociatas das

.

_

..
.

.

. guerra, manutenção do exercito e da marinha,
Iemne das forças armadas, e o brado de angus "valorisações, que tanto tem desvalorizado a Re- Em Maranha<? celebi 'Ju:se ultlm�mente o casa- outras despesas, derivadas da guerra, pesam so

tia de povo asphyxiado. . publica; no conceito das classes populares, vota- mento de CrprIano Ferreira dos Sant?s �om Ma· bre o erario publico como as pensões de guerra
Não fosse formado o general de Villeroy, e das a oppressão e a miseria, merce do mais inep- nuela Camblrunha de Souza. O primeiro .ern e o auxilio ás famílias dos mobilisados.

estaria estas horas cumprindo pena n'alguma pri- to e desmoralizado governo que jámais tenha aíílì- 102 an�os e a segunda 80.. I" Com esses vinte por cento addicional, o custo
são, ·ou o paiz estaria revolucionado, porque era gido a Patria Brasileira, desde os ternpos colo- .

Depois do cas_amento o "J?vem par íez sua total da guerra foi para a Italia, approximada-
mais criveI, de que em tal caso, o illustre militar niaes até boje. .

. vla�"em I.de nupctas para a Cidade de Pombinhas mente, de oitenta e um billiões de liras.
fosse arrancado da detenção nos braços de seus. Comparae os dias aureos da aurora da Repu. onde fo\ gasar a lua de mel.

.

.

Em consequencia dessas despesas, o total da
camaradas. O caso sahiria muito differente da- blíca de tão alevantado civismo e nobre desinte-

.

divida de guerra italiana, Que acaba de ser veri-
quelle porque. pass?u o �api.tão tenente Alenc� resse, c�m (IS torv?s dias da actualidade, de es- No Thezouro de Porto Alegre foram abertas ficada pelos funccionar�os �a.estatística do Estado,
tro Graça, qtttJol o prtmetro a lançar ao patz, pec.u�aço�s e negociatea, �� que um c?nclulO de no 'día 15 do corrente as propostas para a com. attinge a sessenta e Idots billíões de hras:._ .

o brado �e aler�a, chamando a post�s todos aquel- politiqueiros entendeu decI�lr do� d�s!InoS da Pa pra de uma transferencia telegraphica, no valor Desse tot�l, _cerc� de quar�nta_

e u':ß bílliões �
les que �Inda nao perderam o patriotisrno e se tria ao sabor dos seus apetites, a Ieíçto dos seus de. 200.000 dollares a favor <ia Arnerican Loco. trezentos milhões sao de obrigações Internas, fi-

ach�,? dispostos a arrancar o paiz das garras dos negócios, e diz:i.me, amigos meus e corre!e�i�:>na m6tivas Corporation de Nova York, para paga, cando vinte bilHões. de divida externa.
. .

politiqueiros, apostqd?s em __?e.sgraçarnos a t0d?s, rIOS, se e �u nao chegado o momento de I!HCI�r· mento de parre das locomotìvas encommendadas As despesas d�s _J_!lros que paga a I�ah!l no pal�
entregando nos de p�s e maos amarrados aos m- mos a reaçao contra taes desman�o? e �-t�l::nta� para a Viação ferrea. A' re!e�ida concurrencia montam a dOIS bílliões � �uzentos I!ll!hoes de Ii

gl:zes ou norte �mencano�. .

contra �ss,� obra nefanda de íelonia e tI alça0 a compareceram o Banco do Brastl e o Banco Fran. ras annualmente, � �s Juros da dl�ld8: ,externa
,'flas co�� mUlto. ?em disse Villeroy, Ila tempes RepublIca .

'..

-

cez e Italiano, sendo acceita a proposta do pri. elevam se a um jbtlhao e duzentas md hras.

ta�e se aVIsInha e Ja se ouve {) rugir ao longe",•. Duas verdades que· nrnguem, absolutame�te meiro, montando o totalda opéraçãoa 1.960:000$000 �=================�
av,so temeroso e lugubre para os coveiros da nmguem pode negar, porque realmente, a Naçao que foi no mesmo dia confiada aquelle Banco.
Patria e da Republica, insensatos e criminosos de ,está em bancarrota e resvala pavorosamente para .

_
.

lesa. patriotismo, quç julgam 'talvez, cegos por sua o. abysmo, mercê dos maús governos que ty'mos ... ..

immensa vaidade levar a cabo a nefanäa obra em tido.
,

.

.

O Sr. MInistro da fazenda expediU a seguInte
qu� se.lançaram de corpo e alma. .

A impreusa mercenaria diz que Villeroy é um Glrcular;,
. .

Desgraçados desses infeliz�s no dia em que o revolucionaria, u.m communista. Nada mais falso : "D� .accordo com o que fiCOU resolVido sobre

povo perd.er a paciencia r . . .
O autor destas lInhas tem a <honra de conhecer o offiCIO �a Casa da Moeda. n. 1.653, de 16 de·

.
. "

.I
Desgraçados delles, no dia- em que as forças muito bem (1 gêneraI�Aug�tô ''XimetlO''1i'e'''-V,it!e:�-ho ßUtm? declaro aQs..s:��s. ..das reDar1i -.

.

.� -' _
_ �o.Lc.

_

armadas da Nação, desesperarem da' salvação da roy, com quem conviveu IntImamente ao tempo çoe� �ubol1din.adas a est� mInlsterlo, para seu con·' Isabel Corrêa. "Ante-bontem as �õhIs-da
.Patria por meios suasorios" e correrem á' brtyo em q�e e:: illustre engenheiro .mi}itar. era chefe cl.a heclm.el1to e fins convenIentes, que os novos seitas manhã, fillieceu e'1l Bananal, dona Isabel Corrêa.
neta do templ.o augusb. da Nação, os vendilhões c?nstr,:!cçao da fo�talezl1 �� Italpos, em S�n!os COli adheslvos das taxas qe .10, 20, 50!

...

100, 200 A indit(!ìsa senhora, que apenas contava 42 an.
da ?�nra nacIonal !

:
.

..
VlvenCla essa, mUlto factIl�ada pela poslçao que e 500 tem o form�to rectangular, medI ..do 0,mO�3 n05 de �dade era esposa do' nosso distil,1èto am��o

E Justamente .r�celal1do o c�sttgo que m�re· occupava na Impre�sa paullsta como representante de a�tura por O,mO�O.�e largura e tem os seguIn Francisco Corrêa, digno Sub.delegad9 de Poltcta
cem, que os pohttcos mercenarIOS andam a gt:.ltarl�o ,,0 Estado de ?ao �auloli naquell� Cidade do tes signae� caractertstLus. De um oval collocado naqáelle districto.

'

por todos os cantos do paiz, contra a intromissão Ittt<?r�I, e pode pOlS affIrmar q.ue o Viller.oy e um ao centro destaca se sobre o fun�o .

bra,nco u� Contava ella grande numero de amizades, sendo
das forças armadas na vida nacional. Os piratas espirita amigo aa ordem e emmentement� conS'er· busto de mulh�r voltada !lara a direIta, symbo�l. de um caracter bondoso e portadora das maiores
bem percebem a approximaç'io da procella em um vador. .'

�ando a RelJublIca. EIß letras brancas le·�e "Brazd' virtudes.
'

ultimo' esforço tecta.m annullar os seus terriveis
. Se o general Villeroy protestou agora energica em -uma placa colocada, na parte superIor do seI· Seu entf'rro' realizou.se ante.hontem as 4 horas,

effei�os, terriveis para elles, e betaeflcios
. para a men�e contra o� desmandos dos responsaveis pelo� lo, presa por ornatos, que alcançam os an�ulos do comparecendo quasi todos os hibitántes �e Ba

Naçao.. .

