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• .Brownìng", o sr. Miguel Alves de Oliveira, filho japtista de Abreu, padre dr. Gercino de Oliveira
do estimado ancião ceI. João Alves de Oliveira, Max Lepper, Eduardo Schwartz Marío

-

Lebo,
Eis ahi a .gl ande questãó que figurá nos jor-1essas quest�es, que no final terão de vir affligir abastado fazendeiro em La�eadinho.. , Eu.getIÍo, Moreira, Carlos John,. Áristides Rego,

naes das ultimas semanas. lOS nossos filhos, quauda antes não chegue o ajus-], O. assasslt1� de nome J�se Belarmino, apoz a Etico John, Hermann Metz, rnajor Navarro Lins
Especialmente 110 Estado do Paraná, parece irlte, natural, de contas. . pratica do crune- conseguio evadir-se não se sabe Carlos Carvalho, Antonio Mafra Cardoso, João

avante essa idea, não so justa, como necessaria.] Todas as classes, pois, que não intervem na,pan, o.nd.e. ..
'Moreira, Juan Costa, Rigoleto Conti e Guilherme

Na actual crise .que atravessa o. commercio, ain�aif.?0litica são as prejudicadas, persiguidas e expo I � vlctIm,a delxo� VI.UV� e filhos f!lenores. Walter. Durante o jantar tocou magnifica orchestra

o governo, depois de adoptar Impostos, os rnaisjliadas nos s eus ha veres por mela de Impostos os
Na sede dest - f?!stncto, no dia 24 deste, AO" champagne o dr. Arthur Costa saudou ao

absurdos t' inconstituicionaes, ainda cogita de ere. [mais absurdos, i'!;;clar_ou se um mc.muio na casa do marceneiro dr. Cezar de Souza que respondeu erguendo sua

ar outros.
/' ,! Estas devem estabelecer a sua reacção para o han�lsco Grey�heche�, a q�al em. poucos l1!i�u· taça Dela felicidade de todos {IS amigos que lhe

"A Voz do Commercio" hebdornadario que deíendejseu proprio salvamento., tos ficou re�uzlda a cinzas, inclusive a offlctna1davam tão carinhosa demonstração de apreço.

ps interesses do Commercio do visinho estado doi Reunidas, confabuladas, preparando se, poderão de carpintaria com toda � ferramenta.
.

Herculano. Rocha, Em dias desta semana passou

Paraná num artigo de fundo, assim se exprimejser tambem uma força politica, e assim, terão Ia-]
- 9 colono polaco.Miguel �.)uzak, Irm�o do por Jaraguá o sr. Herculano Alves da Rocha,

sobre o assumptb, [talmente de serem ouvidas por aqueltes que na negociante de Itayopolis, Antonio Puzak, Já por Vice Presidente no cargo de presidente da Asso.

E' ainda grande na sua producção natural, co.jactualidade desse momento tem .0 poder na mão. duas vezes pr�s? e �spancad,o pe}? covarde de· ciação CommerciaI do Paraná.
.

mo a herva matte no sul, a borracha no norte e: As nossas graudes- terras precisam ser cultiva- legado de policia Ricardo Keenig, procurou o Como se sabe a Associação Comrnercial do Pa

a madeira que se ostenta, dando vida e força ájdas, os nossos grandes rios precisam ser abundan correspondente do ,-,Co_:reio". para n�ais u.na vez raná é uma das que com ruais brilha tem com

nossa P�tria em todos os �stados da federaçã o.iteme!1te ?!avegados: as nossas innumeras n:,i�as {.�m�Irmar que seu irmao fOI eífectivamente es IbatidO o e�trangula�or imposto sobre a renda.

A maror gr.mdeza, porem, que nella se nota.prectsam ser exploradas e a nossa grande divida pan_ado como pode provar cem grande numerò O seu digno Presidente, em exercicto que acaba

está n., sua mineração. Desde o ouro até o mais 'paga e não o será com mais emprestimos e ruais de testemun.h�s� entre as. quaes, o viajante sr. To- r1.e visitar o nosso Estado, ainda teve a gentileza
mesquinho boccado de argila! :impc\stos. Estejam todos disto certos. ruolo, de Coritiba. Pe�1O tambem o mesmo �u. de nos enviar diversos numeros do Boletim da'

Pois bem, porque é que todas estas riquezas: Está visto que somente por mein de uma gran
zak para fazermos publIco. que a declaração in. Associação Cornmercial do Paraná, que traz de

não são devidamente aproveitadas pa. a a nossa 'de e estudada economia é que poderemos ficar &�rta no n. 23 d� "c? Regional", de Mafl�a, e as- talhes sobre o commercio e como os jornaes do

solução economica em mon:entus como o que com a nossa situação desembaraçada. Isto, poréml��gnad� �or seu rrrnao �ntonIo Puzak, fOI lhe ar- Par aná em geral, trata de sua. defesa. .

atravessamos, de completa cnse.? .depende de estudo e calma. Este estudo e esta! an.cada. a íot ça na cadela, � poder de pancadas, Somos muito gratos a gentIleza e aqui fazemos

Porque, com todas estas riqueza" que são nos- 'calma não tem havido da parte dos nossos goverj0 infeliz Puzak, vendo s� tao barbaramente m.al votos de prosperidade a digna Associação.
sas, o Paiz deve os olhos da cara Je todos osnos porque os nossos politicas, com raras excep'ltrat<tdo,

e mes�o para nao ser assassinado, assig- - As eleições de amanhã realisar-se hão na casa

seus filhos? ;ções, tratam rnais de politica pessoal do que da nau .a declaração qu� lhe apresentaram. Fazendo do snr. Leopoldo jsnssen, sendo distribuidores de

Será que os n, issos estadistas apregoados a pesopolitica geral e economica: pu.bll�as estas barbartdades, vamos ver quem cança Chapas do Partido o snr. Angelo Rubini, Fran-

de ouro não o são de facto? ; Ora, postos fora da politica todos os elementosllPrtmelro;
- se � truculento delegado Kcemg cisco Fischer e Arthur Müller.

