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Ã E;O;jÇ'Ao -�on,.IIlÓ Munici�.;:;: ou;iT;o:-se achava em .XPO'iÇ��elta
. Mag'; . Sussíe

P do, ,que as soas palaVtas sejam I foi vendido no dja seguinte. Jseger, Irma Volkner',' ;Lí!iEly
Em Novembro -t1'este armo \ mellitadils para qne este graúde '

� Walden, Ksete Ofíenes, -' �<\di

quando vai ser inaugurada a Município occupe na .l:Dxposí' As "Minãs de pJ'da". Eimbeck, Relia Bellíng e Na'

ponte "Hercillo Luz", que li� cão de Novembro o legar ql.�e Al1l minas de prata de Ro: taacha StrawÍnsky..
O'fU'it a ilhà ao Continente, se: lhe compete berio DOias, foram dt1l'�nt� níul' Entre as numerosas peqae
�á aberta na Oapital do E,'i!ta: ---� -- tos annos consideradas uma 110 l'apertado" Sobl'Csahel1l as

do uma Exposição Agrrcola, V· ficção d 'aquelle energico e des: pUlitollli1IiJtS :classictls. ,Qleopa:
Industri9} e Commercial, enio .' a r Ias venturado explorador; A.s ré- tra e Sf).lom.é; t1auçaê, Barco:
Oomité Honorario tem apre' �;_._ �',':' velações qUiS oengenheíre AIf rola. de VénezÜ'))anse dés 8z' H

. sidencia do Esmo. OeI. Gover- Ministl.@au®mã@')'POlíhadOFrotaacabade{a. llmetes, Legende.e, fuúitas' o'w
·

uador do Estado, e a Commis' Blumenau terá it honra de ser ao governo da Bahia de iras, além .de direrttmentes.
são Executiva é presfãida pelo hospt>àar boje S. Excía, o sr. haver terminado as pesquizas A 'Oompaehia foi ccntraeta.
Victor Konder, titular da. Se' Knipping, Ministro da Alie' sobre o loeal d'easas minas de' da pelo 81'. VíctOl' Busch. As
cl'ctUda da FazeuiCi:-'"

.. -..

manha acreditado junto ao Cio' mostrari; que Roberto não era assígnaturaa .para 4: l'eciÚ.ls
.As expcalções d'esso genero VCl'110 :Bl'f\sileiro e que reali' um mero sonhador como se custam 40$000, aohaado'ee

te!:üern sempre fi evidenciar a sa presentemente uma eXClH" pensava" emcl.ll'regado dellalS' O �l". R.

dupacidaue detrabalho nas ZO' são official.aos Esta,dqs suli: :Existem ellas no municipie Kleine.. '

.

nas uella i'epl'esentttdas I:l SI. ti, nos, , de OOl't'cl1tina, seudzy" as maio: '"
A esü,êa ael'� 'n.ci dia 4: de

queza de sua producção, sus: S. Excia, .demorar'ee'á aqlii res·at6 hr>je" descobertas, pOis' "ÇhüuJ,ro � no 'l'heatl,'o Fl'oh�jnll,
.. citam a estimulação entre- ellas, até L' de Outubro e visitará têm uma extensão de 3,600, .....• . ;.. ...� ; , ....

revelam as suas pussibilidades o. interior do Munieipío. SUa kilometros ;luadrádos. E S c Á N D A L O

ecouomicas, provocam e facili: chegada está annuasíada ria' -' Foram ditscubertas· pelos No domingo pfll!.Elado, na oco

tam um desenvolvím�llto maior ru. hoje fi tarde, estaúdo-lhe pheuicioe.
.

easião em que o
.

sacerdote se

1 t' '1 t preparada condigua recell.(\ão 8egun.elo 0.oI.m.: ta...·.cle.:
·

.. t.un.... I\· '.i.n.s· a h J 't"
..

dnas re açÕes mercan is, (. eu 1'0 "li
..