. destll1?s do Palz, ,a�ellando para a revolt!çao, e rectangulo em que passam sobre um� fita onde nanaI e arredores com grande numero de grInaldas.
Tu�o será em v:ão, porem, o tumor está por porque estava _par!l ISSO amplamente autorlsado. as I�tras "brancas se

.. acha� as pllavras "Th�souro A encommendação foi feita pelo rev. Padre Vi
demaIS .adeantado para se resolver sem vir a furo. E o caso nao e para menos; Se �ealmenle as NaclonaI� e que s._ dobr....�do nos extremIdades cente Schmitz, desta Parocbia.
E antes que tal aconteça, para salvar o doente, �orças. armadas querem salvar a Patna teem .que vae terminar quaSI ao m�1O ,

da altura do, o�al: O sr. Corrêa recebeu grande numero de car
as forças ar':l1actas, lancetarão a protuberancia in· II1tervt� depressa antes' que a. derrocada. fique Esse oval assen�a e e susttdoa esquerda e a dlre.I tas, cartões e telegrammas pelo passameNto de sua

flamada, extirpando todos os mlcrobios destrui. conclUld�. As. esperanças de melhoras, OrIundas ta_. por .uma �sr�e �e o�natos que se eutrelaçando virtuosa esposa.
dores..

J

�. •• •

das prOVidencIas governamentaes, ji. devem estar vao untr·se a flta Ja cltad�, 0/ �spaço co.nstante. Tambet!! nos, alliados a profunda dor da fa-
. Po:-que as forças armadas nao teem o direito acabadas nos grandes centros do Palz, porque no entre os ornates.e o oval e traceJ�do honrlzontal ·milia enlutada enviamos sinceros pezames.
de se imiscuirem nos negocias do Falz? ... Não sertão já se foram ha muito tempo. Avisos for· mente sendo chela a p�rte' extenor. Na base do ' .

foram ellas que fizeram a Republica? . . . N�o maes e protestos energicos CI Imo os do cap. te· sello acham,se: o� algéf.rlsmo do val�r. -------------

foram ellas que consolidaram o regimen? . . .
nente �lenc�stro Graça, como ? do marechal Her· Os" sellos sao. Impressos nas segumles�ores ; os ..

Accaso II povo brasileiro era republicano em mes, feIto directamente ao Preslder.Ite da Republi· de lu i rosa VIVO; os de 20 verde azelt?na; os No dla_ 18 do corrente Alfredo Wagnf'r, �uando
89? . '. � ca. e como este do general Vilteroy, não servem de 50, cor de telha i os de 100, azul pahdo i os n.a estaçao de Bananal procurava atrayessar �

Ainda h?je, a. maioria do povo não é republi.lmat.s: par� nada e não são tomadas a serio. pelos de 200, sulferino e os de SOO, castanho claro. lInha ferrea para emb�rcar no trem mixta., fot
cano. MUItos cIdadãos republicanos, descrentes polItiqueUG5 tenasmente empenhados na ruma do apanhado pela locomotiva do e:,presso que la

dos sùccessivos governos deshonestos e cujo prin. Paiz, surdos ao clamor publico, e cegos á :niseria cruza e tendo quebradQ a perua e dIversas machu·

cipal trabalho é endividarem o parz, receberia'11lnacional. Elles continuam socegadamente a@dizer. Exterior cadl!ras r.Ja �abe�a. .
. ,

hoj; com ag:-ado a volta das antigas instituições.lqu� o exercito e a rparinha s6 teem um direito
, Atn?a faI felIz, pOlS o trem quando pega, e

E e para eVitar �sse �esastre, què as f.orças ar· �mco.: morrer n� fr;nte de batalha, quando elles Foi descoberto èm Berlim uma orgartização in.
na ,cei ta.

madas a�eaça� Intel vIr, ca�o a Re�nbhca.,entre II!lpelIrem a. Naçao a guerra com alguma poten· ternacional de . moedeiras falsús, cuja acção se
.

.. . .

num periodo de franco pengo, se e que Ja não Cla estrange�ra.. extendia ao oriente da AUemanha e a Hollanda. O.Conselho MUnlClpa� �pprovou o requerImento
entrou. TambelÌl � s6 o _que falta A olicia de West halia conseguiu esse resultado

da E,mpreza �e ·.Electr.�cldade, augmentandò de.
Em todo o caso o aviso está lançado á Nação CRUZ__VIDAL d

p.
d . i t

P
f rço

400 para 500 reIs o Kilowatt hora, para o con·
, ,'. e���samee���n��a�a�sv�ria� officinas e appreben sumo de luz neste districto.

.

didas as machinas em Dusseldorff. Colonia e Up·
Em parte, sim. dam, sendo presas centenas de pessoas. De Porto União, está entre. nos o snr. João

- Como? '

Doubrawl Filho, empregado do Banco Nacional
Eu, por exemplo, ganhava 50.000 rublos di".' do Commercio

mas pagava 10.000 por um kilo de pão! .

A A.Ilemanha r;,v_o vera a Belglca os seguIntes .

Interior _ Que pavor..' bens que fora� retlr,ados durante a guer�a : 6.39� .... .

De um jornal de São Pauk' extrahimos as se. A palestra ia, assim, se animando, mas teve de cavallo�, .35 ml� <:abeças �e ga�o, 32 mil ca!"nel Fica Impedido o tranSIt? �a ponte, do Rlb. Pe·

guintes notas, referentes a 450 soldados anti .bol. ser interrompida para se cumprir as formalidades ros,. 8 mtl cabrItos, 50 mIl galhnhas e 10 md to· dr.as �rancas (Angelo RubIni) na segunda e terça ..

chevístas do general WrangeI; .' do desemba�que dessa gente que �e effectu0t! neladas d� adubos e sement�s, do valor de 70.000 fetra, por estar em concerto.

"Em carros especiaes ligados ao ultimo trem:Pouco depOIS, tendo ell�s s;guldo a. tarde ahi d�llars e instrumentos agrarIos do valor de 4001 . . . .

de Santos, chegaram a esta capitaI, sendo reco. p�ra S:. Paulo com destInO a Inspectona de Im· mtl dollars.. I �a convale�ce!lça e na debIltdade_ geral necessita um

Jhidos á Hospedaria dos Immigrantes 450 Id mlgraçao.· c.
•

_

.

tOnICO reconsÍlt�mte como a Emulsao de Scott, que .ha
. " . '.

' so a
O t- f rd dos al'nda com 'f' '. 150 annos tem SIdo tomada por peRsoas de todas as Ida.

do� russos, do exercito antI-oolchevlsta do- gene· s russos es a? a
..

a_ ' o Uni or·
.

O Jòrnal "Res�o CarlIno" publtca um entre.ldes'.ral Wrangei, que pretendem ,trabalhar na lavouralme do seu exercito ... nao trouxer�m mulher al- VIsta com o poeta. Gabriel D'Annunzio em que. Chamamos attenção para o novo vidro grande quedo �osso Estado.
. Iguma.. .. .

. este declara:
. .

contem mais Emulsão do que dois vidros pequenos e
Esses homens, que Vt� sob a chefIa do coro·,

- �s. famlhas - disse o cOrGn�! Bragel _-
_ "Todo� os. parttaos e os governos da Italia se. custa menos em preporção.

�el �lexandre Br-:agel, polS. todos _

os gl"\lpos. �el vem mais tarde pe!o vapor lIDelfeid , ex·allemao, raa
. t�rnsltortos �t� que o povo. modifique .

os . -;-----.-c-ó�_···�·�_·-···-·····-···
Im�llgrantes obedecem as mtrucçoes do offlelal agora sob a bandeira f_ranceza. seus Ideaes muntclpaes que não experimentarem � tThlktrp1l\\lllll� dJl t1l\� �nmn� dJlrp�mais graduado q':!e os aC0':l1panh�, são já affeltos Estes soldados em Sao, Paulo, trocavam 1.000 Ilenhl!m� alteração desde os tempos medievaes, Ù)\UI!lJI �J}V UJ <ru. \UlÙ) � .lhm ��
aos trabalh�s �grtcol�s, pOlS, mUltas delles foram, rublos por 19$000.. substttuldos por amplas concepções nacionaes para .