Então estes pregões, estes annuncios, estes re-jproductores que o Paiz possue é justo que os "urrando polacos Inermes sem o menor motivo e Em Bananal distribuirá as chapas o sr. Fran

èl.�mos m�ntem invariavelmente na ra illudir a opi'lactuaes procurem por todos Os meio e modos sel�nSUlt�ndO pessoas honrad�s ou se os jornalistasicisco Correia e em Hansa o sr Rodolfo Eggers
mao publica? :conservar nos seus postos e d'ahi a razão por Impavldos levando � publIco todas as suas ma'le Carlos Jantsch.
Deste terreno é que l?recisam?s sahir, mas sahirlq�e, quando eJeleito nm g,-werno j l se sabe quem I�é.la� revoltantes, at� que � go\'�rno res_?lva deo, .- foi �lev.ada a P. classe a Agencia do Cor-

com nobreza e de Vlzelra ergUida. !vIra a ser no futnro o outro que em regra, élinI�ttr aquella a�tortd�de ,t�o odIada e tao deres'jrelo de Jolt1vIlle.
Este systema adoptado pelos nossos governos um continuador d'aquelle. {1eltadora, das. leis. E e so. ISSO que.o povo espera. - O Dominio Dona Francisco já esta passándo

que se dizem es.�adistas, c(,m reclamos grandes, _0 povo,. 0':1 antes a Nação, é figura. morta el-
- Esta felt:me.nte. t�rmlnada a Irritante qu�s. as escripturas publicas de seu� ter:�u(ls.

nos terrl dado mao resultado. nao km dll'elto nem sequer de se manifestar ell1 ta? da execuçao JUdICIal d� colonos deste DIS - De Tres Barras, esteve em vIsIta a seus pa-

Não podemos comprehender estadista todo praça publica. tncto, por �a:te daS-- autOridades de Mafra. rentes em joinville, a exma. sra, Anna Leal de

aquelle que governa com mais impostos, com mais Dahi o vendaval de desconcertos que tudo abate Ess.e auspicIOSO resul�a_d� se d�ve.á energia das Souza, digna esposa do nosso amigo e agente sr.

emrrestimos e para cumulo, com mais um milhão que aniquila e que produz fora do Paiz, a nossa autortdades de�te mUt1lCI�IO, pnnclt?almentp os francisco de Sòuza. ,

. de multas, fraqueza. srs
..
ceI. OctavlO Rauen, �I�no sup�rll,tendente e - A serviço de seu cargo esteve alguns dias

Não podemos comprehender estadista o gover A classe conservadora que é -o bode expiatorio Major Ma�o�l Thomaz VieIra, preSidente d� Con. entre nos o sr. Mario de Souza Lobo, 3. Tabel

no que atrophia a industria,. que martyriza () po· dos governos (com excepções raras) deve tomar s�lho Muntclpal. Sobre esse. assumpto o sr. Da. lião em ]oinville.
va e que lcirra odio entre a propria família bra a 4,'1iciativa, muito natural e justa, da fundação VI� Çruz, operoso ag�nte fIsca! estadoal deste � Realizou·se no dia 20 do corrente em Hansa

sileira. de um partido polìtico para poder ter dentro doslDIstrtcto, recebeu. do Illustr� :ç>Irektor 'do The. á festa da inauguração da Bandeira Nacional, que
A politica em que toma parte sementeL:!113 mI Congressos alguem que a ddenda nos momentò�)..,üuro, sr. Oervaslo Luz, o segumte telegramma: -_ foi. adquirida, em· a escola Rio Novo, regida pela

noria insignificante, é ,que nos tem arruinado. perigosos como às que atravessamos.
. ! IIfpolis, 18 -11-921 professora D. Adelina Fernandes Gomes. Pela-

Outras talltas classes que tem cruzados os bra /\0 contrario ella viverá, con;10 até aqui, fazen Tomei providencias mandandó sustar execuç�o qual orou o sr. José PasquaIini. cantaram os alu.,

ços e visto o noSso desrriol'\mamento, não deixam do a figura de mendigo. fiscal Mafra Itayopolis contra moradores

papan-Imnos
o Hymno á Bandeira e o Hymno Nacional.

de ter a responsabilidade do seu alheiamento a
.

duva, Cumpre entretanto interessados tratem ques· Tocando a Banda Musical Linsmeyer e em se-

• o
o - .--.---- __

o tão neste Thesouro. guida discursaram e falaram 32 alumnos, entre
.

Orçamento Municipal 1922 Iquando
tivermos cert�z.a dos actos do Conse�h\). Director Thesouro". os ,quaes fal04 a alumna Marinha Adalgi�a Gomes

••

1
••

No orçam�ntQ !V1uOlclpal, soubemos na ultima Agora só queremos ver a cara do beldroegas mais ou menos 10 ml�utos. Hav@ndo amda ou-

No C<?nselho MUnlclpa. ·de JoltlvIlle, actu�l hora, a receIta fOI orçada �m 3n7:000$000, send') agente 'fiscal de Itayopolis unico. autor de tão tros cantos e gymnasttca pelos alumnos. Com

mente discute-se o orçamento para o anno vm- ta'Tlbem creado o cargo de engenheiro MunìcipaI. grande embrulhada! ...
'

parecendo no acto da inauguração as autoridades

douEo. .. . .

• _

Felicitamos cllorosamente o sr. Director dojlocaes d� Ha�sa e cerca de 300 p�ssoas, pelas
Sao b�m para lamentar as. ��Imelra� n.otlclas ElelAoes.e Politica Thesouro por esse seu acto eneq�ico, acabando quaes fOI mUlto applattdlda.

dos servIços que fazem os lIedls_ de JOI�vII�e. _ T. _

de vez 'Com semelhantes bandalheiras por parte -

O Conselho, sem representaçao dos dlstrtctos, Amanha realtzar·se·hao, em todo (_) Estado, as de fudcionarios que andam com o miolo na pOGta . . . .

muito contrario aos que
..

se dá com os d.e�ais eleições para �ep�tados ao Congresso Estadual do apendice nazal. /

1 Bill/e FamIlIar. Es�eve bem an_�mado, a��a-

Municipios do Estado leshJa a torto e a diretto no proxlmo tnelllo E d f' h t'
davelmente animado mesmo, a Reun�ao familiar

Um anno augmmtam cam mais de I@Opor:Os nomes aprese�tados pelo Partido Republ' J
-

� rhozo �. e[laS, ac l�mJe en [ed nots dOS que a elite Jaraguáense, toucada ':lo enthusiamo

cento o imposto para no outro anno attender ao cano são sem excepção cidadãos conhecidos e d� 3vens .

r pur e IC or, ��b Icad os es u

l anRe� °lsadio de Arno Marquardt e Waldemar Grubba,

pedido de mei� duzia de proiestantes baixar merÚo no Estado.' Mymdnaslod Saranaense, e 1 0S o sr. ce. u mo levou a effeito em a noite de:26 de Novembro findo
, en es e ouza. A't

.

t
.,

I
outro tanto nem se importandô que com isso Não será disputada a minoria por ter o Par A b d

.

d CI b d'
S OI o e mela execu ava a prImeIra wa sa a

ainda mais' irão agravar o estado pessimo em tido apreseNtado chapa �òmpleta
-

F �b'lc� a � se�, refrg�m�� o °t "'d u e elorchestra "Alvaro Souza" que a bondade de Mario

que se acham no;sas estradas. Esse é o resultado O voto é 11m dever �ivico d� cáda cidadão
u et o aoan duva , es .a� o Ja conts .rull od o res- Lopes fizera vir especialmente de São Francisco

.