C �V� J.IO pu pl () preg-án 0,
e fól'a d0 munlcipio, do Esta' e clu'inbosa lwsp(:jdagem' oripção Japldaria>e1í.istente nas o�eqrreu. em .fl'eute á Ma.tl'ii5
do ou do. Palz em que se verifi: ���- pt'o.xirnidad�s da villa tie Ga' .escân.dfiJÓM> SGena;'(.lotre �maAgencia '. de automoveis meH.eira .. J.\ aS.l.n.'na fO.l'an.l taur
cam, Dodge, ;). mu}hEll' (úl.sada e Uffid pecoádr.r
.. 1'ol1o o pl'oductol' €stà., pó!" Gentilmeute COl1viclac109 pe..

bem exploraclas pOI' Belêhior t'a que durante algulls minutos
tanto, na obdgação dú eoucor' 10$ 81'S Bert.holdo Coeta )'e!

Dias' ,1V101'8a filorus�cn que. reti pertul'bl\ram a attenção dos fi'
r.Ol! delâs 3000 kiloB deminedo, ... . ,

-1
" .'

l'reI' a' elllÜl' preseutànte dos 8r_s, Antunes eIs que ouv aro a exp icação
A�8jll\ proee(\eudo não �Ó d�s Santos & Oia. dé S, Pau'

O engenheiro ]irota que, irl' do evangelho, ....
.

auferíl'b. yanÍl\gens pára si co' lo, e Victor Proust; /.H!lsistimos tCl'l'Ol.npeu os trabalbos por mo Foi o caso !)ut) tendo aquel'
t b·

,

l� 01,t,;' l' tívos de saüde voltarA. nova: Ia lo'br'l'g.ado· ó a'!'ll'all"a 'do' '''.�'a'mO 11m em concorrer�t para fi no (. ,ü\ Ú d Insta li\.ção da ll6' , ...
y LU

prosperidade de sua termo Vtl.
..

·

Agencia de Ilutomoveis 'r.:s�te ás minas para oan tiuna' rido no dedo da ouh'a aLQli\a'
.

Coulmettedt pOl' isso, mil Dodge B.l'otbêl'B na{;ass Ooro':
. _� ....� çou-a com um Iltu ja me pa'

grave 8).'1'0 todo aquell� que se merdal ao sr, Prob8t'que as�u; Ra.flU.etu
.. 9.0io.. d

..

6 nav.· lO$.... gaa?' .. Est!l P�I(JB: ,�lod()$ ·.pn.r�'
1
..1.·.·.8.ga.. r e .·I'efug).')I' ás. so.. lic.ita.'ç' .Õe.�6.. m' l"U"

'.'

'd' e . -,

'f' 'd . oe que se ari:ied1'onton 'pol'l'Iue
'. ..

ti.
. slla ..

'

II' .0Ç.aO, lean o , .T'er!lll,'Uarllll:l !lO dj�,. 7 do
.

". .. . ......••'. '.
.

'. '. '1 .

,·',·,que se. lhe fize,r.em ness.e e.IH.) tj"" 'e'Il'C'"l"eg'ado d'a ")"0'1) 'g'" d" a'
.. fO.l.' lo.g.'0.... tl'ata;Q,Qo.. , de,_. 6S.0·U.�ir

..

a
..

1"

•.d.Ü, ,"
'.

'..
.

.
'. ,.' �

,
.,

.

P 1h ....:n, '" P. corrente Os Hahu:lhos.da. .re' .' t:I .'

1'3. a venda dos ét;cellentes' cal'; fluetuação do decimo oilav.odoH
se·

'
.

,.':::
De uma exposição como' a 1'08. 091" I-Ueal'uo MichêL 'navios da e"'q"uc'l"a "lIemã a' A.. rival qHt'l �sta,,� â, ,cooa

que se trata de íniciar l'eslll' A sede da Ag'cuc\a acha." Iundllc10B tel�I)�S clep�is da e�� aeompanhou'a e, mal se. -vio
tar'lhe'ãe>, sem tiluvida, effei' ve:se repleta. das figuras mais

tl'ega em Sqapaflo\y,
,na rua, esqn�cendo o .Jogar

tos con;tpenaador.es, r�presentatívUB do 110880 meio '.

" .��ii>�"":'" sagrado eil.1 qu.e, ... se '. Mhava,
Uma exposição é um grlU'l' aocial, autol'jdadel$, industriaes, ',Com:li.anhia AJ.l�mã .de (;Iolt0u a tyr<.Ú�ná lJ.i\- como(}rça

de.mostl'ual'io e ps m05trual'ios, cOIDmel'ciantes e repteseritan,'
,. ::Ballados··:Jtl:assoil!il.

