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Caulbio quasi á 8 ! gill cotação muito elevada, cau:
saúdo tal facto panleo em pra

Quando o nósse cambio, em ças inteiras que colhidas de
brusca e inesperada ascvncão . surpresa, vimm varlos Ga�OB de

attingi« 7, houve em toda a fallencia e 11 lavoura lucrando

-parte muita festa 'e geral cou. (:10m ditficuldadcs q nê á PI i'
tentamento, meíra visto pareciam insupera:
,Não faltou, porem, corno veis,

,
não faltará turuhem d'aqui pOI' A 19ünlus provideneins do
deante, quem, alugando' talvez governo, porem, ,eoi!lo limita'
asna penna n capitaes inte: çiio de exportação de produ
reesados 11:1 nermanencia do ctos, em pouco tempo resta'

cambio enl 4 ou em menos belecel'am il, situaçâo.
ainda, sfil;i:sse ii campo e peja O me;5I110 dal"se'á C0lJ1110S'

impreusu combatesse com l'a' co.

ZÕéS tolas fi vulorisaçã'o da Não é, po!s, motivo para
nossa moeda- nos nssustartnos, pelo coutru:
Não lia duvida que a alta rio milita I'IlZíW [l.'1l10S p;lr(;fn'

do cambio que dia a dia se eer votos pnrn queo goveruo coa'
'.

vtie accentuaudo provocará cri, tinue CO/li a polui ca fl1lilUCuir:l
ses no commercio, nas iudus: que adoptou e ngnardemos com

trias, na la voura, SCl'ÜO, porem a:egria H !'tJallzaçflo dn. prOm(�f,'
crises passageíras fi que SUe' fia do sr Pres'dent« da Re:
cederá lima epoca perfeita' publiüa de VI'!' o nosso l�allJl)íq
mente normal, de mais desa' a 10 antes do fim do anuo-

'.

fogo, com melhores vantagens
t para produetores e cousuuiido:
L':l'es,
; .

Para rdlBgal' se a tal con:

"., élllSllO nada nwis é preciso que
•...• estudar crises ídectieaa q ue O
mesmo :fanto de oscillação brus'

do caiubio Pl'OVOI�Ot1 em ou'

tros paizNl e rtlesmo no nos' ]�8tà definitivamente assenta'
SfJ nos nltimo8 tempos, do que as pl:oje;:tadas festas
Na ltalía, por e:s:.emplo, 10' com que a populfl(jão do pras'

g'o apôs a guCl'l'P., fi lira nHin· pero dístl'icto do I�oLlei() pl'e·
- ====='= tende cornmemOríll' a paSSl:lg'em

4'IQ� do 500, auníveJ'8al'io da che'
.i1,�' �&. o'ada dos. ']WipleiI'o8 COlOl)()D l' ta'
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e'ate município terão.J F�l1)AS .�. lugar no dia 8 110 p!'Oximo.� �, \)
�t ASSAcit�AS 'V�'.

mez de Novembro, O pl'o�

1,rl .' W. .'

�� gramma que foi organjsado pc'
Ui � � la comm issáo �promette exce'

jf 01.nn��ijRAS �& pcional bl'ilhantismo {IS solem'
t� ....Ji(i� � nidades. Não faltarão festal:!

�r (lUfNÇtt� U$!. r'ELU � .

religioeas.e populares.
; i� T ' g� Realisar'se'ão, na igreja ma'

�(SAEÃO LlomiJO �!U.lltJNAL)�: trIZ, IJnmposas .c.erimonia<; a1.1' Ifiil!i!;}.
f'

Fil
Ill� l� que assistil'ão as autoridades

,I lAVAR A �AattçA tt do município, Aos sobreviven'
.