It d' d d
'

.. .' pec IVO campo e exerClCIOS e ma ncu a os os IJelo trem da tar�e
'

da escolha de conselheiros sem consu ar o� .IS· sen. � e esperar que seja mUlto concorrtda a spguintb J'ogadores Arthur Juvencio Mendes Viè. _ .

� .

• -

trìctos que nos parecem tem o mesn'o diretto elelçao de amanhã t M d AI d N k D 'dC' Ja entao quaSI replet')Q o salao Lorenzen apre-
, "

..

.' or J en es, exan re ava, aVI ruz Joa· t t t d t' d l h
.

que os da séde l'a publtcamos os nomes dos representantes do .

C J' Ad" C f
.'

d
sen ava um aspec o encan a or, cuelo e uz, c ela

, Este anno p'elo q\le inf.>rma o jor'nal de um povo em outro numero motivo pelo qual NOS �U1m Jr�� Ct1l°J' �s�o �uz'd raJn�lsc�
e dé risos, deslumbrando pelo variado collorido

conselheiro' o Co sei ho Municipéll foi obrigado abstivemo de fazei o ag�ra
'

douzJa,
u �(!) �r �so, Sero. e�fs, 'doaoM' en

i das toilettes, sendo uma nota clara de alegria mo

não sabem�s sob 'qual razão a satizfazer as exj� Para representantes de l�inville foram e.;:colhi R�bs, oaEqutl� l enDes, t eveArllano d mJel a'uklgJue, ça na fatigante calma da noite.
-

, �. I as, s ams au ene ry, exan re anch ose P l t co E d d f '1'
.

gencias da Liga dos Lavradore_s. dos os �rs .. Drs. Arthur Cos�a e Placido Gomes. Weber e muitos outros.
' a es rav.a.s,-. Ir re or as mesas a ami Iarl-

O imposto Dara conservaçao de' estradas e ° primeIro velho conheCIdo do povo de Join C
.

d
-

b �.
dade conglegava todos. A espaços, entre as paI.

Pot:ltes
I

baixará cerca de quatro mil reis por ville, goza de' real prestigio, tendo exercido � bI' -d auslou aqu.lt ,grpan-<. eN�lensSaçabo o da IMm fPu. mas. verdes de pissara, nas varandas lateraes, es·
, .

t d b ·lh
.

d'
Ica o pe o corni e ru 10· ea ra, ara, p"omava uma gargalhada sauda l d f

contribuinte, obedecendo a taxa seguIne: man ato com ri o Ja Iversas vezes. Ja foi Su· devido principalmente a alguns dos nomes dos' _

ve I essas que a

até 1 e meio hectar 5$000 ,�eri,ntendente Mu�icipal e, ninguem. f!le.lhor, po- signatarios, que todos julgavam estrdtamen'te li.
zem v�brar todos os nervos.

.

.

2 e"" 7$000 aera �ender os 1I1teresses do mUniCipIO, gados á politica seguida pelo governo deste Estado
Abrtam·se gsmafas. �e cerveJa,. duas, tres, uma

:: 15 ?ectares. .

11$000 Q
O sr. Dr. Phcido Gomés, àistincto medico, en- _ Segundo as noticias correntes na zona ex:IPhrase !11a�s de >�SPll'lto, e malS um �oPO que

e dahi para çlma maIs 100 reis por morgos ou trou pel� segunda vez para? congresso. contestada vae h;,ver grande movimento politico
se e.svaslava. depOIS de um t�osteps saltitante.

seja 400 reis por he-ctar. \

.

rIa dOIS ann?s defendeu brtlhantemente no Con. devido á prepondt"rancia 'manifesta dos elementosl �ICamGS um momento admIrando. A <?rch�str�
Esta resolução faI tomada por terem os S,OCIOS gresso os credItas para rec�nstru.cção das nossasll�oliticos riograndenses em àlguns lagares catha.

deixara morrer aS t�ltln:as notas do I/Bolad�Iro,
da Liga dos Lavradnre3 se comprome.ttldo. a tr�· e�tradas de rodagem e se nao fOI. de todo atten·lrinenses. Ium

smorrandu .de ca!1�ao.. .

baiharem n�s estrad,:,s \f"1elo preço antigo, IS�O e: �Id?, em parte prestou b�ns servlçQS. Portanto,,1 _ No corrent� mez, fecharão se�s estabeleci. �a�s�vam daltcadas figUrInhas de l anagra. Uma

2$000 por Jornal e :?$l lO cOm carro por dia. e ,11gno confiança dos eleItores. Imentos commerclaes, os srs. coronels Rufino Men.
deltcla

..
' . -

.. .

Vejam que i�teresj ,.':t-:} Ach.am no Conselho _ dés de Souza, Severo de Almeida e francisco
As tOIllet s, ': \. reVista, Iam se s�ccedendo, lln-

que todo o JOll1vrlle J1 e da Liga e portanto. se! O caso da Presidencia da Republica está no Martim Haas que vão dedicar.se á lavoura e crea.
das, b<:_m Ill,de ciS, destacando a la femme as

"t
- d JaraJuá onde a Llga�

,
-

-

d d" . carnaçoes !Ions de um louro de Champagne
SUJeI ara0 as suas or e,ls., <>, ,mesmo ponto, apenas em nosso Estado, es tao se çao e ga o. AO que consta, atnda. este anno·

'

até agora cont' aper'as com uma dezena de sO',formando comites pro Nilo-Seabra. tambem fecharão varias outras casas commerciaes acntlgo .

cios, será prejudiCé�J{). . .. :1 Conforme telegramma que publica o nosso dis deste Districto, devidò á crise, agravada pelas hegaQmo nos a l1�n ghrupo.?
N- d' I' da LI'ga n-ao se sUjeItam a . . .

.'

d f'
-

.

- u..: ammaçl.o ein .

.

ao sen o. soe Il '

.•

'

. Itlncto collega "O Estado" que se puoltca em flo- eXIgencias o ISCO. .'.

deIxar em dns Cf'rt�S, seus servIços. par�llre:nlrianopolis, já existem comites em florianopolis e - Regressaram de sua viajem á capital do Es d Ho�vle umar trosca �e olhtarebs, sorrIsoS velados

trabalhar nas �stra?aq e ganharem ?OIS mi reIS,'Mafra. tado os srs. cet. Severo de Almeida e João Becher
e acanl�men o, ?rnm�s am em.

nem meS·'lO que seja por ar.lOr a LIga ou a Su-I P t t
...

t d t
. . . Ft'lho

Em red ,r dansav(, se s_mpre. Destrancamos duas
_ . .'