'

e �ql'toll'Jhe. a retirada.
todos sabem, são. os melhoI'ce tes da imprensa,. . ... i' ,E' eJ3pel't't<1a hre�eliJélúe,nes' Resultado' rin�Ú B.traoararni�e,

· l'eularl1e8 do Commercio, o Usaram da pa,]n,vra 08 Sh:s· ta cidade a grande Oon?p,�:nhia uma de.l'cub01:J.RQotl'EtI soccau'
;pr6gão., vlsivel das. forças pro: Dr.'Gilherto de Lacerda e Ret' '. AlIemã. ·de;, ,Bai1ado.s., RÚSSOR dfrlÍ; 6l eaborfachandoJhe '&: na

· ductol'8.S, o l'tlflexo úúfim,- dá tholdo Costa, o primeiro pani composta de ,artlstas':di3 mim' -riz, tudo áé()Inpimha4� ;.d�' ih�'
;actividade de Ún1;p0\'@, tlopg�'atulal"se com os ple�e:n' . d\8,.1 reliome, ,das;, Operas, Iile defectiveLpalavre�d().�:'.;· .'_"
'. Bl�menau pi'6êi.sa, poiS, . ta' t(til poi; essa feliz i;ealisaçr�o � Berlim�. rle MO�Gow) aalien' Aintervebçáó;'OpportüDil:idlj'
Z�l'·.se represel'Jtal' conilignamen o ultiúJ,o para ag-radí2cer 11 Pl'e' tal_ldO'fJ8 entre' eIras' .; � Sra,. alg'uus. eavalheko8, �o� termo
te uesse.certame:n...· Se1-1ça doscoavidadesaos q..�la' SaBchOi ,i\largow:à;Jtgura pri' a.Q �ntl'emez,' <

' ,

Â fol11a. a.�eção devetá l3er,ali el5 foi offel'�í�ido unr cop�: . d{) ,n1aci�l t\�:. O.o)l4P».l1hla.'
"

,E:' làmentavel·.qtlé geutC'de< das mais impórtantes plu'a ato cerveja. 1tle� �a Sril. :&!�Í'g.o\va',fa. tal Ql'àem pl'Oéllraase .logat:.de
/ testar

'. a. gtaúd�za de f3(').U tra' Os Srs, Oo�ttt e. Pl'obst zell1 parte, do elelléo ll,S nota: tailto refilpeitó>, p�ra .. disc.lltlr,
; hulho e a' exçelleucill 'e ii; vaJ,'Ü"- foàirn incançaveiJilUadisttilJui' veis'.' '. bailarinas SIH;ll.El. Teu baix(3zas, �sól.\ridalisnil'clo cis.Ql!1I3';:'âade .(lO Cltlé proâu:&:

,i.' ÇãÓ" dê f!8ntilezaB a todol$.
.

'" Kaú\�ina) }Jrna C91'neIsen, Ro' :álifOl'&nt�levà�oá pelos .mais
,,''m'. neces8il�'�oqd�, I) o.ppello A.,lie)va Âgenc.ia �streou Dó; na Lerntlu,OilliM,Ol'áli,é Si'fller puróà sentImpntós CtlooPrir: OI! ,

'",'if�H9: l,elô srr. PteMid'iute �Q lballt€imc.mte,l-)OÍs, .(Jbêllo cáb:tl Sotlia Rf)l<)\vsky,� l\ilú'gn Von: pl'@(,leitQ� dE: SUfl �{'�ligiãl)� .. ,'c,
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Andreza Campos da Luz
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Notas 'ReligiosasqSCAR $CHMIPT.
Regress.otf âo Rio o sr Dr:

·Úscar •.•·Schmitlt, Eng .. tii'Jdante
daE. de F. S. (Jatharina

I ", "(-
. -

•

. Ama.uhã,··às 6·horas dtl târ'
�e, Ladainha :Bençatn.

rr,erça·feil'a.; ás 6 .heràs da
tarde, dêyo�ão em honra de S.
Ai{ton:o.
().... uinta']..eira, ás 3. 1."12, dou'Profuudameute reconheci' �"".. ,

-,

dÔl!··acr.l·ad.eêemoli ROS nosses'prê trina c1H'istã,
e Sexta 'feira, às' 5

. ,;� ZadOB oollegas do "lIrw�l�spo' tarde; reunião daste",' "Blumenauer ZeituuO'" e

. d' )'0 Gilspareuae" as felicita' do A,polAtl)ludo, às
... ÇÕ6.$. e al� càrinhosaa paJa:vralil vja,'sucra.
com que'uoticiar'aU':l o nosso

.