� � tem dos primeiros í.:nmigrantes
'.••

·

••.: .•l.�l. f.mEnlAS G f>Anrtmí1S l.. ,
". será offereêiclo um g'l'nnde ban°

� . I [l quete em que tomarão parte
.
:!" ,);. coúmAs '�'f. tambem o repl;el3entante do sr'

..••.. t�, t� f Govelnadol' do. Estado, dos
,

�\.""',.E:'S�i'�NAS jJ Secretari,is, Juiz dé Direito da

\ ii'

I.· ..
�o.�n;�r.ca, Superintepdent.e �t[u'.·.,,}1jj,. " nlelpa} e outras altas auto1'lda�
des a quem já foram distribui'

o 50° anniV8fsario d3 co
lonisaçáo italiana

._�s festejos_9.��__�� :realisa'

�o a_!!__do ���?_{lm.�!�.I8�
no dilstricto (j.iiJ Rodeio.

'---3�----

dos convites especiaes.
As creanças das escolas do

distrícrc farão extensa paesea:
ta cívica pelas mas dá fregue
zla, uão faltando tambem um

in a teh de Foot: ball que ser.'!

disputado provavelmente entre
os clubs de Iud:'-'I] e Rodeio,
1)0 campo (leste" " mn; ,!/Ut'l'HS'

CO, bebidas, rnusícu e rüestro.
��....;--

Af!l'aclecendo o convite que .HomenagGm do Me"ieo.
uos roi endereçado, [lOS fare Vae ser erlg;ida no Mexic«
mos rcpreseutar pelo nosso re uma estatua ao grande poeta
dactor SI', Ferreira da Silva, \ OOllçalvetl Dias,

-�*.-:
Contra os truste,
O governo norte' americano

esttl processando ;-)1 ccmpa:
nhias petl'ohferilS, de accoruo

.

com a lei con ira os trusts, as
F(li suspenso definitivamen quaes sãn accusadas de reatriu'

te o estado de sitio em Santa gif o commereio de petrifico.
Cathariua e 110 Parauà. ----......tI.---

Dr. HerelHo LuzCoatl'a'b,:uHlo, D I'
.' .'

.

uea lI�a!':ltn'Be' na terça fei'
Foi appreheudrdo em Porto ra; na Matrir, d'esta Oidade,

A lt!gl'e UIU contrabando de se' sólemnes exequías em suffra'
das no valor de ceu, coutos, gio à alma do grande e 81:1U'

_"""."" ,,,*_.-
. doso cnth31'inense Dr. Hereilio' ...

Univel'sidade Luz, rnaudadáS celebrar nela
Fsaiilia Dr. Amadeu Luz.'
Assistiu ao piedoso acto

graude numero de .Exnlas Se.
nhoras e ca valbeiros, entl'e os

qUllC& notamos as autoridades
loeaes e os represeutantes da
Impl'eU5lV

Varias

Por iuiciatlva do Presidea:
tE) :Mello Vianna vae ser Cl'ea'
da e!ll BeBo HOl';�oltte a 2a,
UniversidêlLle Bl'Ilsilcwl.,

Partido da Mocidade.
Oom este nome foi organi'

sado pelos riloços paulistas lima

agremiação pal'tidal'ia que pl'e'
tende expauJjr fi sua aeçáo
flm todo o Bmsll, int�rvilldo
na vida politica da Nação.

Nenhum de seus membros
deverá contai' mais de 35 ao'
llOS de idade, Os que passarem
d' t ata iflade serão cOllsiderados
"collabol'adores' '.
Em todos os múuícipios se'

ráo organisados conseJho� di'
rectores .