_ ,..'.
•

na monarchia, mdustrlaes e lavradores de recursos. - .

.
o melhoramento de toda a Italia. .

DI. (J�tao do� Santos Silva, d�plomado p,ela ..Faculda-

Apresentam todos as t d I· t
.di' .' N-' d't f'

.. de. do RIO, eX-lUterno dos bOSpltaes meQlCo da Santa
I pec"o sau ave, e ves em am al Durante o .1' semestre deste anno foram decre'" ao acre I o que o aClsmo seja o Ideal.da mo· Casa e da Beneficencia Portugueza de Pelotas, etc.

as fardas de campanha.
. . �tadas na cidaJe de "São Paulo, 204 fallencias e

cldad.: que lutou na grande guelTa, .po�s. essa Attesto que em minha clinica emprego com optimoO co�onel AI�xandre Bragel, qU;! os chefia disse: requeridas 72 concordatas. . conseg�llu <:omprehender a verdadeIra sIgmftcação resul�ado. o ELIXIR DL NOGUEiRA, tormulà do phar
-:- VImos dispostos a trabalbar e trabalhar ' do naclonaltsmo. Portanto, í'ecommenclo aos ar. maceutico clinico João da Silva Silveirã.

mUlto, de sorte que tambem possamos conwrrer .
diti e aos legionarios que se mantenham fieis aos Não hesito em recommendal·o ,�os ·que soffrem, por-

em �lguma �ousa de grandeza desta já grande Em Erechim, no Est. de R. Grande do Sull se' ideaes que eu lhes revelei em Fiume e cumpram q.ue. o con8ider�� .um I preparado !lue .

sobrepuja todo�os
patrIa qut: tao �em' nos acolhe e justame!1te 9u�n· gundo escreve um jornal de Porto Alegre, appa. o jura�ento que fizeram durante a valente defesa slmilar�s, c.ons�hIlmdo. uma espeCialidade llha�maceubca
�o � nossa patrIa nos nega tudo que da dlrettolreceu um novo monJ·e. .' dessa Cidade. a que a SClellCia medica deu o s�u

.. beneplaCito.
a Vida E

.

b
.'

' Pelotas, 6 de Novembro de 1912.
.

.

'... .,
sses tm· ecelS, qu� nunca se acabam e parecem .

.

Dr. Lui# (jatão dos San�8 Silva.- �ultO. �e'?1! bravos! E a v1da la, para oS,.sempre encoldrar adeptos, �ainda não desanimaram Uma estatistica-official fixa o custo total da
"

.

senhol es, dlt�.�;���a� ..
? .Este nov�, manje ou melhor "monja" pois é guerra para a Italia em sessenta e sete biIliões e 'Ia••·se. I. tlf. • Irl.D ,1"u'lIell SIl.....ricuU��)PJt ..

'i){;;;� "'_' ,

'

Aviso
,

eloquente
-'-xxxxx
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----..-..-------.-, · '. "Pussyfoot" ]ohnson, orador internacional pró. ram a collìgação como os representantes d� povo.
. 'I prohibíção- de bebidas alooolieas, resumiu a situa- Ella. fOI prtmltlva�el)te formad� para �tns d�

5TEZ NA VELH leE I
ção dá probibiçãd desse' niodo, em ulna' entre- �uerrä e quando ttvermos os anttgos partidos ah.

ROBU· '_ .

.

.'
.

vista quê concedetí em seu regresso a Londres, �hados 'de �ovo .nós I�staremos exactamente nas
.

campI) de batalha onde eUe, tristemente perdeu hnhas de tríncheìras.
. . _

um olho durante a sua ultima visita. O sr. johnson maniíestou completa satisfação
Gozar a vida nas ultìmas decadàs Em um escriptorio cheio de soJ, de um ediíi- pelo modo c�mo. 'Correm as. COisas nos Estados

.

·

el. cio de Fleet Street este sorridente americano me Unidos e se inclina �. acreditar que, dentr� de
.ão - SÓ é logico, mas pOSSIVi '

'

conduziu alegreR1e�te numa viagem imaginaria mais um anno,ou d?IS, o val?r real da le� de

i
pelo mundo, a medida que elle discutia a questão prohibição se�a sentido e devidamente apreciado.

Provae-o tomando da prohibição de bebidas alcoolicas em differentes O seu sornso franco esboçou -se de novo quan-
paizes. '..,' do elle se referiu ao successo .dos' "secc?s" no

"*tI
De todos os paizes do munde elle começou recel�te reíerendum de Ont�no, tiCana�a. "E�

I E'MULSAO .. primeiro pela India ,principalmente porque elle gosei as tempestuosas recepçoes q e alI r�cebI,

I I para lá vae em ag�sto com o fim de pronunciar e o melhor q�e. posso dlz,�r e que Ontário se

I DE SCOTT discursos em nome da Liga de Temperança An- tornou uma.CIdade "secca apesar ,40 íacto qe _eu
gloIndiana. Elle tem a convicção de que os "sec· me.achar alt. Certamente que eu ten�� r�cepçoes
cos" collocar.se.ão erri primeiro lagar, espeeíal. va�Iadas �m toda a parte on, e vou, pot em, me

J mente porque a 'boycotagem contra os licores satisfaço Immensament� com o facto de que a
• 541 _--------.------.---. tornou-se largamente espalhada no imperio Oriental. cau�a q�e represente e uma causa .vencedora -

'------,--..-
V . uida á Nova Zeelandia que vae e nos nao .abandon�remos a luta emquanto o mun-

_

em em seg
.. _

,
do não estiver na lista "secca". ,!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,=!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,====�"""'=-'_"'-'---------'-- .. --,-----"".-�

votar a lei de prohibição no anno que vem, e .

, Oontra as g'eadas emprega-se uma marmita para cada área de 700 segundo 'o �r. johnson,' vae se�uir o caminho do� Um incidente entre �o Perá:e Ò Equador:
.

a 8ÙO metros quadrados ou em um quadrado, delEstados_ Umdos. A �ollanda )a ::doptou. uma leì Em consequencia da attitude do Equador, ne-De todos os processos conhecidos ou recom- 25 a 30 metros de lado, sendo precisas então 15 de opçao local; a OI.n�lI!ar�a esta �onslderando gando-se a enviar uma delegaç�o ás festas,. commendados centra os �amn?s ca�sados pelas g�a· para um hectare. '. um proJecto, de prohibição : a .Suec�a pr?vavel, memorativas do centenario da ìndependencia do
das, certamen�e. <? mats eííicaz e o da producçao Quando se utiliza o breu ou outro residuo da mente .votara tm. poucos annos : a. FI�landla esta

Perú, o encarregado de negocios peruano em
de nuyens arhfIcla�s. / distillação do alcatrão formam se com eile aggio "seccai. e a Russia - ora! a �l�ssIa.e antes �ma Quito recebeu instrucções de seu governo paraASSim ao I_11enos a�severa o Dr: Gustavo d l!t�a, merados nos vasos. .. anoma�!a actualmente, mas esta incluída na hstaldeixar este paiz. •

.