No prox,imo Domingo, 1'.

ann,ivel'sariQ. do mes, festa de S" Fr.imeisco

,Â earencia de espaço não de Assis. Na missa das 7
'.

bli oommunhão mensal" do Apos':u9S pumlltte pu ucar os nomes
tolado 'd.a Oração e da Ven.de todos os amigos que nOB fe' )I

'lieÍtlrallli .pessoalmente e. mos
Ordem.Ba.

env!au,'s,,:.a cartões, de parabéns, ' A'fi', 9 horas, missa solemne.

'. aos'qUI,\f'8 iligllificamoSl 08 nos'
A's 6 horas da tarde, cerimo'

SQS agraaeBimtmtos. uia ao trauaito de S� Fl'anclS'
co.

�--

horas da
Zeladoras
6 horas,

.��Do 51'. Dr. Victor Ktn'
ior, ílluetre e operoso. Be0n' Exposição Estadual
tarie ia Fatenda recebemes o

,egninte, que agl'ade@emos Apello
Sendo do eonvenleneia e de todo illtll'

penhorados: resac, para Bluwenau, o fuer'sEl represe.'
A·' d"

, .

b' tar na ExposIção Est�dOal, dirijo \100 apello
.

' Oi presa. oa amIgos e 1'1'
ao COUlmercjlf ii induBlrillcs doste !vJun;ci'

Ihantes plltrioi�s,9ct�v.ja.�lO Ra', j}16 afim de quo procuram demonstrA)' o

mÓ5 e J. Fe'rréil'.Il da Silva, pfllgrl:lso do luas Industrias no alludido'
certllmolil, Nesse sentido rçcobi ,do EKtnO

aemo Redactores cl' "A Cidll., Sr, Dr;Victor Konder, digno SCl:retario da

de". Fazenda e ObrAI:! I'ublicIl8 do Estllodo, o

ecgllinte telegulnllla, quo falio Ilublico afim
.

Cumprimcn.' de que fiquem eeicnlea, do interesse, que
to COl'dtllllmente e eu \tio felici' aqueile illuslre titulQl', está tOllundO pela

rfl.pl,cscnmção do ,1lOS.S.o mnllicipio na rele'

tações mUltO effusivas pelo rida exposiçl1o:-"Flol'Íl1nopolis, 19 de So'

.p'.rirneiro anniVe.rSal.'io d.o seu
tombro de 1925, Major Francisco Margari'
da, Pcço I!'!eU prezaclo amigo in tareSHaf' se

conceituado perlodico,---Victor parlll que Bltullennu, tenhLl representação
. Konder. candignll exposição esladoal, p)is, adh�'

rentes, até agom são mlmeto redllddissi'
mo, Industrlaes devem comprehçn.del' que
nogao município de'l'e prestaz' inteira I!IOli'
darie.dllde certamem fazendo' se uma expo'
sição preparatoria ahi por occasií'íg feStas',
jubileu. No sentido de se fazel'em repre8en
tal dirijo um arrelio todos os meus ami'
go� Bh.unep,au. Director Mnluzllrdi deve'
rá pl'OCllral"() nesteS dine e com elle aCtor'
do Superintendente, outrol'l amigos, peço
activar propaganda, Abraços, Victor".
Correspondendo, alem disso, ao pedido

de alguns 5rs, industriaes desta cidade, a

mhll feito, afim de q\le seja realísada Uma

exposifãO aqui, por oec�Bji(o dn6 festas do
iubileu, para o que já está nomeada Uma

COmmissão, pe-Io Conselho M\miclpal, ap'
pello para todos 05 Sn, Industriac&l, afim
de que procurem, desde já, tomar Ínteresse
pela meSma �exposi\)ão, porquanto, muito
tm'á a lucrar, COm isso, o nosso 'illunicipio,
cujo desenvolvimento e progresso indus'
tr!al, n08 ultimas tempos, offetece umR

garantia certa aO seu brilhante futuro.