O partido propõe:se a I\lis·
tar eleitores, a físcalis31' 08

pleitós, a intervir nas questões
civ:cas e nos acontecimentos sé
na deOl'dem pUDHoa ea ap�esen .

tal' candiuàtos nas. eleições ma'
nicipaes; .

estadoaes e federaes,
preferindo os cidadãos alheios
á . politi�a e qUi sejam adeptos

do voto secreto.
___�-JÇi.�

Alta dos titulos brasileIros
Em editorial o "Times' 1 de

1:3 do correute consigna que
a perspectiva da paz e a pôii,
rica seguida pelo Presitlente
Bemardes estão influindo na

sensível alta dos titulos brasi:
leiros na Bolsa londrina.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Pólo telegrapho
. Fpolis, 23 -,- Ladrões pene'
tratam Filbl'ica Bordados .Hoe

pcke TO .bara 1 mercadóri u na

importauela de oito coutos,
Foi 1'0 IIbatia tainbem arma,

sem Costa Irmão.
A policia, preadeu ladrõea

Abrahão Rodriguee ti Manoe]
Campos Filho autores roubo
da Fabrica de Bordados,
-Fez annos hontem depn:

tado Caries Wendhausen que
foi muito Ielicftado.
-São esperados hoje meio

<lia CeI' GOVeI'IH\11br e sua co'

mitiva que embarcaram Itapa'
cy sabido de ItHjahy as 7 ho:
ras da manhã.
-Instítnto Politechuico vae

iniciar Obl;�� construcçâo seu

prédio.
-- fIú (le� dias eho ve tm"

reucialmeute nesta Capital.
- A ggl'll vOI1'Se estado de

sande do GeL João {la SilvH
RWlOS.
-Folllm celebradas exe

quiüs na Ca,thecll'al e na Igl'c
ja de 3. Franeisco Íntetlção
abna do 8iltÍdoso DI'. Hel'cílio
Luz,

Compareüer'am o Ij�xmo. Cel
Governado)', EXIllO, Bispo Dio'
ct:�san'o, SeüI'ctarioê do GOver"
no, mundo official e IlU.1lCl'O·

sos amlgos da família.,
--·M�!hol'a e�tmbio começou

a inflllil' lHl vida clJmlllel'cial,
varejo e outros l'lH110S annun'

clalll impol'tan.tes l'edücções
-Segnio para LagulJll o no'

vo Jüi", de Direito da'1ue!Ia
ComarNl Dl', Mado PMtugul
-Sllperintendente publicou

nova tabcl!a estabelcce:1uo pe'
so e pl'e\lo do pão q ue será
setenta gl'amrnHiI pOl' 100 réis
devido bl'lixa farinha de trigo,
Rio, 22. ;___.. Em consequeu'

da do temporal deB�bal'am '14
casas na rpl'avessa Oa.rueiro na

encosta do Morro de S. Oar'
los.

Mm'uclol'es que nada fjocfI'e'
.

Iln) tiíreram grlwdes prejnizos
matel'i.íl.8R ficando no de�ahl':go.
-Deputado Celso Bayma

discursando na Onmara histo'
riou long'amente trabalhos {ia
Conferencia - Parlamentar de
H.oma Clh que representou o

._ BrasiL
-

-Procurador da Republica
do Rio Grande do Sul denun'
ciou mais 79 implicados mo\-+
mento revolucionario aqueUe
Estado,

I

- A policia argentina apre'
hendeu varies caixotes de 81"

mameuto co usig'uadoB ao cau

dilho Zeca Netto
--SeíJhm'ita CleJia, r;!hn i_�(;

Presdente Bernardes contra'
ctou casamento com o Dr. C:u.
108 Alves de Souza, Secret rio
de legação e official do Gal»
nete do Minlsterio do Extl:l"
rior.

UM FILM SENSACIONAL

"SODOMA E GOMORRHA'
A 0Xhibição o f'ferec i ,r.i,a à

.HVIPRENSA

'Por uma nimui gflntilesa do
8'1", Frederico Buseh, empresa,
rio do Oinema i Busch, foram
exhibida.s rui terça [eira, no

Theairo Frohsin, perante 08

l'epreS81ltantes ele aBIHJnenalW'I'
Z(út'itng" do "Del' Urwaldsbote"
e desta [olho, 118 partes prin
cipcws do grandioso Iilm Sodo·
ma c Gtsmorrha", duraivto a

(J,r.:hilJidio cerca de ire z hOI 'as,
Transm-ittindo as nossrUl im

pressões ao publico nüo h: sita,
mos em a8,�CVel'm' qtti? se t-rufa
de tt ln lralj(J}}/.() de excI3fJcional
valor artislico em (jtte se n/io
.sabe o quo m(b'i,� (nlln'irar, 8i (l

eonjuncto de Ctl'tishlll quu 'nello
representam,. .