'

em. um bolet�m publicado ha annos
.

pelo MIniS· Estando imminente a geada.. accendern se as ío "secca do sr. johnson.
. !' A imprensa, commentando a Situação, aconselhaterìo d� Agricultura e qu� nos vero a me�te, gueiras entre as 3 e 5, horas da mam-ã, I ,ar� que A Gr�.Brehnha, a França e a Italia, admltteio g�ver90 equatoriano a agir do mesmo

, m�qo,. agora, Justamente quando vemos em todos os Jor as nuvens de fumaça tenham tempo de cobrir to- elle, serao 'as tres nozes mats duras de se que"conslderando rotas as relações com o Peru. .

naes os prejuizos por ella cansados nestas ulti- da a terra plantada até antes de nascer o .soí. Sa brar. Mas elle tem muita confiança em um suco'
' .

.

.; il·mas semanas.
.

be se que os estragos só se produzem sab a acção cesso por firn persuadindo a Inglaterra a "aderir" , estado' de paz entre a America do lorte
,Se n��'�os enga�a a memoria, .parecenos .q�e dos primeiros r-rios di) sol nascente. Procedendo- á brigada "secca". '

e IS imperios centrae�.o �unlcipio de Itajahy, sob a.brilhante admm.ls, se assim, p�ovoca-s� um-degelo l��t.? e tanto b�stal "Certamente que eu não estou falando muito O procurador geral da Republica, sr. �ougtraça0 do Dr. Marcos K0!ldet, q�e mUlto se l!l' para que fique eVitada a destrUlçao dos tecIdos a respeito da Inglaterra agora", declarou o· sr. herty, conferenciou longamel'ltè com o ga�mete,teressa. por tudo o' que dIZ respeIto a .protecçao das plantas. .

.

,. }ohnsoo com um alegre piscar de 1)lhos. "Mas sobre os termos da proclamação que o preslden�eda agrIcultura e dos �Iavrad.o�es, em um �os �n· .

Nunca. se devenf accender
.
.1S fogueIras ou mar. podeis estar certo de que as coisas irão ferver Harding dirigirá á nação, decla�ando. restabeleclnos atraz por �ma lell mUnicipal, fez. �b�lgat?no, mitas antes das 3 hords, porque desse modo a na proxima eleição geral. Os "setcos" nada que do o estado de paz com os eX.lmperIos· centraesque cada colono dentro de se� mUnIClpIO, tmha fumaça se dissipada antes do momento preciso. rem do actual governo porque elles não conside· e abolindo a legislação de guerra.

.de preparar-se com. antecedencla, preparando le· Faz.se se necessario um pessoal numeroso, dura0 , I

nha e pondo nos divei'sos cantos das roça�,. para te duas ou tres horas, para o accendimento geral
nas noites de geadl�s, fazendo as nuv�ns ar!If.lcI�es das marmitas, maxime quando as plantações dis'
reservar as plantaçoes contra o temvel InImIgo tarn muito das habitações. Esse pessoal, uma vez
da lavoura.. . no .campo, deve estar attento para agir com a
O problema consiste em _por em diversos pOl�· maxima prestesa no momento da geada imminente

tO's ,das roç�s grande quantIdade de .le?ha reSI: Oahi a Iilecessidade de promoverem os proprie:
nosa! capoel�as, bagaços, de canna, ClpOS/., palha tarios ou fazendeiros, nos legares onde as geadas
�umlda, capl:n OrIundo das mondas dI) solo, se· são frequentes todos os annos, no outono, ou '.la
mentes oleogenosas, etc. para que produzam bas- primevera, a constituição de associações syndicaestante fum,aça: _

' .
. em cada lona, com o pessoal da fazenda, fim' de

.

Pela d�scrlpçao que adIante t.ranscr�vemos do conserruirem, de prompto, o �esejado exito.
.Interessante folheto do Dr. Gustavo d Utra, acha· Cada dia vela um bomem mteressado no servI

mos q_1:1e se essas medidas!. como �o_ Município ço para dar o signal d� geada imminente a turo
tle �taJahy fossem cQI1.v.erhdas em lei, somente po ma- da fazenda, por meio de uma siueta..Esse vi.
derl,amos lucrar com ISSO.

.
_ gi!ante é, por sua vez, advertiçlo do abaixamento

qs lavra�ores, .estes .

estamos certos, llél:0 se. op. da temperatura por um thermometro de minir'IUm
por�am,. pOIS. �ahl trariam grandes. proveItos. de temperatura, munido de

-

uma campainha elec.
E tflste Viajar agora, vendo-se tudo secco, tudo tdca, o qual é collocado ao nivei do solo

na!destrUido peja geada. .' -' párte mais baixa da, plantação e·ligado ao aloja. -------
. I

�n����ma��,q���ramOS�����OO�ficama�hae�ctri�a�mp��al�����

-�
duetos ,a�rJ�,?la�" a ternvel rcnse, a peste bov:�:� I�_ � mesmo vigilante, sendo posto� em communi-

, '

_

-

i:�e:_�r��'a:����:�a�=:�����!!t�parelhos:or ��io de fios su�t:nl '.
- -LU IZ -N-)EMAVERWres., Esse alojamen.o é uma simples cabana, em for· j .l.:

Deyem�s ter em ment� que da lavoura_depend.e ma de gorita -de sentinella, que se constroe del ��
"

ma: m�loF nq�e_za.do, B�a�tl. Se""a ell� nao aUXI· madeiFa, do lado opposto ao em que se acha o ?' Casa commerciaI JoilvUle, Rua 15 de Novembro N. 9Ilar:m<1Sjf se nao contribUirmos para cl sua proso, thermometro, e em ponto um pouco mais elevado
.

,

I

perldade, em breve veremos ba�er-n?s a porta a á lireita da plantação, sempre que for possivel. A ( Seeeos ESPECIALIDAuES: Vinhos, Conservas,'f9me que' assol� a Europa. \ pilha: fica dentro da cabana e a campaillr.a, do ,
. )"

. : pli)rtanto aqUI lembramos aos srs. que no�. go· lado de fora. .
"

,

�
e Bebldäs. l ropnetano da afamada

\Temam, 'que de:m se� braço a lavoura, auxI.ltem. Se a meia noite o ,therroometro marca zero, po :MO lha do S CONFEITARIA JUINVILLENSEna � quanto estiver a seu alcance que dahl lu de.se ter como muito provavel que a temperatura _crara o lavrapor, o gover�o, <: todos nos q�� des�erá até 5, estando çl�ro o céo. Logo q�e.a tem Bepresentaçoes de Fabricas do Paìz e de casas lm-com uma grande producçao, nao pagaremos maI:, peratura desceu a 1. aCima de zero o vlgtlante. 'd· d R' d J
.

A t d C h" d S taos negociantes' ao preço de hora de morte" o.
- .

il'
_

"lh'
'.

h

�
porta oras o 10 e anelro. gen e a ompan Ia e eguros er-,

• /I, . poe em comm ntcaçoes a pl a com a campam a ,

'ti'" � ti lili.1 l" .,.que, precisamos para viver. '

e espera. Se as 3 horas da mad�ugada se turvam restres e man mos: �",GII �f. ...tI_e, 'tca"G.
.

os ares e se �jrma um nevoeir_o, n'io ha mais. ne neposito e venda de AtI'U6o� urti{lcíae8 do Syndicato Kali
Eis o folheto que a esse respeito escreveu o sr. cessidade de tnflammar- a.s resmas das marmItas

para toda cultura. .

'

Gustavo d'Utra:' ou de accender as fogueIras. '..

l�Ca�:s: C fr F -Ad F CHARUTuS

;ah J!Producção Arti/ical de l\Iuvens.
'

Para s� accendetem. com prestesa e faclltdade. amas"
.

O es.e Og�vS e erro
D. A pratica de substituir as nuvens naturaes por

as fogueiras ou marmItas, fal se uso de archotes da Faonca Walhg & CIa., P. Alegre.
,

annem.ann"
. .. , . de palha trançada. e alcatroados ou, melh.or; de .