,

Vaa lIer encllrregado da. propaganda da
expoDição aq�i, pOr parte da Mmnicipalida'
de, O $r. Theodoro LaderB com quem pode'
rão se entender todo! a'1uelles, que deBe'
íarem COIílCOl'rer pata que seja deillonetra'
da aqui c na exposição estadoal, em FIo'
riaflopolis, o quanto Blumenau tem Se. ade'
untado no ramo industrial. Isto nlio Só o

elevarà ante 11 Na�ão como attrahirá ele'
mentos de valor li açquisição dos nossos

prodlletos industriàes, influindo b!tstv.nte
parEI a prosperidade do nOsso Municipio.
Sabido, COInO é, que o resultndo das eX'

posições é sempre benefico e lucrntivo,
espero que o COmmendo (lOS Sra, industri'
aes, uttenderão ao meu appello e do sr, Dr
Secretario da Fazenda, pois, nisso, etltá o

proprio interesse e necessidade dLl demons
tração da grandeza de Blumentltl,

FraNcisco lIIctrg'c!nda
Presidente do Conselho.

.�
..

DIARIO DA MANHÃ.
SUlllpenden sua publioação

o "Diarlo da Manhã" q,ue Dão
chegou 8. ter um maz de exis'
ttncia.

��

"O GASPARENSE"
.No mesmo dia que marca'

mos o nosso I' anno COlllrne'
morou o seu 3' anno de vída

, j01'llalistica o nosso presaoo ceI
'lú'lga "O Gaaparense" intelll'
gent'Dwell1te dirig;a� pelo ar.

Albano Costa.
Felicitando o disti:tlcto coI

lega de8ejamos�)he constante
prosperidade.

CIN�MA BDSOR
.

Será exhíbido amanhã no

Cinema . Bnsch a beUissima
tlomed ia e [11 7 actos A Prince'
Zá das Ostms em que brilham
Ossi 08walda e Harry Lied
,k�

• As 5 112 hayerá uma gran'
diest\ MA.'l'INE.E'

De ordem do· sr. Superin.:
tendente Muo.icipaI faço pübli� .

co, para oouhecimento dos ItV
teressadQs, que sendo ex:p�'el!'
samente prohjblcLa. a pel'IDaOent
ola de eães a solta, pelas rU;l�
dá Cídade, serão t:lxtincto6& 0$

que forem encontrados em a

bandoao , maximé neste mo'

mente em que gnlsma a hydro,
phobia no Municlpie e na arda
de. Os cães de eatim,�t(;ão tam'"
bem não ficam isentos da dita
pena, salvo se andarem amo!"

ciaçsdoa e preses á corrente, pe
110' 'respectivo proprietario, E

E�l'a que não se alleg.lOle• ig�9'
. nújcíã�" publies'se o presenif

e tinge •.• .

I'.

que va: por mun a,SB.Jgllí\C o,

$upel'intendencia Municipal
de Blumcllau, 24 de Setembro
de lH25. ,

Edital. de.praça
o Cidadüo Augu�to SnttClr, Juiz de PaZ

,
,.'."

'.

em exercício do di.stricto da sêde da .Co'

IIlIl1'Ce. de Blumenau, na forma da ler, et�,

I
Faço sab�r aoa que (l prllsente. edital

com O praso de 10 dias viram, ou delle no'

t. icia. t.iV.
er

..
em,.que...

o

.por.te.i.r.o .dO.
s

-.

'

aU.d.itOl'iO.Sdeste Juizo ha de trazer a publico pregão
de venda e IIrrématação. a onem mais .dér

.c maior lan. \10. o.ffCJ;.�yçr, ..

no dia, 2� d.O. C.OI."jrcnte, ás 10 horas, à parta da Msa d,as RIII'

; diencias deste mesma juizo, uma' machlna
do costura marca ('Critzner', de pedal. n'

3,145,409, penhorada a. Emilio Aschen'
brenner, em execução que lhe .. mova Hilda
Buy, IJ.valiada. por quatrocentosvmil rêis
(400$000) que: servirá de base para II arre'
matacão. E quem na mesma quizer lançar,
corapsreçe neste JLlizo no dia acima doeia'
rado, E para constar se passou o presenta
e outros de igU!,\l thêor que serão affixados
na logardo costume e publicados pela imO

prensa, Dada e passado nesta' 'cidade de
Blumenau aOS deaessete de Setembro dI;!
1925. Eu, Jo�{Ferreira da Silva, eserivãc
ad,hoc, O escrevi:

(Assig:) Augusto Sutter•. F,ísM conforma
o original, O Escrivão ad' tiac

70S/: 'Ferreira da Silva.