8ob1'td1�do Luc/}
Donúne, llJiclwl Varkorl.,I), 0"'01'
aR IleinH!l's, Wàliel'

.

SlézaJ.:; e

Ka1"l Ehrle, ov, (t 'i"Zqll,(!íY/, dI'
colorido. o lt�xo, a '»{wl'iclr.ule
crULl do dremw em que fLgurwn
milhares de pessoas.

'

«Sodonw e Gomol'rha» é o

conf1'onto das trutldct,les e 'mi.�e
riWil do 1WSS'J 'becl.J,lo eom 08 vi
cias que enlorlaram 0.3 cidades
perdidas.
No,prologo como nas 17 par

tes segtúnles defluern 8celUt:i do,
lOrOSI:LS, surgem flag�'ant(J.'5 as,

pectos de um reuli.Stno' brutal.
Ora é

.

a hecatombe dos seres

unonllmos esmr/gados pelo
gttçmte. dos pa_trões .(lmb�cio�o8
e m'!.Wl,,�,· depohs u tnpwho dos
milhardario8 sobre o soffrimeri,
to' dos' que deú:aram of! seu.s

haveres na Bolsa, o. e:sbanja
mento do ouro nas orqias, fi a
))'f,úlher'Téra que aS8Gssina o mfl,�
rido e faz prender um, innocente
corno au.tor do crime.

AppaJ'eoe depois a reaçcão t(Jr�
'1'ivel do bolchevismo' rUS80 corn

todas as suas 'f)'I;i.seria8; a 1'Iwtan

ça dos ricos e aristooratas, 'a ca

nhão, fu�il e a b(úonela, a dé
p1'edaçeto dos have1'os, o enxova

hlCf.mento dos lares, o avilta
mento . das donse! as.
E no meio de fodas essas mis,e

rias su rge a t'igv/ra sel'ena e

bondo3a; 1?WS ,cheia de e'nergia
e austgridade, do pobre catholico
que é como Utn,G estrella ntli
lanfe dentrodú treva,llrrostan
do todos 08 perigos qtte levantam
à sua frente, .curtínlo os 80f-

frimenio« mais ,amàrgof!, elle
conseque com a sua fê, inabala
reZ eg an le COI', g01n llJ,nçar. a

pa» onde exisiunn o desespero e

rancor e reeoruluzi»: à mansão
du [eliculiule os torturados G os

«probo».
A segunda p srte reprodüz as

loucuras pagàs dos hobüanie»
.la« cidades malditas, o culto de
Asiarié, repudio e a corulemma
ção do enviado celeste, a destrui
ção das cidaaes em que pe1'ece
todo o povo, exepio Lot e sua

esposa que esquecendo o conse

lho do mensaçeiro do céo, ,é con

vertida em esta tua de sal.
Emboro: a pellicuda reprodu

so, nesse drama () vida em iodos
as BlÁ.J.3 'modedidw108 não nota
mos nas scenaS I,uh Isila», que
não foram todas, os C;?·'CI),;808 e o

nú dos lllros amorae ...