\ ,

. ,�e�M��ese����da�Emo�p�ca��os����o�prep����oo�e�, �������preservar as culturas, especlalmen.te contra a ac�o flammados, ou, ainda, vertendo.se nelles i algumasl '

o,u os .efffeltos das geadas de prlma�era, q�e sa� gottas de petroleo, que facilitam o accendimento! ' -,la mUlto daf!lnosas aos pomares emaiS partIcular Como este serviço requer tOdl a prestesa tem-j

I���������meontetaods vlOhedos.
h l'dos ou recom

se procurado, attendendo a grande extensão a prOl ���������_' e o os os processos con ec
'1' � d d t f

'

�
mendados este é que dá os melhores resultados teger, utl Iz�r os aCl..e.n e ores au oma IC?S que

se} @. .

.

,

.

.' o
. .

b d tem construIdo espe�lalmente para este firn; entreprattc�s,. mormento quando uhhzado so re g:r�� es
t to elles 'lo satisfazem porque não são prati. I *'&superhcles; porque, quando as nuvens artlflclaes au '.

n,
_ _ �

são deslocadas peIo vento, por mais fraco que seja cos.lpols. c��tam carO e sao de uma conservaçao

�
Die bekannte "Tlle Anglo-Mexican �

-

f' d
.

d
. _ - mUltodtffICI!.· e,nao lcam esapro_velt� as, por ISSO que nao ,:ao A' d h

.

rocesso reputado mais pratico e Petroleum Co� Ltd., Londres" mit Ge-exercer a sua acçao mterceptora nas planìaçoes lO � oJe o p., . , -

Acontíguas do visinho indifferente au desle\)cado econo�11lco, como, J� dlsse�os, e o da adópçao das O nera�vertretung in Rio de Janeiro, ve·

di' 'marmItas ou fogareIros resInosos, que, na Europa

�
nida Central Nr. 41, hat der FIrma [;0

como ,po e succeder nas pequepas areas c� tIv�· (França, Allemanha, etc.) já se encontram a vedda e, �das. Este é, tam�em, o que pod� ser ma!s utt! prompto para o erqprego, no commercio, consis- loepeke, Irmão &: C�.aos cafesaes l!laXlme aos .que tem pouc� saza ao� tindo elles em vasilhas Ou caixas. cheias de resina die Vertretung für den Staat Sta. Ca- .

��:�s se appltca com faclltdade e relativa �contl. que s� distribuem pelo terren�_que se' quer pro· I� tharina für ihre ErzeugnÌ-Sse Kerosene, IAs nuvens artificiaes são obtidas pela produe. teger ;_lOflammando.a.s na occ�sIao opportu�o. q

�
Gasoline lind andere Petroleum Pro ...

ção de uma fumaça mais ou menos densa pesa;;
alcatrao e seus dertvados �ao custam all'I maiS

'811 dukte übérgeben.da e que persiste por algum telnpo sobre � solo. de 5. a 7 francos por �OO kIlogtammas.
,

L uf dM'
.

d d'Consegue.se produzil.a, fazendo fogueiras com .�ste é tambem ? untco processo' que .se pode
.

Im a e
.
es 1 ùnat JUnI WIr

' le

peque,nos montes de palha molhada ci�os, Iiana.s uttl�zar com proveIto nas culturas arbustivas.,Os@ersteSendungKeroseneMarke!,;Auro-da matta, sarmentos de videira, lascas' de lenha abrIgos que o� lavradore� constroem, as estelr�s ra" und Gasoline ,�Energina" für die
humida, escremento de gado bovino, erva prove- ,i: varas! os �oldos de amagelll ou �onas, �tc nao, �O Depots der Firma Hoepcke, Irmão & ,;0niente das capinas etc. quinconcíalmente dispos. sao_apphcaveis nas grandes plantaç?es, entre t;t0S Ciao in Florianopolis und S, Franciscotas nos caminhos � margens das plantações, sen.

senao na p(�quena lavoura, l�a hortIcultura e

ou'1 eintreffen.
.

do o material combus,tivellregado com um pouco
tras plantaçoe� de �egetaes de peq�enQ porte!

; tide alcatrão de hulha, que os trabalhadores con.
como o fumo, ect. qual se. faz nos Estad?s; y_nI G\ @

duzem em vasos ou regadores de bico. Essas pe. dos! em Cuba e outros. palzes. _Estes. melOS sao

@quenas fogueiras são accesas pela madrugada, no mUltö custosos, por eXIgirem na<? pequena mãQ
.

'.momento conveniente; e quando se acham bem de obra:
, " -' ��'@J'ctr.:\\f@�'@)'t���(@:l(@��situadas, fica e::icJuido o perigo de se damnaiica. , <? �nICO recurso esta �a I?rodu�çao �e ouven� ����� __

rem òs troncos dos arbustos lenhosos, dirigindo-se a!tifIClaes, se.mpre gue ��o e �os�lvel_ tIrar·se pali __
_ _

toda a fumaça atravez das plantações, pelas quaes
tIdo da rr'!tlca ml,uto u.tI da Irrtgaçao do solo.'

�i@�)@�OO���ê)<��@t®@���@��se distribuira com a possivel uniformidade, antes ---- ���
do nascer do sol, ilo momelilto em que for dado

'.

o signal de accendimento. Notl.·eias diversas ÄW'p' Ui '�llop
o�� f)) Wtll\r1t.p> oA ,materia .combus�iveJ pode ser posta em pe· 1V 11�rl&.e1m � � �n�Hll k \UI II� ,

oquenos baldes, marmlrtas ou latas de kerozene, o ,O qu� á Allemanha já restituiu á França
.

que facilita a sua mudançà de logar, ql!lando for J\te o �Ia .15 ?O mez corrente a A�emanha Ja,

V
.

.

...

dM.' '.. '

preciso,. Pode-se, tambem utilizar somente o alca haVia reshtuldo a Fr��ça �0.353 va�oes d,e. es
: erm Ic I a lnervatrão, plxe. QU algum des seus derivados em mar trada de ferro, reqUlsltadvs d�ra�te a guerra. I ',. '

mitas de metalau tigelas de agilla, pondo se em Elevava.s� a. 311, ? numero d3.:> �lat1;lr;aS partlc�, �
das w,'l'rksamste'cada uma até 2 a 3 litros de alcatrão, de cada lares restltuldas ate a me:tna data. aller guten Wurmmittel.

vez que se accende, sendo as nuvens que ella pro ,-,. ..

,duz a$ mais proveitosas, poriso que são as mais A campanha anti-alcoolica Il,: "�"
.

pesadas e persistentes. t,Este mundo velho estará secco mais cedo que r'"
Na EUf2 1 ara prate er os grande� vinhedos se pensa".

,

,Expediente
Estando ainda em atrazo com sua� assignaturas

do anno passado, diversos assignantes, pedjmos aos

mesmos faL.erem seus pagamentos quanto antes,
pelo correio � ou na redê;lcçào.

,

-,

Ainda communicamos que estamos procedendo\
cobrança das ass,ignaturas desta anno.

Depós to: Pharmacia Esttella_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Faço publico, para conhe.cimento dos
interessados, que até '31 do corrente

Imez, procede-se _nesta Agencia Fiscal
a cobrança do Imposto de p,,'eale
Ile 6e6id,.,,' e 1",.0, relativo ao

'segundo semestre do corrente exercicio ..

Os colIectados que deixarem de sa

tisfazer o pagamento até o referido dia
31 do corrente mez, ficarão sujeitos a

multa de 5 porcento 'no primeiro mez
e de 10 porcento no segundo mez e

no terceiro mez será feito a cobrança
judicialmente.
Agencia Fiscal das Rendas Estadoaes

de Hansa, 1, de Julho de 1921/
O Agente Fiscal: Ljvelino dos Santos.

DECLARAÇÃO E� abaixo assignado d�·
.