�O,@_!lli'--

Attenção
,\ Tinturaria Chírniea lava

r0l1va3 com quaesquer cores.
Trnbalho I'ctfeit'o.
JitIl(A Goyaz-TcloplHln6, 55

EDITAL
De ordem do lU,. Superiutendente Mil'

nic;ipalloTo ao conhecimento de qUCUl in'

terCI'JBar poes", que • eltp(eS8all).elll� pro,
hibido o tro.nsito de vehiculos. na Avenida
Rio :Branco, antre o meio fio li !li! arVores

ali plantadas, sob pena de multa de 10$000
e O dobro nl>. teincidencil\.

Blumcnllu, 31 de Agonto de 1925.
Arnoldo Sc1l11aider .,.. Fiscal urbano

Vendfse uma CnaCllrll. bom' cerca ile
I3,oQQ lti. q, entre a Avenida Rio 13ralléo
I: J.<.ua Mliranhl!o, cçm CaSU, pOIll,.).', pO�0'
com 1l�l\a excellente c abundante mel\(19 na
maior· secea,

.

.

In�()rll!açõeB COIU WILL'V SCHEEFF'Êi
�--. -.-.-:-

Cães a solta.

Arnoldo Sclmaider
Fisnal urbano

��-�."��--------,--���

PA'LITOS AMEHICANOS
"GRANDE' PRIZF]"

Oaixi1.nhas cOlln i000 .pt'
IUos

Depositarios CaFiez Q" D�ingsp

Paraná --- Sunhl Catharilla

Ca!1l.:a Postal 2,93 •.CURITYHA

Alfaiataria "Sport"
Avisa li sua amavel fregnezia que recllbell

um grande .sortimento de fazendas como: Case,·
miras, Brins, I{aki inglez e um sortimento do que"
ha de bom e bomto PaIm Beach, Linho branco
inglez, Gabardino para capas e terno)!!, Flanellas
para uniformes militares ('I ElasticoUne preto e

azul para ternos de. Jusameuto etc;

,

.

Ternos de 180$000 até 320$000 fQitoll,

"""""__.......,!!ill·,..,1 Dispõe de bons aviamentos e oHiciaes habilitados: I
.!

m'l

ARTHUR LAUX

& 111111. 1111

luto
SEIBT & STANGE.

-

Rua São Paulo offerecero seu grand(�
stock em COROAS de flôres BISQUIT

de optima qualidade, fabrioadas em

São Paulo. A' pedido tumbem se colloca

lettreiros sobre fitas para as l!UeSlnus .
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ADVOGADO

Crime,· civel?
e c()1n?Yict'cial

ADVOGADO

crime; dvil, commercio .

Residenci�; .;_ HOTEL BRASIL,:
,

.

.

.
. . .

-----_.

Advogado
Aceita causas civis

e criminaee

Bcüa Allia1'lça

Blumenau

Advogado

Causns cíveis, eeunnereiaee
,

e crim!naes

Rua 15 da Novembro

Dr. Ferreira de Barros
MEnlco

Geral-s-Doença« de

•
crianças:

Consultas. : PHARMACIA
BH.ANDES das 9 às 10.
Residcncia : l:IOTEL HOLETZ,.

Adende chamados
Grátis a05 pobres,
-�----

Alfaiataria
;:.;. João ;' Silva precisa um bom
offieial. :

.... ".-""_ .. ;
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.' ..........•... Rua r 5 de 'N'onmbr.o '
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I�r�
�' Rio do Sul

�� Tratamento Ífreprelà@luivel

� Eons cOm.m.Od08

���2®B�9'a3-;\:,':;' ,

J: i. "'.

RIO DOS··"
CEDROS

G'rande CompanhiaAlleruã
de Bailados Russos e

'Divcrsõca

No risonhe (:, ,t�HrC!3co
Rio -des Ci:dl''''$, �m lagar' a'
pradvel, .asseuta o

.. bello
Colle!Ío !'l, S· A�úiliad()rQ-'
pfll'a meniuas.
A., instrucçãc ministrada

em plena comfcrmidadc
com Os progtammas v igm"

.

.

tes abmnge os doia curscs-«
-�'Si<filf"Qr e p,,·m;an:Q,-:,!__ .I!>..: _0iD
do ensino d .. vll.l'i1l9 !ing n8s:
h� liqr.pes da musica, (I(Jfes,
pintura etc" ,

.