'

_ d
OI an o nao ar a ou ras muntclplOS ou me· , I ' d

.

. P t
.

t t'
permtendencla. r} ·sta forma. n:lO encontran o Ih .t dM'" 'f t P I _ Tem estado enfermo g d d l 't pa mas e Dlssal a, assava nes e inS an e a graça

.
_ li l i l

or pai es e unlclplOs se manI es arem. e o
.

I , uar an o o elo, o de M Ile AIÍí.h Grlll;lba e lago em seguida a ele
tra.balhadores e 'l.ao po enc.o pag:a� 1O� s pe a

que consta até em Joinville, ja se confabula para,sr. ceI. Rufina Mendes,· a quem desejamos promp
t

C T' f' 'dI'" ,
-

eXlgua re�da, catnlnnaJ'lOS e l:ave,!lOs e.a .ca.nçar, tambem ter um directoria para fazer propa�andaltas melhoras. ganC_la eCI �a It: "r.

em !Iegoclo de estradas o IIlfellZ munICipIO de h ao .d· 'd t. .
_ Pela quantia de 120 t I S

Nao resIstimos ao prazer de uma v.alsa, e por
, a capa 5 ISSI en es.

. ,.'.... .

con os o sr. ce. e�ero alguns minutos ddx�mos a palestra. Chic pitores
Paraty.

.

O que merece verdadeIro louvor e a at�ltttde de AlmeIda, éldqUlrtO a ;,fazenda Passo RUIm", C·
.

,

Para não adopt lr o systema blumenauense, d D H T L '11 t G d d E 'do sr ceI Alfredo de Al 'd
' ca ....e J\1\elle. Erna zernlewlCZ, bzendo um pen-

pelo qual est� fnl a se bateu e que éra o alme· � r. erci 'o
d

u�, fi us re �vernt Jr: f� .

s .
. . mel a. dant original cem a brejenice leve de Melle. He-

jado pelos lavr(ldl)r�s 'd'Jis conhecidos conselhei (a o'l"qu� se%un �. to orma u� Joma �'l o�a. CORRESPONDENTE. Iena Rosenberg. Uma noite agradavel. Pelas ja-
ras unicos ;'ue te� 'tempo para caballar, conse.noPho IS, arda c°!1'tlgna r�CtePdçao ao sr. IO e· - nellas uma a�2.getn fresca vinda do rio, trazia
':--' d

.' çan a quan o VlSlar o l sa o.· CHUONICA LOCAL
.

d d h id
guiram iIIudlr seus col.leg«�, que ten o malg que E' justo pois alem de candidato é elle um Se- ;.t

-

umAhc�eClr,) e ,vebr urad um aE·, d d
fazer do que estar a dIscutir orçame lÌos tambem

d 'P'd t d R bI"
.. oma e om ansar. as uas a ma-

accederam.
na or e ex reSI eil e a epu �Cl, I Dr, Cezar d� Souza Em a noite de 26 realis\)u-se: drugad:l de' 27 älpda dansava se a valer...

Teriamos feito (I plesbidto sobre o imposto
... . ...

.. ,no Hotel Pd Idcio � jantar intimo que o nosso Uma delicia, não. ha duvida.
.

preferido pelos contribuintes, se ryão fosse a de· De .PlIpu,,,duvn . Ipre.zado amIgo sr. �r. Cezar de Souza offereceu1 Posltl�arnente, nest� socego de Villa, o�de raro

c1aração formal do orgão affidaI da Sup�rinten- E� 26--:-11-921 . la um grupe de aml:ros, pelo seu regresso da Eu ,se esperimenta o fOlss�)t1 de uma .emoçao forte,

dencia de que a mesma tinha a melhor vontade No dia 21 do corrente a sahtda de um batle'lropa. Tomar;Jm parte nessa nessa homenagem

('SIa
nC'Ite dc Sabbado deiXOU em mUlta gente uma

àe ad�ptar o system l blumenauense. no logar Ranclio Grande, deste Districte, foi bar. srs. drs. Ulysses Cost�, Artbur Costa, Marinho agradavel saudade pelo seu encanto.

Porem, deixamo o caso para ser ventilado baramente assassinado com um tiro de pistolalLobo, Ernesto d,oliveira, Si:'l1ões Portugal, João João da Silva .

o Commercio deve ser politico

.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Obedeça
Este Impulso!

Procurae um frasco de

, EMULSÃO � SCO'I�I'
•

<z: dê ao seu .organisD'lo o

reconstitUinte, Iqu.e elle ha tempo reclama:
Cornprae Emulsão de Scott.

�9Qg........S%UH"••"""�"8_"""""""".""'"''''••'''''''''''''
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Cartorio de Paz,
\lenan(.,"j "8 Silva Porto, Escrivão do

Juizo de Paz e Official dII Registro Civil do disiricto
de Jaraguá, 2. da Comarca de JoinvUle, Estado 'de Sta.

Catharina, Brasil.
Edital nr. 168

faz saber que compareceram em cartorio, exi.
bindo os documentos exigidos pela Lei, afim de
habilitar.se para casaram-se.
Antonio Estanislau Ayroso e dona Rosalia

Stenger. Elle natural de Paraty rezidente e do
miciliado neste districto na estrada Jaraguá, nas

cido no dia 7 de Maio de 1901 com idade de
vinte annos, solteiro, professor, filho legitimo de

DomingosMarcos Ayrosoe Juvita da Costa Ayroso
Ella natural de Jaragua residente e domiciliada

neste districto na estrada Jaraguá, nascida no dia
23 de fev�reiro de 1904. c�m a ,idad!! de 18 '

�
annos, solteira lavradora, filha legitima de j:m "

.