. claro, que o homem que
se intitula Carlos Mauerberg, não é meu filho
legitimo, mas si-n enteado; o seu nome é. Carlos
P�"� .

Foi elle no armo de 1913 oatisado na igreja

IBaptista
Letta do Nucleo Barão do Rio Branco,

e sem meu consentimento, com meu nome. Agora
o mesmo tirou

.

certidão de bai itismo e com al
gumas testemunhas falsas queria ainda com meu

Inome eííectuar o casamento civil, em Bananal,
prohibido no dia l' de Julho deste anno pelo

ID�. Ulysses Gerson Alv�s �a Costa, Juiz de Di-
Um naehere Auskunft wende man 'sich an unseren Vertretungen: reitò da Comarca de joinville.

JACOB J"ElNGBLElTH E'BAltCISCO SCHltI.lBT Nucleo Co.lonial Barão do Rio Branco

Estação São João, Estadb de Santa Oathartna. Ourityba, Rua A3sung'Uy, Nr. 41. Frederico Mauerberg
JORGB ",OL� JlJlI'10R, Ioraguä, Vertreter far dieMunizipien loinville und Blumenau DECLARAÇA-O Eu abaixo ass�gnada de·

. .

•• , •
_.

. claro que meu filho Carlos,
oder an den Generalvertreter QL;ST.A ro nULLER. PO'l·'o Vnino, S. Catharirta.. nasceu na Russia no dia 19 de Março de 1896,

� SI!iII!iIl5I!!iI'
.

. I
. '. o que eu casei na Russia com o sr. Frederico

1��!!iISI5II!i11!i11!i1 s Zu verkauten Be.absi�cbtig,V-·IGO'GENIO' 'Mauerberg no dia 25 de Junho 1�97.
'

I Deutscbes Reicbs-' -I
.

• meme In �ta'l . JenIja MauerbeJ-g, nascida Pukke.-

'!!iI pocustrasse gelegene Kolonie (2 Klm. von Erlcb
.

.

.

BEZUGS QUE LLE N-RBGISTER Marquardt entfernt) mit Haus, Pflanzung, gute.
..

'. .
'. " AtlvoU,.do

·

für Industrie, Handel u. Export I Weide, Vieh, �agen u�w., zu verkaufen. ,
.

fortificante da moda, Dr. Marinhá de Souza Lobo
Preis des letzten, 400 Seiten in Lexikonformat I Mlpel Strlchllalskz, Itap;Jcustrasse.!, A . Ferreira - Curityba 't' 'nies cioeis e com

umfassend�ne!��d�:� ���=eintragS I' Vende'=s'e 'um tesreo� sito na Estrad�lA.pareího�ciDe�atOgraPhiCO Pathé :�:�i�e�a::�:sc::Z�rcas. d? Norte ,d�
in nächsten Band: 14$000 I . Itapocú, dista. 2 klm. dai .

..

r Estado.

rndustrie-Katalog G.m.b.H. Stuttgart I casa do sr. E. Marquardt, com casa, pasto e to.! Vende-se um em p�r!eIto �stado. 1
Para .tr�tar. Bscriptorto em Jainville

. .'. Pl da- as bemíeitorias. Para informações com Icom EmilIO Piazem; Jaràgua. Rua Rio Branco n. I .

�����Ug�t! �I '����������������������������iij�jii��ii���. !!il Mígllel Strichtuüsky. Itapocù. i'151
���

v
.

•

EmprezäFèolonisadora
Pimpão,

. Mueller & Cia.·
, . l,

Porto União.
Neu vermessen werden 2000 Kolonien

DAS KLIMA
ist ãusserst gesund und kann man dieses mit Caxias in Rio Grande do
Sul, so auch mit Curityba vergleichen.

j PFLANZl.Jl\iaE�
wachsen vorzueglich. Wein, Obst, Bohne� Weizen Kartoffeln, Man
dioca etc. etc. .

"

Daher. 'solite eín jeder der sich bei anderen' wegen der schweren
Zah!ungsbedingungen kein Land kaufen kann, sofort sich eine Fahr.
karte direkt nach der Estação São João kaufen, wo den Landkeuíern
zu jeder Zeit um das Land zu besichtigen eine \ Person und Reittieren
zur Verfügung stehen.

Also man Lasse sich nicht durch dummts Geschwätz. vòn ioer weiss
wem, võn der sofortigen Reise nach der Estação São João, Staat Santa
Oatharina und der Besichtigung dieses Landes abhalten, und komme ein
jeder selber um steh. zu überzeugen von der Güte. des Landes und Absatz
verbmdungen nach allenSeiten.

Am Jangada, im Município d� Palmas .Estado do Paraná und werden
unter folgenden reusserst guenstigen Bedingungen verkauft:

A. die Kolonie ,von 25 Hektaren zu 1:300$000 Anzahlung.300$000
B.den Rest in 5 Jahren zu 1Q gleichen Teilen zahlbar in 6 u. 6. Monaten

C. Wer bar bezahlt erhelt einen Rabatt von 10%'

Für guten Fahrstrassen . verpflichtet sich Oesellschaft auf das .

gewissenhafteste und sim! schon von der Estação São João bis zur Ko-
.

lonie 13 Kilometer Strasse. fertig gestellt und dem Verkehr uebergeben
so dass mit anlegen von Strassen im Innern der Kolonie und damit
auch 'mit dem Verkaufen begonnen w.erden kann.

Kirche und Schulen werden auf Kosten der Gesellscnaft auf dem
.

Stadtplatz gebaut, und die Rolonisten sind 8 Jahre frei von Staatssteuern.
,

DAS BESTE PFLANZLAND
wird von der Gesellschaft in der selben Naehe unter oben stehenden
Bedingungen nach Wunsch abgegeben.

PRAECh110EN PII\iIEI\i ,.JtAELDER
die uur 13 bis 20 Kilometer .von der Estação São João liegen werden
zu demselben Preise, aber nur 3 Jahren Ziel Verkauft.

,
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I

Neuraslenie

Skrophulose

Appetitlosigkeit
Blutarmut

'

Bleichsucht

Allgemeine 'Schwäche
Mälligkeit

- ... --"--

Arbeitsunlust
hervosität

. Casa de novidsdes: ,! , �r

O S O L N.A SeE PA'RA ·..TODOS
"�,o

- -�oprietari�e�eJthofi;:-Rtla�d6-J� -

'

.

.18111 'ILLh. � CaIxa Posta,!, 14, - 8. ,Ç'!'th,.ri�,..
PAPBLARIA,' LIVRARIA, CIGARRARIA, ABIIAIlINIIOS-

Brinquedos, musicas, figurinos, jornaes, �evistfl5, livros,
postaes, artigos escolares e' para- -escriptono.. t�l\�a ,,�t��
phens" e "Sardinha", livros em branco, go_mma.1 arabica,
livros commerciaes, papel de carta em caixinhas e block,.
enveloppes, papel de seda, papel almaço, etc.; etc .

I' ., .

Grande variedade e bom sortimento na

. Secção de aPID.pinhos
,

Variado e grande sortimento em ', ', � •

.Cigarros,· Fumos e Charutos, .

-

das melhores fabricas
.

Bei all diesen' Leiden ist der un

übertreffliche

Il�in�ij Recon�tituinte Miner�aJl
beste'm zu einpféhlen, denn seftle Zusammen· -

,

setzung
.

gajántiert unbedingten Erfolg., Der
Minerva- Wein, bestehend aus Eisen-, Phosphat
u. Calcium-Salzen, Fleischextrakt und allen Al
kaloiden der Chinarinde, in Rio de Janeiro durch
Dekret Nr. 1621 approbiert

: und geschuetzt,
ist' das beste Tonikum fuer alle .Rekonvales-

. .

centen (Genesende).
Verlangt "Vinho Reconstituinte Minerou" und weist

.;.:� achahmungén energisch zurueck!
In allen besseren Geschäften zu hâben. D�posito: Pharmacia. Estrella

"

.
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Cervejas e Gazosas �
'. - somente da ••

ATLANTICA
Marca Ancora Vermelha

Mutua Edificadora
Sociedade Anonvma de Peculios e ':'orteios Prediaes.