. •.

Modica mtns1l.11dnde, Má'
,nlh:nentnljão', zgul\ potave1.
Tudo e6tl\ confiado aos cui'
dados .... 1) gt.>ycrnod1\s exi'
mi as Educadoras; Vell.e.ra,\l das
Filhas de M, ';AuxiliBdor'l:
Obra D, Bosco,

-

GRANDES FERIDAS NA PERNA

Sabbado,
.

4 de' OUTUBRO
� No Theatro "frohsinn"

. Estréa com programma grandioso, constando
15 números.

Luxuosissimos vestuarlos, artistas perfeitas, de
una plastica admirável.

MAGNIFIOOS E DESLUMliRANrrES SOENARIOS.

Maravilhosos effeitos de luz.
Assignaturas para 4 recitas 40$000

Vendem-se na 'casa do ar. R, Kleino.

M ALA DE VIAGEM

Peço a pessoa a quem em:

prestei uma mala de viagem
o favor de m'a restituir do con'
trario ver-rue-hei Iorçado a de'
elinar o seu nome,

Armando Rio:

LIOÇÕES DE PIANO

pelos methollos mais mcd ernos e rapi
dos, Aulas particulares de porsuguez e

allemão-

MaJ>cello Bona

Pode sI,H' procurado no Notel S, José
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A c.tDADE'.

'I'it'tiM'Je:5iiFlr-:iiY7'I1iIi
....ili�úiiiiiritfiWi4l"1õ4iafi�iií5iíSêriA"w;w·""c
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T'§f�_riiiiWr-·-f'-
....'ã1lfãj'·.,·'ii_'i_�iilai....��·--:'·�_�W·ft

...

._��Tm,i'M"'l"lti<-·'·':-"-%Kt$:ij' .

;������.fm���
� CompanhiaAgricola..lndustrial Mercantil ;
� Dorigatti, Largura& eia,. ;.
� lf}:cp(fI'iencias aqricolas-Ma'nujaG-tUA'CIi de tribac.o i.�

NoyJdªdes lUter�rii!! � fa���. d�l�;:p�:c:e-Za��� Rio do Sul �
Alma Cabocla p. o.r.

Paulo Seluhal � Depositario para o _.l!J'stado de Santa Cathanna dos

'.1A Mulher por Michelet � productoe da.Societá Elettríca ed Elettrochimíca
A Mascara da Morte

, � del Caffaro-Mílano.
'

por Hoffmann � .Insecticida e (jntiC'l7Jptoganicos para as doençaiJ da :

À M«lher Vampiro

� oideira, alqodão, fumo, arroz, plantas '.t'r'IJ,ctl,'teras, ·.1·'s ,

·

'Por Holfmanft t .

;

hortaUças, canna de assucar, f lores e para tÍ[, desin-
.

O ,grande SUCCp.sso lit�.ti2 � f ,.11. J_ 7 u« d J_ t �_

- ecro � qua�quer qua � a e tbU S8rn..eJl es.
:..lIenl':Y' FOi'd, Minha vi.da e

minha obra. � Bella-Alliança--Blumenau ;Livraria. CARL WAHLB.
����� @'®E����

**� Vendem·se ires, casas ai
tas em ltajahYl á rua Lcn.n·o

MLiller, junto á, casa Kond(;Yf·.
Olferlcu, dewm ser dirigidas a

D.Mat''Í<ll1.ft,ellsr dos fleis, Tua
M enna Barret», 71 -Rio iúJ Ja-
neiro.

Lancha
Vende-se uma lancha à qozo

lina tendo 5,60 -de comprimento
G 1,40 de lW'[Jum accumatlo :J!.Qr..
motor .allem,ão -. P1'I;lÇO êQtn'er�itlii'
til

-

,

Trllta . se com J08.0 Barbate
em Florianopolia o Emilic Sada
em Blumenau:

palIa.

Costureiras, a!flliates sapatei
ros 8 aelleiros Clllcontrl1m-Bc
no deposito junto uo BanUO

acionaI dO ConUl1lll'cio.

Vendas li. vista e a

pl\'ostaQões de 12

meses

: :�

Ilnha de autcmcvee
Subida....,.Rfo do Sul

'Jacob C{)a\�ovo
Preço das Passagens:
:Rio do Sul 10$000
l.'4'mÍfA JI$OOO

Horario
PIl.Jte depoía da chegad» do tl'lílmall!