li'ILM SOIKNTIFICO
Na t.ela do Cinema Holetz roi tocalisado

na quinta feira ultima o rilm em 5 partes
"Oenecologia e Obrtreticia» fihu que foi
annuneiado como de grande valor scienti-
1ileo, Não lhe negand ) essa qualidade, pa'
rece·nos entretanto, urna pel licula que não
deveria ser cxhtbidu senão :com bnstan'
te reservas, Trnt.r'ae, Como se deduz do
utu!«, de ('I.'orações e molestias de pariu'
l-i",I!".;, feiUl� e observa-las num hospital
de' Viena, 'I'ern, para medicas, ;pharmacen'
licor, e parteiras l!'hlidades "ltamentc ins,
ti ndi V(\,; Illall, P" ta o pO\'O em gera! não

S('·j·\"e porque é llInll cxellente propaganda
t�"ntm a proçreaç;'io, .mostrando [actos e

Hi���nlH I\\ll"! hf\\·l···\·'�'l>I, W)� q'lI:, '!'! cS�1íd!f)
flue":1'! a8<:,í;;tnm, pr \·,,;;int.J,,·os contra ('

matrl.Lhm\o, sei" que fique s,di,:.ltado o fa
0:[,0 qll� as opprnçüe's qlll'l fl.lram ap,\I1had!\�
Filrll o film, são casOS ineomlllnlls, CaSos

q llt� se d/in rlll'",nCIl te como n Illparat()mia
uU n ex!;mcçiIo elo feto por !!leio de fOl'l'Cp�,
d,!:.

Ca,'cl',endo de e�paço para distendermo'
nos etll rlll,i, cOIBit.lenlç,les achamos pru'
denteH que o Sr, Delegado de policia,
quundo ;�pparecert"n outros fíhm; desses

que tragam (] rotulo de scientifieos, 05 façe
com untec<:dellc:a foca li<'lar Ctn sua

presença afim de pI'ohibil' a Bt:a exhibiçiío
caso os jll/gue inconvenientes ou pn,jull!'
ciaes como o é o '1"e tl.'!:list!lIlos,

Di JoaQuim de Oliveira.
De sua via.gem á Ro;-na 00'

de foi asr;istil' ás solcmnidades
do Anuo BRuto, regl'esson no

llia 18 á Oapiml do Estado o

Exmo. Soro D. Joaquim Do'
millgues de Oliveira.

S: Exeja. H,tlVrI1íl. teve uma

brilhnnte recepção, tendo sido
s:ludado no rrmp:che Munici
paI pelo sr. Dr. Victod{oudel',
Secretario da Fazenda em no'

me do -Exmo. Sr. CeI. Gover'
nado!'.
---....,._.'....._.--.-_.

INAIJGURAÇÃO DO
PALAOIO MUNIOIPAL

DE ITA,JAHY.
Effectuoll se na quinta feir1'l

d'l EI�I\ s·!lluna a �oLm[le intUI'
gUf,iÇão do sumptuoso paço
ID'lUicipal de Itaj'lby.

Apesar do máo tempo rei'

nante o acto reveatio-se de
grande lirllhantiarno, tendo·se
verificado as 10 horas em pou-
1'0.

ASflistil'am a elle o Exmo.
Snr. Uel. Pereira e Olivefra ,

Governad.,r, n-. V\l\tor Koíl'
der Secretario dá Fazenda,
C ,). Caetano Costa, Vice Pre'
sideute do Congresso que re:

presentou o Pr. sldente, Depu
tudo Luiz de Va-scI,neel]os, e
outras pessoas distiuetas que
acompanharam o EXrDo. G'1'
veruador,

.No acto da iuuug'uJ'açãO dis'
C'Ul'!3Ou o 81'. Irineu Boruhau
seu, em t-ome do' Presídeute
do Conselho, fallando após ()

sr. Oel. Maecos Konder, Supe'
rlnteudeute Municipal que fez,
O hist01';CO do Muuiclpro, des:
de 18(H

Em seguida IlSUI'am da pa'
lavra o sr, Cel Caetano Costa,
por si e pelo Pre�ldente do
Congreaso e o 81'- H, Bosco
pelo Conselho

'

MU!lie,ipEtI dê
.Brusque, após o que eucerrou:
se n sessão.