.,

Séde: RUh Ludovico, 22 - JOINVILLb
Director-Presidente: DR. ABDON BAPTISTÄ.
-�-'

E'la unica sociedade no genero que funcclona �m. todo o Estado

.

de. Santa Cath31rina legalmente constttulda. .

DISTRIBIJE PREMIO@! DE
.

- 10:000$ 2:000$ 1:000$'
·

Os sorteios serão mensaes e terão logar nos dias
/
20 ou no primeh Q

dja util que se lhes seguir, si o dia 20 für feriado, pela lotèria da Capital
Feàeral. O pagamento das mensalidades deverá ser feito até o dia 20 de cada m�z' .

. Logo que uma.serie estcje 'completa, isto é, constituida de 5.0.0� �OCIOS
�essarão os premios em dinheiro,. e as extracções de predios terão miclo, en-

'

trando a Mutua Edificadora a offerecer aos seus socios a vantagem de
qoderem adquirir com a mesma contribuição de 5$000 pormez,
um premio nd valor de 10:000$. mantendo entretanto as dua,s boni
ficacões de 2:000$000 e 1 ;000$000.

Os mutuarios da serie A, unica em viògr, pagarão a joia de 10$000 e

a mensalidade de 5$000. .

,

No caso de falIecímento do socio, a sua familia poderá continuar com
a sua iQscripção ou· liquidaI a em dinheiro. .

Depois de 120 sorteios, a Mutífà .:;dificadora restituirá aos mutua
dosvigentes a importancia de todas a mensalidades pagas, sem juros, o que,
quer dÍ7er que!to ;,;,,cC)ncorrer'- aus sqrte.ios�,.. .

.�.
. ." ", .

I,

�Mi��� �ara fumante& .�.

I

�em�re N�yi�a�e�

Annexa ;
. Jl»lllì@[@gr21�lbtn21 M��efIDl21
Trabalho aperfeiçoado e garantido

�. 'end,. de _uteri.' .phol�gl·,.pldco

ELIXIR DI; NOÓUElRA
Cu...

\

!HJ])M�llUG lUlEllIRA 99lWmaIDlC@f2166
I
f

do Pharmaceutico E. A. Gonçalves.

\.

Latel_ento eI....
teria. do pescoço,

lnltammações do ute
ro.

Corrimento' dos ouvi
dos.

Rheumatismo em le'.
ral.

\1anchas da p�lIe.
.'

Affecçôes do
ligado.

'

Dores no peI
to.

rumores na.
ossos.

Cancros ve-

nereos.

Gonorrhl!as.
Carb\lnculOl.
Fistul.s.
Espinhas.
Ra�hiti.mo.
Flores bran-
cas,

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas,
Escrophula
·Darthros.
Boubas.
Boubons
e, finalmente,
todu as 1110-
lesti •• ,....
,en_nt. .,.
••naue

Apr�vada e 'Úcenciada pela DIRECTORIA GERAL de
SAUDE PUBLICA em 22-7-1919; sob ns. 968 a 971: .

..

N. 1 para creanças até , . , . 30 mezes

'. "2,, n '" . " 5 annos

3 "" .... 12 n11 4" maiores del. 12 "" " "

Puramente vegetal. Nãó contem chloroformio nem. outr�� �ubíltanc�a8
regualmente

.

perigosas. Não precisa de purg:t!lt�s, nem d,Ieta: Ja e purgatIva.
por natureza. Um só vidro expulsa quãntas lombrigas eXistIrem!!!.

f./ur,. rtf;dictll,ne,,,te o "Mal da TerraI( ou p,essoa.6 (mpalama
========='��� das, tom:mdQ-se um VIdrO df' 15 em 1

d:i;s � �� intervallos XAROPE J<'ERRUGINOSO.

Lombrigueira "MINANCORA" p�de se� toma�a como _purgante no. cOJ,ueço
de qualquer doença por doentes ou saos, naQ ha lUc,;Dvement� algum. Lom

briegueia Minancor�" é o remedio mais efficaz até hOle o�mheCldo, sem.conter
venenos prejudiciaeii. O nome "MINaNCORA" é a ce�eza de um �ffel�o po·

sitivo. Só �presentamos remedio de acção absoluta, HeIs a nOSRa vlctona.

I Vende-�e em todt>s os negocios, nos atacadistas e na Pharmacia e Drog�ria
"MINANCORA", J_inville, unico fabricante e depositario para todo o Bra.sli e

,estrangeiro.. .. , ..
•

l Vende-se em todas as Pharmllclas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De ordem do Sr. Collector faço pu
no dia 6 de Agosto celebrar-se-ha com blico, para conhecimento dos interes- I •

toda a solemnidade a tradicional festa do sados, ·que até 31 do con-ente mez,

SenhoP BOID Jesus pro�ede-se nesta Collectoria á cobrança
Ufferecem-se: excellentes comidas e do �mposto p�te,,,te de bebi""s

bebidas e varios divertimentos popu- e /.,mo relativo <:0 segundo semestre

lares.' do corrente exercicto.

Os collectados que deixarem de sa-

In BANANAL tisíazer o pagamento até o referido diaFF,ii��������� .

wird das bekannte 31 do. cO�Tente mez, poderão Iazel-o '" '

B J
.

F t no pnmeiro mez que seguir com a

Ph
.

·a Ce t al (Urnmatl'a)OID- esus-. �s multa de 5 porcento e no segundo com] armaCI - n r n u �
am 6. August besonders feierlich be-Imais 5 ou seja 10 porcento.
gan�en. ,.' .

. I A respectiva cobrança executiva será

�
J. Valente Gonçalves :: JapaguáFür Erfnschung und Zerstreuung Istriniciada em 1. de Outubro com a multa

gut vorgesorgt.
. .. de 15 porcento de accordo com o re-

Orn�___ _

DIe Festkommlss� guIamento em vigor. U
Aluga-se quartos'

.-

Collectoria das Rendas Estadoaes do

�com e sem Mobilia.' Mais informações com R. laraguá, 1 de julho de 1921.

rpTr1F'nnmctJlTrn'd)ì� �l"]rnff1\mìd)ìp� p 1E�11-Trd)ìmì({)fpnIr(dl§Rusch, antiga moradia do sr. L. [anssen. -O Escrivão; José Carvalho.
.

�lllllllillllll(illll (illù' I� (QJ.� \Ulllll(ill�ù' � ù'lLll (illllll��

Aelteres Mädchen ��. � Pre�os baratos .�oder alleinstehende l-rau zum Waschen u. Plätten �� �II � � U....,findet sofort Stellung bei nman a anuna a __FIau Wensersk.h Hotel Commercio. �
.

II Y �.
- G I F-Ih

�
Consultorio permanente do Dp. e as 1 o

�
. Becl'''·tlçùo -

.

(Das geplünderte Deutschland).A praça e ao commercio em geral L' deMari p' t' Se a P e
-

o 3$
.

Declaram os abaixo assignados, que nesta data rvro e- ano .mto rv.. r ç :

dissolvet am amigavelmente a sociedade que girava pelo correio 3$500.

C t a I Apoth Il ke �TDT1 11-TIr }sob a razão de "Cordeiro Bi Franceschi", nesta Praça, Vende�se no "Correio do Povo".

�'
en . r -

(j lIllf(())illl1lcallLJA(dl �retirando-se o socio José C. Cordeiro, pago e

sat���:��� !e�e��i��iGe is: Ppohibo ��s SS:::�, F�:�t��f�o��op��:� J. J ,,'enle Gonçalves :. JaruguùUnião da Victoria, 15 de Julho de 1921. e a Francisca de Souza a não frequentar minha casa.