,

merich Stenger e de Elisabetha BOhl Stenger. B/L'L�a' _
E para que chegue ao conhecimento de todos l� • �

passei o presente edital que será publicado pela /

imprensa e em cartorio.r onde será affixado du- , ß.lAN BEACHTE nAS SCHAtJ,FEJI'STER.
rante 15 dias. Si alguem souber de algum im- / -

�_-
---�-------

pedimentV:�C;��ioPd� SiJ�� ��a;:� ,�«W",.@®@��D@@���H��' IlDposto territorial

• DOS e AFORMOSEADOS, com �@. , �I De ordem do Sr. Director do Thesouro do Es-

BIOS
PASTA IWSSA do Doutor G. RI- t d d f 'd d

I
L' 1231 d

cabal. O unico REMEDIO que em @, a o e e con orrnt a e com � el n. . , e

menos de dois mezes assegura o

�
offerieren:

' 29 de 9ut�bro de 1918,. convido a todos os pro:
Desenvolvimento e a Firmeza dos . ;0 prietarios Ge terras e aos occupantes de terras

Seim sem causar damno algum á saude da Mulher. I p b p l I por titulo de aforamento estadoal, federalou mu-

Vide 08 attestados e prospectos que acompanham cada @
. erJ).am. ueo u ver Inicipal, situados neste Districto, a fazerem dentro

Caix�. � 'Encon�ra-se á venda. na,
S p_Ljncip.aes Pharo,�

Marke "Blephante".

� Ide 60 dias as declarações das terras de sua pro·

maczas. Droparias e Perfumaria» do braszl � priedade ou occupação indicando em metros qua-

�VISO - Preço .de uma caixa 10i,000, pelo correio
t.=:\ 'a'adp l' Aufmachung in Kisten, 40 Kilos ,drados a área de cada 'terreno que possuírem ou

mais 2000. - Pedido ao Agen,te G':lral -!. de Cor- f?I. J I � , uver. enthaltend, Dosen von 5 lind 10 occuparem, sua situação e r valor dt'Stacadament�,
val�.

.

Caixa Postal 1724,!i1O de J�nelro. :- �(;- ;íô' 'Kilos, f,f u. fff, das K,i1o á 3$800 �o
e demais informações necessarias ao lançamento,

posíto ; RuaGenera; ss.amar« n.225, RIO de Janeiro. � � f d t 40 t d 't 'ou ndo ao
_. __

�
,

na orma o ar . e en o em VIS a, q a

11)) d)1lUlltù lflI TI 71 nimmt jede Bestellung Sp� neoul r.
Marke "BOMBARDAII• Spe. valor, o disposto no art. 7° da mesma Lei 1.231.

.ill)@J.llli\UlllfL,CurtVaseIJaraguá.@
e �p ve ,

· zialität für Steinbrueche und

�o
(\ es.ta declaração estão obrigados .todos os prc-

.

" , . sonstige Zwecke, bestens bekannt in � prietarios ou occupantes de terras situadas neste

i
, ilA 1\.JSA

ganz Brasilien. Aufmachung in Districto qualquer que seja área e valer, em vir-
.

J '" Kisten mit � Dosen, á je 5 Kilos,
. tude do disposto no art. 9° da referida Lei, bem

á 3$000 per Kilo.

;
como os concessionarios de lotes

-

coloniaes do

AlO PlJBLJl ce Estado, na fórma Jo art. 10.

Communico ao publico de Hansa e Die Agenten: A. Baptista 4" C.,fa, LimitatJ" Os proprietarios ou occupantes de terras que

arredores, que .nesta data reabri minha�o �o
não fizere� a declaração de qu� trata este edIt�1

asa de negocio tendo recebido um Hafen, Quai Pooschan Nr. 6. Telephon. Nr. 97 e o art. � da Le� [1" 1.2�1! de�tro do prazo aCI-

d
. 'd)" d' !

ma mencionado, ficam sujeitos a multa de 20%

&ran e sortirnento e 1'3ZßO as e A�m�= ���7:::\� sobre o valor do imposto em que incidirem cujo
lIlbos, que vendo por preços barahssI-���H��_�__�_�H�.H�@:1 minimo é de 20$000, e serão collectados á sua

mos. revelia por esta Estação fiscal, e para que chegue

Uma visita a minha casa e certificar- Portland-Cement, . Schaufeln, ao conhecimento de todos publica se o presente

se-hão da verdade. Nähmaschinen "Saxonia", Spaten, edital, que será tambem affixado nos logares do

Miguel Bechera. Messinghülsen Cal. ?.B u. .12, Hacken costume.
,

'

.

Milchcentrifugen "Gazella" AI�minium-Kochtöpfe ' Collectoria das Rendas' fstadoaes de Jaraguá,

Magdeburger Kümmel, und Pfannen 1° de Novembro de 1921., ..'
soeben eingetroffen und empfehle zu massigem Preise

O Collector: MariO Lopes..
EDlilio Stein.

Teile den Bewohnern von Hansa u.

Umgegend mit, dass ich mein Ge
. schaftshaus wieder erreffnet habe und -------

einen grossen Posten Schilt. lad IiOiKl-)r=����
�. · .-.

waren zu billigen Preise verkanfe.
.

JEAI neil-dJl � para TId'_})Ul\,rdJlIDlllfbIDl11-,nB�suchen Sie mein ,Haus um sich l U I Z N- IE M' EY EJR' lYl lL<rult ll«U.U",tru. \\I llu
zu oberzeugen. . 1,J' De ordem do Sr. Director do Thesouro do Ei-

Miguel Bechsfs, flsn,sa. \� tado e de conformidade com o Decreto n. 204,

IJ(
,

Casa commerciaI JOilville, Rua 15 de Novembro N. 9 de 2 de Outubro de 1903, modificado pela lei

M Seeeos ESPECIALIDAvES!
) n. 1231, de 29 de Outubro de 1918, convido a

\� MO lha do s �����iTX�����v���l:?� \� ::�e�!!;;�;��;!;'ra::e :�( Rep.pese�ta,6�s de Fabricas do Paiz e de casas im- �(que t�ata o art. �o do referido Decreto 204.

\�
portadoras do RIO de Janeiro. Agente da Companhia de Seguros ter-

�
Incidem neste imposto : - o capitalde ,nego-

I:@ restres e maritimos: Llolld SN' .Lt_e,.ie""o. ci.os �epre�enta.do de qualquer forma, títulos cre-

I �
. ,

' dltOrIOS, dinheIrO capitai empregado em empres·

Oeposlto e venda de. Adubo" artiflcíaea do Syndicato Kali
.

timo e os demai; bens e

C�Pi,taes
_já .sujeitos ao

para loda cultura., '
, jmposto de capital e que na? forem Isent<':dos ou

mas, �ofres � Fog�s de Ferro CHÄRUTuS

:J �xg�i��se ��� ;i��r;: ��a�eàe�'l��!ções no praso
FabrIca Wallig & CIa., P. Alegre. DanneDlann acima mencionado incorrerão na multa de 20$000,

I�§�����������'_. �_� [correndo o .respectivo\.lançamento á sua revelia.