Á noite renlisou'se no snlão
tto Guarany um �l'nnde ban.
quete de DO talheres, díSUUl'J;,HU'
do o sr. Oel' Marcos Kondel'
qüe'fez a offel'talw Exmo, St"

Oel. Govel'nador em r:ome do
q lIal respol1\leu agradecendo, ()
S1'. DI' Vido!' Kondel', em bri'
lb,wte ::tllOCIlÇão, O bl'inde de
honra ao sr. CeI Goveroador
do Estado e ao sr. Presidente
da Republica roi levantado pe'
lo sr Mareos Heusi.

Realis31'am'sel em todos os
Olults �Ili!llaclos bailes que se

prolongaram até à madrugada.
"A .Cidade". fez'se l'epresen

tal' nas solemnidades' pelo Si'

Dl' Gilberto Lacerda.

Notas Re'tigJosas
Amanhã, ás 6 h01'as. "Ladl

inha e Bençam do Santíssimo-
Sacramento.

.

'.

Terça fei1'a, ás 6 horas da tar'
de, devoção em honra de Santo
Anton'io.
Qttinü 'feira, às 3 ll2, doutri.

na christã.
.

Sextafeirq" ás.5 horas da tM
de, 'reunião das Zeladoras do
Apostolado; á8 6 horas datarde

,
. .

. ,

vw-sacra.
.

No proximo domingo, nà mj8s�;:
das 7, communhão mensal dô
Apostolado da Oração e Ad@l'q,
ção do Ssmo, Saoranumto.

.

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



ANNIV8RSARIOS sem luz, fieanJo um longo 1re' l'y.
No dia 15 o sr. Leopoldo .cho da rua completamente às A estréa està mareada para

Hueschl, tuesour-iro da Muui' eseuras, .
6 de Novembro.

,

r iade �� Na.6oU1't1ee que vem faze�do
Clpa II .

nOUBO pela Ambl'ietl do Sul a Com'No dia 19 o 81'. Dr. Gil'
d �

berto Neves, Erl;;·�nbeiro da Na madrugada de domiugo panhía obteve grua e�SllcceS80

E. de F. Santa Cathartna. uudaeioso gatuno penetrou na I nOo\theatros de Blle�os'Ayres,
A 8 de Novembro proxi' barbearia do sr Carlos Wernel' hi e e em nosso palz.

mo completa mais 11m anno de de onde carregou a quantia de ---+4lilCI......._----

'vida o nosso asaignante Cau' 700$000 FALILOIME.N'TOS
dido Salvador Rodrlgnes, pro Iroi levado o facto ao co

íessor publico de Lontra. nhecimeuto da Policia que
,,���,

. abrin inqnerito
��CONSORCIO

Oonsorela'se hoje com a se' .

nhorita Ema Schueider, filha ]
do sr. Erwim S,·hneider, e sr.

Otto Demnrchi, director do
nosso eollega i'Gazeta Brua-

l'

quense .

Cor.leaes feiícibções.
'-'===\\�

AGRADECIME8TO
Do sr Arthur Rüdigcr re:

cebemos acteuciosa carta agl'l\:
deeendo li noticia que demos
de seu consorclo, em (� numero

passado.
Aproveitamos o ensejo para

fazer a rectificação de seu

nome qne por um lapso typo:
g'l'apbico flgum como Rodri
gues em vez de Rüdiger.

,- �'\:=�.

O 15 DJI: NOVEMBRO EM
LONTHA.

A Escola Pul)Jicá de Lon':
tra, sob a direcção do proles
SOl' Candido Rodrigues, festeja'
rá a data da proclamação da

República, com uma iuteresaan'
te festinha, em que tomarão

.parte os ulumnos, seus paes e

convidados. O programma co.

nstarÁ. de val'ios numet'OS de re'

citatiros, cantos e representa·
çÕes pelas creançns da escola'
Agradecemos ao Prof. Ro·

drigues o convite que nos diri'
giu.