,

.

�
.

José C. Cordeiro. Theodoro Dias de Oliveira
IOen, Chemisalien, Pharmaceutische Spezialitäten, NationaleConcordo Fortunato Franceschi.

__
_ Drog nC/

Acolchoados g:�:o:S��o� p���� Dienstmädchen für Curtiyba und auslaendische Parfümerien.(
baratissimo vende Francisco Fischer.' Ein Ehepaar ohne Reeì� Bedienung.Dienstmredchen. Billige Preise..

Ne+eres . in der Redaktion ds. Blattes oder bel

'Ernesto Richter, Rua Visconde de Nacar Nr. 15,
G F-Ihein- und zweischlrefrig, verkauft billig Curityba. \ Steendige Sprechstunde: Dp. elas I o

Francisco Fischer. J J:j /
.

-------..,-�---
-..����� ..-:�����_.

�----------- .
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Mario U� ��Ula L��o' �

I C II ISP:I�"I illl BA I
I trata de causas Civis,. commerciaes I
IZI criminaes Ii Resideneie em JOINVILLE no

t;'l

� PALACIO·110TEL
I �151151�

.1 Crispim Mira
IZI Âdvohat
i übernimmt Zivil-, Handels- und
�

. Kriminalprozesse.
;.re -Wohnung: PALACIO HOTEL
Ll5Iss��I�&g���m

EmBananal EDITAL

Watte-Decken

A 15 de Maio começou a venda dos lotes no

- P.lmital "Colonia Hepeilio Luz"
Terr'ls muito boas para : canna, milho, a lTOZ ete., sitas na continuação da planície dos rios Cubatão,

Pirabeiraba e Tres Barras. Boas estradas de rodagem, de 5 a 6 metroa de largura, (com pontes de 1. ordem)
ligMulo COJIL.a.S Wl:--oidade de-Jeinv:i1I<;l-. Eat&S_il.trrulll.Sl da eolonis, junt.l!.m-lle-Dè.um....pòrto .exeellente sobre O Rio
Pahaital, tendo naYegação, propria parli S. Francisco e Joinville (3 a 4 horas de lancha gazolina) tendo pois
por via terrestre e maritíma toda facilidade de transporte para a venda dos productos agrícolas. - Cli�·,a
saudavel, - - Agua boa e abundante. - Nos pertos se começou com a formação da villa. - Preços modera
clos ... - 'Pagsmentos em prestações dentro de quatro annoso - A visita da colonia é Iaeil, durando 3 horas
de carro desde Joinville, por listradas boas, povoadas ja até a colonia.

Mais informações darão em Jaragua : Stephano Ballok, agente. Em Joinvltte :
Carlos Jenssen « Ciao e Albert Schwarte, agente, morador na . estrada D. francisca,
km. 11 (caminho para a Colonia) e os proprietarios:

..

Empreza Industrial Agricola Pal.i'a', Limitada.
(Correspondencia : Caixa 87; ]OINVILLE •

Pslmital; Kolonie Hercilio Luz"
Vom 15. Mai 1921 an beginnt der Verkauf der Ländereien (parzelliert) in

P.'.'dl "B.'oftie Hercillo Lu="
Sehr gutes Land für Zuckerrohr, Mais, Reis U. S. W. in der Fortsetzung 'der Ebene von den Flüssen

Cubatão, Pirabeiraba U. Tres Barras gelegen. - Gute, 5 bis 6 Meter breite Fahrstrassen (mit vorzüglichen
Brücken) in V.erbindung mit .denjenigen der Stadt Joinville. Diese Strassen der Kolonie laufen in einen stets
schiffbaren, a.ro Pabnital Fluss gelegenen Hafen, zusammen, mit eigenf'l" Schiifahrt nach São Francisco u. Joln
ville (3 bis 4 Stunden per Motor Lanche), so dass per Land U. per Wasser leichte Transportgeegenheit und
Absatz der landwirtschaftlichen Produkte besteht. - Gesundes Klima. - Gutes reichliches Wasser. � Mit
Errichtung des Stadtplatzes ist am Hafen begonnen. - Moossige Preise. Zahlungen in Raten innerhalb vier
Jahren. Die Besichtung der Kolonie ist leicht, da nur 3 Stundev Wagenfahrt von Joinville, auf guten, bis znr
Kolonie bereits bevoolkerten, Fahrstrassen. - Mehr Auskünfte erteilt: In Jaraguá : Estephano Ballok, Agent.
In Join'IJille: Oa,.los Janssen <1: Oia. Ferner: .Alber.to Schwa,.tz, Agent, in der' Estrada Dona Francisca, Kim
11 (Weg zur Kolonie) sowie die Eigentümer..

Empreza Industrial Agricola Palmital Limitada.
(Korrespondenzen an: Caixa n� 87, IOINVILLE).

�
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- Pó de arroz graseoso 11ÉN IJéL -'
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Rua Marechal Deodorb N. 62

t .

-

1 Cupityba
-7+�

soeben eingetroffen und empfehle zu massigem Preise

ElDilio Stein.

Portland-Cement,
Nahmaschinen "Saxonia",

Messinghülsen Cal. 28 U. 32,
Milchcentrifugen "Gazella"

Magdeburger Kümmel,

Schaufeln,
Spaten,

Hacken, .

. Aluminium-Kochtöpfe
und Pfannen

3. Tabelüão de Notas
2. Escrivão de Orphãos e Provedoria
2. Officia),. do Registro de Bypotheca

JOINVILLE
Rua do Principe no .. 44

!ZlSI!lB!lii151 151 151 151 151 151 !il 1ZI!iI !il 151 151151151151!
Mario de Souza Lobo I

3. Notar. I
2. Waisengerichtsschreiber . IZI

2. Hypothekenregister IIJOIll'VILLE Prinzenstrasse Nr. 44
. IZI

IiI'iIIZlIZIIDa!i 1511Z11511511511511511Z1I5II5II5ISSl5ll5ll5ll5l151!i115ll5l5l5l1Z1
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Arno ß.larq".rtll

.cirurgião Dentista
JARAOUA, uis-a-ui a Papelat ia do

O CorreiQ do Povo

Tratamento de todas molestias bucco·dentaria. - Execução de todo e qualquer trabalho
. dentario, por proc€'ssos modernos.

Especialidades: Dentaduras com e sem abobada palatina, cDr6as, incrustaçDes de ouro, obtGraçDes de per-
celana, - Correc'ç6es de anomalias.

RNO MARQIJARDT
Cirurgião Dentista

gegenGber der Buchhandlunl des O Correio do Povo.

Behandlung aller Zahn- U. Mundkrankheiten. Moderne Ausführung áller Zahnarbeiten.
Spezialität: Bracken u. KroneBarbeit�n, Zahnersatz mit Gold u. Kautschukplatte, Regulierun( schiefstel....er

Zähne, Obturatoren, GoldffUlwlgcn u.s.w., U.S.w.

Pharmacia Estrella
Proprìetario: TORGE HOl{ST

Quem quizer comprar remedios, dirija-se á Pharmacia
Estrella e será bem aUendido por preço modico.

Grande sortimento de todas as especialidades, perfumarias e sabonetes
Derositd dos afanlados preparados j""ß.L'I'BB .. ..cf

-

DR. GELAS FILHO
dá consultas á qualquer hora na Pharmacia Estrella.

,.

"._ ..._
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Uer Arznei braucht, [{ehe zur STERN ;APOIHEKE.
Er wird gut bedient wel�den bei billige Preisen.
Rat und RiUe in allen Angelegenheiten .

Depöt der bekannten Mll\ERVAPREPARATE

D stets zu treffen in der Stern-Apotheke.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