18.botaa, *hega as a heras-de Illanll!l;.
AeI quart,as' e domingo I1s 6 h(l':lr;fl.

Auto-é-Líníe
S'UnIDA-RI0 tio sm.

Jacob Dalfovo
}i'ahrpre'he: .

lUo do Sul :10,$000 .

Lontra 8$000
J'lIhrplJlifl

Abfahrt Subídu, I1ltcb Ankunl'i dos íl;alfl;a,
"lllnG Uhr J:ll!.chmitt!lge.
MitrwoGhs lIud SOllulags !lia � W.".

MU!g�u.

Pianos "Essenfelder'J

Classicas, de salão ti pllra pe'
IjIlCUIIS orches tras, com paniturns.
O melhor o maior sortimento.
Semanalmente peca'"

be novidades.

Salles
para colleçêes. Enorme e escolhido
sortimento de sellos, catalogas,
albuns, lentes, píneas etc.

Qualquer collecínnados poderlt,
vlshando estn casa, cempletap
liIua oollac9ão.

Vi8it8'm a Casa li leJ1ch

�mwmm�$�mmffimffi&��
� pode mais a huma- EfB
éB .'. .

'..
..... nidadé cousl: $3

� derar-se escra- 83
Vil das maldítàa febres, maleitas e sezões, pois, já ffi3
se

e.
noontra á venda em toda

.a parte o mais efficaz ffi3
meio de combatel'as rapidamente. ffia
Não ha mais febres! Não ha mais sezões: ®
é o grito que parte de todas as boccas depois que· ffi3
,appareceram as .afamadas ffi3

�.
-.

Pílulas de Caferan� Compostas �
� :a�����mp��:_o

I'E@ EEltas pilulaa constituem o mais .soberauo medica'
..

I mente para qaalquer qualidade de febre.
Approvadas e licenciadas pelo DEl.PIl:!'tam41uto. Nacional de sauu.e Publica .d0Brasil. Ueonç!lln. 3.060 de 13-12-lH:.

.

� Fabricadas UQ Labol'atorio Pharmaceutico de Barreto

� Primo,

� Gaspar S. Catharina
A' venda em toda e. papte

acpreS(mtallte nestA �idade' Antonio C. Figueiredo

l�ffimm��ffi�ffi�����Wffim�ffim��

Injecções
hypodermlcas

applica-ae na

Pharmacia 01e1'1a

do

A' PRAÇA
Levamos ao conhecimento dOI! J1Ql8CR

presados freg.E..��15lí15TiGõeiri gel:a\,
1U.-J�-'ll"m-niãT5 de Junho do eorrente anne

retirou'ilC amigavelmen te da firma. PACHE:
CO, PLASSMANN & VOGETTA, o.scéie
sclidnrio ir. HERMANN IPLASS!I1ANN,
pago e satisfeito do seu capital e lucroE, 'li'
canelo o activo e passivo da extincta firuia;
fi cargo da nossa recente ol'ganisagãO; sob
a razão Social de

-
. PACHECO & VOGETTA .;....

que continuamos Com o mesmo ramo de
negocio.

.

Aproveitamos a. opportunldade paravos
agradocer as nttengõ(ls que nos haveis dis'
pensado ate o presente, c que bJSperUIIl09
continuareis a dispensar li nova firma que
de antemão agradecemos.
Assim firmamos fi presente para cUllh�'

cimento geral. ....
,

por Hermarm PlI\8S1111111tl·
Hl',J!t�r Jalm

AI'I'ÍSio "lllf'l1Ift> d'Ath(wiliPn&lie,�
Otto Vogct/II

OODf.>fH)1l0 TOt<fI�
nECONSTlTutmi: DE i'�

;�� Yt�i�ref�;L�f_

Ji"'AMOSO' OAVALLO DE
OOHHID"AS LAGEAN,oSA/
NGUE ANGLO"'ARABE
ES'rÁ li. DISPOSIÇÃO P#'
RA OOBER1'URAS. TAJlIÍ"
BEM VENDE:SE.

..

OapimO B?·!itSjl
--__,......�.II'-..

. ..

'

_.. ..

PreciSa'Se ui;n apiel1dl�
de typographo rtl;est&tyPQi;
graphia

<:';'::,:;:�',::,�,;
';;',:/.-/ 'I'S
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