Companhia Dramafica
Alterná

�---�il

····�fI '.....lilIllIldll.II1._Mi.a•• •••

. HOJE!

Exhib'ção elo prologo e do
1'. epísodío do sensacional film
allemão U Sodoma e Gomorrha "."

no 'I'heatro Frohsia. O melhor
Iilm até hoje apparecido em

Blumenau.

:,Angelo Rodi
Fallccet» no dia 17 na Oidade

de Itajahy o 81'. Angelo Rodi
qu» ali residia ha muitos annos
dedicando-se à industria.

O extincto era progen.itor do
Reum», Pe: Jose R ·li/i.

__ .,.__ ..

81'a. Bal'tha Bra nJes

Na resulencui do Sr. deputa
do Alvin ::3chrader, ioüecew no

domingo pnssado, coniando 07
annos de idade a Sra. Bertl�a
Brandes.�� ,

"LOS ALPINOS"
E"treará na proxima terça

Ieira , no Theutro Frohsic, 11

llpp:n.urlida troupe arttsnca
"Los Alpinos" que, houteui.
executou, no salão GI'OSS, :lOS

representantes da imprensa lo
cal, vn rios IlIl111e,'OS de seu

vusto repertório. Por elles pu'
111:'11108 avn liar quão merecidos
tem si do os app] 11808 e l'efe4
reucías que lhe tem sido feí'
tas pelos jornaes das looullda
des on Ie tem trabalhado.
E' de se esperar, pois, que

o povo desta ejdade não deixe
pUiSi>ar tão bôu occasiâo de
ouvir artistas de muito mere

cimento 'FHHIS 08 que compõe
a. troupe referida.
---..- ..........---

---.....�.....---

Injecções
bypodermic8.s

applicase na

Ph�u'macia Gloll'ia

do

Blumanau

Precisa'se um offíclal de
marcíneíro - Informa'

Se . nesta Redacção
....

Unha de autnmnvels
Subida-Rio do Sul

Jaco'o C\)a\10vo
Preço das Passagens:
Rio do Sul 10$000
Lon tI·a. :8$000

Horarío
Parte depois da chegada do trem as

18 horas, chega as 2 horas da ma.nhã.
As quartas e domingo ás 6 horas.

Auto=-Linie
SUBIDA-RIO DO SUL

Jacob Dalfovo
Fahrpreise:

Rio do Sul 10$000
Lontra 8$000

Fahrplan
Abfahrt Subida, nach An];:tlnft des Zuges,
um 6 Uhr nachmittags.
Mittwo chs und SClllntágs um 6 Uhr

trlorgens.

COllltureiras, a\faia.tes s.j}tü.Gi.
rOI!! e ·sellei 1'08 eftlll)ntram·se
no deposito janto ee BllnfflG
Nacional dO Comlnercio,

.VElOda. l4 viatlll (\II ft

pl'eata9i!has de 22
Dl_e..

�

Vende'se lima chácara com cerca de
I3.000 rn , q. entre a Avenida Rio Branco
o Rua Marallh[o,' com casa, pomar, PO�()
COIl1 agua excellente e abundante mesmo na

maiOr secca,

Informações Com WILLY SOHEEFFER.

Aqui chegará em principio'
cl("�Novembro a Cmnpanmu
Dí'smatica Allemã de Dr'amaB
(j' Comedias, dirig'irla peJo Sllr.

G'corge Urball e que estl'earà
CeI. LUIZ A.BRY 'con� a �peça "Die Rasl'hoffs"
E01 llomeado para o cargo de Sudermann.

dê Presidente da .Tuota de ,Alis A Companhia traz um sele'
tâU)ellto 'J\J[jJitar O si: Oel Luiz eto repertorio em que figuram
..(\..bry. peças de Sudermann, Gehardt,

Huuptmllnn, Wedekinj O' Nei'
le, Jbsen, etc e um conjundo
dt artistas de pl'l.lleira ordem.