,� �__���� , E para que chegue ao conhecimento de todos

PA��Aln!üc7!('] GERAL IV" d b l
-

publica·se o presente edital, que será tambem af-
--

Idros
e (lcca arga. p�ra con- fixa,do nos logares do costume.

servas � confeitarIas, d� Collectoria das ,Rendas Estadoaes de Jaraguá,
3 e 4 lItros, copos, calì- 1,° de Novembro de 1921.

.

ces e copos de fantasia a preço bara-
'

O Collector: Mario Lopes
tissimo.

Elldlio Steiß' TOMEM
,

'Ole- d "-pret? e mo-MayerJeBoonecamp
a o smco, para

meza, vende

Srs. Viuva Silveira & Filho a preço razoavel () meilhJl{))lf o-eservativo contra a grippe
Ha cerca de 4 annos soffri·os maiores

.Endltio Siei. Cuidado com as z'mz'taço-es'
horrores devido á SYPHILIS, chegando -'----.

•

a ponto de nãQ poder'locomover-me, Co- �I�lPMN5IISII5It!ìII'JíI�� ""'_:_ ••, ...."._
meç.ando o meu mal por paralysia do bra- ED

.._ lIf V-l!Itl/A '_.!fI
ço esquerdo. tempo ap6s tal arfecção se me laM 'I B kextendeu pelo lado direito do peito, inte- �1i'I Ad 'I' J:O'gado I'DraZi a v.e" e oone ampressando mais tarde os intestinos, fígado lU lY ' .... J) � j

e rins; ,vieram depois dôres atrozes nas

virilhas, as rotulas doridas e inchadas e IIi'I '�Idas ,beste Reservativ gegen Grippe.
paralysação geral dos membros ,locomo- C ., I tii;;fP lJ!T'" A..- li ., A It'" Vorsicht mit Nachah."""u'ngen .1
tores. Desanimado, pOlS Já haVIa feIto ... Ii:!!# JIl .L'M J.J'JIl .... .iR .... HO

innumeros tratamentos. como injecções, li'I d
. . � o

�

tisanas, etc" deliberei em ultimo recurso ;!I trata e caus s CIVIS, commerciaes 'I
tomar o < ELIXIR DE NOGUEIRA '. fil!

. .

do Pharmco, Chimico João da Silva5il-;!I CnminaeS I
veira. e. ap0s o uso constante desse r'üra fil! t fa

��\���;J��t�����d� ��l��hacsof���W��I<'�� I'Resìdencia em JOINVILLE no ,�I
e�"riptorio da Ciao Ll"opoldina Railway. "II PALACIO HOTEL 1i3i!1'A ffirmo-"os que devo a recuperação da

l5iI
ILI

minha saúd" ao poderoso< Elixir de No- li'I
gueira', romo' testemunhas dessa cura, 'IZI �1!'iiJ�� l5iI
sffirmam 36 funccionarios do '�scriptorio liZI �\dEl l'derida Companhiá. ;!I C·

·

M.
111

R,;odc r,meiro, Il de Setembro de 1919. li'I rJsplm Ira �
JOSÉ CAETANO DA SILVA. liZI fil

(Todas as firmas .ewnhecidas) ,PJ '�dVOh"t· mjO {�'�,HmE 3:E?URATIIJO "ELIXIR DE liI'I u··l...�r""'· t '7.'·i H d l d I � d
� l', BNIJGt)�!i7A ". 1/E!1!JE-SE EM TODAS AS ;!I (Jl1 u"zmm bZm -, an e s- un .' I·e er�C6 .:_,,'. UJJn'a'l',"

r:'H?,,'A C1�S r:: !)ROt;,�\'lIAS DO BRASIL E I Kriminal�rozesse. II' Agrimensor .

REPU8UCM SUl-A���ICA�hS, � Wohnun": PA AC"O uOT'c'L ri!1i'I do 5. D.st""cto
""

6.f"l I' 14' L;,..... ... do Commissariado Geral d{J Estado

V d 2 lotes d� terras no lugar��I5I!5&51!5i1l51mtlìl\íNlNR'll •

Joinville - Santa Catharina-Brasil

Usando·se a Lombriguei1'a ·do Pharmaceutico en e=se Bracinho e Rio Itapocu· Fo�rnula�l(JOS para lançamento Es�riptorio: Rua Commte, �aturnino de
Chimico Silveira não é necessario purgantes, ella sinho, seRdo terra especial e matto virgl.!m com

.

..�.. ,I J do 'imposto, terri- Mendonça n. 52

por si é'purgativa e de effeifo infalliveL muita' madeira delei. Para tratar nesta redacção. torial, vende-se no "C,or('eio do' Povo" '1. elephone n. 253 Oaixa Postal n. 93

. ,',;, "';�....;,.
�'.' ,�. '.

o
Q

-
ELIXIR DE NOGUEIRA
do Phco. ChC0: João da Silva Silveira.

Unico que cura a syphilis

Weihnachts =Ausstellung!
des" CO'·J-eio do PO'ì50'· emeIn diesem Jahre bietet die Buchhandlung

riesenhafte "W"eihnaehts-Ausstellung, wie noch nie ín Iaraguá

gewesen ist.

ru���nJ ��IRlwar�nJ Munanarmonicas una G��.���n�aMi��ln aller AM
zu Preisen, die gestatten, das selbst der Aermste seinen Kindern eine oillige Weih-

nachtsfreude oereiten kann.

BiLLIQ! BILLIQ!

IDlposto de espital

-------_._----
-- ----

Sergio Augüsto .Iobrega
BEfOERDERUNOS .' BUREAU

Uebernimmt. W'arenexpeditwn für das
In· und Ausland, Gro8se neueíngerichtete

BÜ1'OS und Lagerräum�.
Postiacb,48 - Tel. Adr.: "Sergio" -Cod.: Ribeiro

. �AO FRANCISCO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mario de �OUla L��o

) Imposto territorial
Arno l\la.quard't; ---__:�=

Cirurgião - DeRtista l Edital para o lançamento
ZAH lt LI .II Z T l De ordem do Sr. Director do Thesouro do Es·

Jaraguá do Sul : tado e de conformidade com a Lei n. 1.231, de
( 29 de Outubro de - 1918, convido a todos os pro-

3. TabeUião de Notas �----

'

pr ie tarios de terras e aos occupantes de terras
2. Escrivão de Orpl1ãos e Provedoria Grosse Häckselmaschinen por titulo de aforamento estadoal, federalou mu-

2. Glficial do Registro de Hypotheca
(fuer " Futterlãngcn) lnicipal, situados neste nístrícto, a fazerem dentro

JOIl\jVLLE
ili

-» 'l de 60 dias as declarações das terras de sua pro-
Rua do Principe no. 44 ili Stacheldraht priedade ou occupação, indicando em met�os qua-

1lI15IOOI5i5ì--I5I�15I15I 151 151 151 ili 15115115115115115115IIlI f' hl
.

P' drados a área de cada terreno que possturem ou
ili ili emp le t zu maessJg:e!l rel.:;en , occuparern, sua situação e valor destacadamente,
-I Mario de Souza Lobo I - EmIlio Stein, Jaragua e demais iníorrnacões necessarias ao lançamento,
� 3. Notar. -

ili -l-' � o lhl 0011-
----

na forma do art. "4° é tendo em vista, quando ao

I 2. Waisençerichissehreiber I 2lIffi\\llCUJill§Clill21lLZlUlilll«1f§=lvalor, o disposto no art. 7° da mesma Lei 1.231.

� 2. Bypothekenregister i &> A esta declaração estão obrigados todos os pro-

� JOlNVILLE Prinzenstrasse Nr. 44 ili 1Fff1\Trm1UlTI o] Tr /Pl zu haben in derlpriet�rios ou occupantes ?e �erras situadas ne�te
•
�.,onm�.,.,.,.,..,...r;I5I""""""'''''''I5I�_.''''''''''''' IlII51Il1 111 \UJ11 1l«ll.11 \Y Druckerei ds. Blattes. Districto qualquer que seja area e v�lor, e�b.vlr-tLJUI......_.........._.�... .................:11 .....t;a.II

• _

_. tude do disposto no art. 9° da refenda �el, em

Pharrnacia Estraila ���âo�Sn�OFó���i01�r���. ��. lotes colomaes do

- V I Os proprielarios ou occupantes de terras' que
_ Proprietario :TORGE HON.sT Inão fizerem a declaração de que trata este edital

\ e o art. 40 da Lei n. 1.231, dentro do prazo aCI-

ma mencionado ficam sujeitos á multa de 20°/0
sobre o valor do imposto em que incidirem cujo
minimo é de '20$000, e serão collectados á sua

revelia por esta Estação Fiscal, e para que cbegue
ao conhecimento de todos publica se o presente
edital, _ que será tambem affixado nos logares do
costume.

Agencia das Rendas Estadoaes de Hansa, 1 ° de
Novembro de 1921.

toda pessoa que por probeza do sangue,M l-lhOnão assimile bem os alimentos, recommen tem para vender
da se a Emulsão 'de Scott, que se impõe Francisco Fischer,

pela riqueza de suas propriedades nutritivas.
.

Chamamos attenção para o novo vidro grande 2iil15l15l1511515m�15IS15115115115115115I1lII5I151
que contém mais Emulsão do que dois vidros
pequenos e custa menos em proporção.

lE�lltali para li211I1ltCêJlmeIDlto
9

De ordem do Sr. Director do Thesouro do Es-
tado e de conformidade com o Decreto n. 204,
de 2 de Outubro de 1903, modificado pela lei
n. 1231, de 29 de Outubro de 1918, convido a

todos' os possuidores de bens e valores sob�e os

quaes recahe o

I imposto de capital
� la fazirem dentro de 60 dia� as declarações de

r���������I�II���II�nl�I���III���������- �etr�oMt.��rclB����W�
_

»
_

Incidem neste imposto: - o capital de nego-
_

I

_

- cios representado de qualquer forma, titulas cre-

ATTENÇAO - ditarias dinheiro capital empregado em empres-
timo e 'os demais bens e capitaes já sujeitos ao

�
-

limposto de capital e que nã? forem isentados ou
excluidos pelo art. 2°

_
da Lei 1.231.

Os que não fizerem suas declarações no praso
acima mencionado incorrerão na muita de 20$000, -

correndo o respectivo lançamento á sua revelia.
E para que chegue ao conhecimento de todos

publica-se o presente edital, que será tambem aí.
fixado TIOS Jogares do costume.
Agencia das Rendas Estadoaes de Hansa, 1 ° de

Novembro de 1921.

---==================�======�I

EDITAL
De ordem do Snr. Superintendente Municipal

faço publico que até o dia 31 de Dezembro do
córrente armo, todos os proprietarios de terrencs
marginaes são obrigados:

1. A limpar cuidadosamente as valetas e saro

getas lateraes da estrada, lançando os detrictos a

uma distancia nunca menos de 2 metros para
dentro de seus terrenos.

.

2. A conservar perfeitamente desmattados e

limpos 15 metros de seus terrenos em cada lado
da estrada.

3. A capar as cercas vivas a margem das es
tradas numa altura de l,50 metro.

4. A limpar o leito dos rios, ribeirãos e seus

canaes, que, atravessando a estrada, correm emi
seus terrenos.

-

Todos aquelles que o deixarem de fazer, íncor.
-

rerão na multa de 10$ a 20$000.
jaraouá, 1 de Dezembro de 1921

O Fiscal districtal :
lIictoJ' Rosenberg

AVI•SO aos pi oprietarios dos guarda-l:huvas
em concerto, desde o n. 300 a 800

para com brevidade, virem retirar os mesmos,
caso contrario vejo-me obrigado a vendel-os,

-

Outrosim offereço meus prestimos para con

certos de toda especia em guarda chuvas.
João Thiedke. I

Domingo, 11 de Dezembro l
GjfalIDl�e lFe§ta ]E§(C({})i21rl

CHURRASCO, BAlLE ETC. I
Para o qual convida I

Erich Marquardt.

Sonntag, 11. Dezember

grosses Schulfest
Spiessbraten; Ball u. s. w.

Hierzu ladet frenudl. ein •

Erich Marqu'ardt.

CAF1:�J-AR-AG-UAE.SB
Domingo, 4 de Dezembro

IQ ClBIlUIRJRA§CO
n: 8"ie••bru'e"

Para o qual convida
Affonso Schondermerk.

�4 de Dezembro

Gral1I1l�e �21ll[e �lUl�llllC�
Salão Fröhner

ex-Mathias, Rio Serro

l-li�r-arialo ,,�orr�io UO rovo"
offerece:

Oigarros
Fluminense

-

Embaixadores
Maruska

Hippicos
-

Sportivos
Amapá

Batutas
Palha

19
Geraldinos

Charutos
Manekin

Fadistas
Pirauba

Maruska
FUID.O m.ineipo

Coyatacazes
Moreira

São os Inell,Ol"e,
Para revendedores grande abatimento.
___ I- __

ATIESIADOS

Fistula na nadega
O sr. Manoel Joaquim Pinto, residente em Pe

lotas, Rio Grande do Sul, nos declara em carta
que nos dirigiu, que ficou curado de fistula na

nadega com o Elixir de Nogueira, do Pharm. Chimo
João da Silva Silveira.

O IlI. medico Dr. Alarico Pacheco, residente
em Coroatá_(Maranhão)', declara em attestado da·
tado de 11 de Janeiro de 1914, empregar com

bons resultados no tratamento dos sypltiIiticos o

Elixir de N'"gueira, do Pharm. Chimo João ela SHva
- Silveira.

Urandes feridas na perna I
Ficou curado de grandes feridas na perna'coml

o .,Elixir de Nogu_ira", do Pharm. Chimo

Joãol'da Silva Silveira, conforme declara em carta que
nos dirigi_u- o SL Capitão João Barbosa de Frei-,
tas Cardem), res:dclItc em Ooyunna, Pernambuco.)

Il
,

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

Grande sortimento de todas as especialidades, perfumarias e sabonetes
Deposito dos afamados preparados j'-,ß..I."Eil Y ..cf

-Dr. Placido
dá consultas todas as Ouintas-tetra �esta Pharrnacia

00

00

Uer Arznei braucht, eehe zur STERlv 'APOIHEKE
Er wird gut bedient werden bei billige Preisen.
Rat und Hilfe in allen Angelegenheiten

Depõt der bekannten MIl'VERVAPREPARATE

Dr. Placido
gibt jeden Donnerstag Sprechstunden in meiner Apotheke

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

Verdadeira reducção de todos abaixo mencionados artigos.
NADA DE RECLAME

_ .. _

Devido renovação de meu negocio vendo de Novembro até
30 de Dezembro todas as mercadorias em deposito por preço
excepcional, porém só á dinheiro. Sem obrigação de compra,
pode V. �. se informar sobre preços em minha casa antes que
façais compras em outra parte

Tenllo em deposittl: Em fazendas, Cazimìras, Cassi..
l netas,_ Brins, Riscados, Setinetas, em diversas �ores, Chitas, �dem
allema, Oxfords, Fazendas para aventaes, Morins, Algodãos, fitas _

de seda erri larguras e cores modernas, Gregas, Rendas, borda
dos e entre meios, fazendas pêra cortinas, Camisas de todas as

qualidades para homens, rapazes e creanças, Meias para senho
res, senhoras e creanças das melhores fabricas, Chapéos de pano
e palha. para homens, rapazes e creanças, Guarda-chuvas para
senhoras e senhores. Artigos domesticos com sejam: panellas,
Bacias em div. tamanhos, Chícaras, pratos, Assucareiras, Man
teigeiras, Ferragens, como, Enxadas, Cortadeiras, Pás, l\1achados,
(allemãs) Foicas, Limas, Pregos, Talheres, Facas para cosinha,
Colneres etc. - Arrame farpado e grampos, Ma-hinas p. cortar Madel� tAlas para construcção, acceita-

capim, Desnatadeiras, allemäs e americanas, Arrados n' 7 _ de � U se qualquer encommenda

Rud. Sack e muitos outros artigos que deixo de mencionar aqui.
Está no vosso interesse vir a minha casa informar-se sobre

P,"u"cisco Fische'l·_ -

\\\ grande sorti�ento na Li�raria do

������������������������ "Correlo do Pöv�__�_�

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

Séde: RUh Ludovico, 22 - JOINVILLb
Director-Presidente: DR ABDON BAPTISTA.

"

• E' a

-�-

unica sociedade no genero que íunccrona em todo o

de Santa Catharina legalmente constituída.

DTRI.lIUJE PREMIO DE

10:000$ 2:000$ 1:000$

Estado

Os sorteios serão mensaes e terão Jpgar nos dias 20 ou no primeü o
dia uti! que se lhes seguir, si o dia 20 for feriado; pela loteria da Capital
Federal. O pagamento das mensalidades deverá ser feito'até o dia 20 <le cada mez·-

Logo que uma serie estcje completa, isto é, constituida de 5.000 sacias
cessarão os' premias em dinheiro, e as extracções de predios terão inicip, en ..

trando a Mutua Edificadora a offerecer aos seus sacias a vantagem de
qoderem adquirir com a mesma contribuição de 5$OOTJ pIJrmez,
,!m _premiO no valor de 1�:OOO$. mántendo entretanto as duas bani
flcacoes de 2:000$000 e 1 :000$050.

Os mutu�rios da serie A, unica em viögr, pagarão a joia-de 10$000 e

a mensalidade de 5$000.
-

No caso de fallecimento do socio, a sua familia poderá continuar com

a sua itJscripção ou liquidaI a em dinheiro.
Depois de 120 sorteios, a Mutua edificadora restituirá aos mutua- ,

riosvigentes a importancia de todas a mensalidades pagas, seIT. juros, o que
quer eli;; er .que todos c(Jncorrerão g<fatuita�'�nte allS sorteios.

O Collector :

Avelino dos Santos

Im.posto de capital

O Collector:
Avelino dos Santos

Dous terrenos �6�un��or���
com grande área arada, casas, plantações e ainda.
alguma matta, á 2 kilometros da estação da Re,

torcida, vendem-se. por preço razoável e boas

condições. •

Trata-se com

Venancio Porto, [araguá.

Wachstuqh
schwarz und gemustert ,

empfiehlt Erpilio ,stein.

TOMEM

MayerJeBoonecamp
o melhor reservativo contra a grippe

Cuidado com as imitações!
------------_�

M
· bat zum verkaufen .

alS Francisco Fischer.

_ Weser=Zeitung
Bremen, Hutfilterstr. U-14, Férnruf Kol. 2305-10

Vorzüglich organisiert politischer H<.ndels
und Schifffahl'tsditmst, der dem Auslands
deutschen zuverlässige Unterlagen übel' die

_

Vorgänge im De�tschen Reiche gibt.

Sorgfältige Pflege des kulturellen Teils
durch literarische Bpi�age und Fra'lenbei

lage, hochwertige Romane, Novellen U. wis
senschaftliche Beitl'rege erster Schriftsteller.

Eine führende deutsche Tages-Zeitung mit treglich drèi

Ausgaben, die als Vorkrempferin für die Wierterhel'

stellung deutschen Ansehens und deutscher Geltung im

Auslande, als festes }-:jndeglied zwischen unsere? Volk�
genossen in Uebersee_ und der deutschen Heimat In

I
lilien Weltteilen bekannt und geschretzt ist.

Bezugspreis bei treglich�r Zustellung vierteljährlich Mk,
! 100. - Be'wgspreis bei wrechentlich zweimaliger Zu-
I stellung Mk. 75.-

Die Anbahnung wertvoller Geschäftsverbindungen
vermittelt der Anzeigenteil der Weser-Zeitungen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