Oompõe�Be o elenco das ae'

tl'Ízes Erica von Bolton, Marga
Duvinage, Anna von Paleo,
Kaele Sandeu, etc e dos acto'
i'e5 .. A,·thur �ellin, Edgal'd
Saudrock, ':Mülhlberg. R�in'
waldt, .8earle, Tinc1ull e Doel"

;:1I®8��8@8�� ��8C11a8@E��
� CompanhiaAgriGola-lndu8trial Mercantil ;
�. Dorigatti, Largura& eia. �
�

,

E:rpel'iencias aqn:colas�}'lanujactur6f,. de tabaco e ;

;
fab1'l:ca de chapéos' ele rJallta

/ .
�.

Jt}nd. teleqravhico Labor RlO do Sul t:iB
Depositaria pa1'à o Estado de Santa Catkm'Ína dos

p1'odactos ·da Societá. Elettrica. ed Elettrochimica ;.
� deI Caffaro-Milano.

'. �
� insecticiela·e antieryptoganicos para as doença!J da �
.� videi'ra, algudão, ;umo,·· arroz,. plantas frU;,ctiteras, ffi
(iB h07'tatíças, 'canna de a�suca'l', .'

flores e para a des-in· .,.�
� tecçãrJ de qualquer q�tal:idacle de semente;;. ;
� ..'"

Bella--AUiança-�Blume.nau
'. '.,�.

������ ��&100�.�

, .i\�

CONl A EMPREZA
FORÇA E LUZ

Attendendo à rec1amaQt\o
: >qüe DOS fe� um nosso lªitor,
r chamamos a atfenção de quem
I competil'para o. facto de· esta'
l'emdois postes na rua Goyaz,.

··

••·.lun pou�o alem ··do.·. cemÜerio
catholico, ja desde muitos dias'

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



O"h'e"O�0'u t orlO'racão C,.h,eaou 'f
,

,11 6 li nu; U ç,y(;Qj ÔV', .00.

"
"

r

"

.Casa
,

't,

.Pianos "Essenfelder"

Flesch

Musicas Sellos
,para colleções. Enorme e escolhido
.sortimento de, sellos, cat;logús,
albuns, lentes; pinces etc.

"

,

, ,Quúhiúcl'. collecidnador ,por1erá,
visitaurlc e".til cosa, completai'
S\13 collecl>ão. ,

o que é íí(jORAÇÃO" ?:! I
E' A I�\tE.i.ÂVELMA.RCA MUNDIAL DA

': Classicas, de salão a, parA pe'
quenas orchestras, com partitu ras.

O melhor e ".máior' sortimento.
SI�manalmente rece

be novidades.

, Visitem a Casa Flest:,lt

Rua 15 de Neve nbro=-Blnmenati

SOUACAusnCA HCORAÇAO"·
'luto

SEIBT & STANGE.

, snDA C�tJSTleÁ .

"CORAGaOu,
••• ' ,.', o" "

••
'

,

Hua São Paulo ofíerecem seu grande
stock em OOROAS de Ilôres BrSQUIT

de óptima qualidade, fabricadas Bill

São Paulo. A' pedido também S'e, colloca

lettreiros sobre fitas para. as mesmas.

A 1\L\18 ANrrIGA E; A 1VIELHOTtj

GAR,ANrrrDA no, MUNDO

'"

\" ...

',ExloH à uma' garantia I
, -

. , .
.

I,' ,

' .

.-

J')_;�_.�. -;;;::'=."_';::';;::,;;::'====

, �.�* ViJlúléín-se té8? casas si·

, UnÜ:bs distribuidores no B�a�il: Sílva, JJfascaíY!nhàH &: Óa: '[1]8 (;111, 'Hi'jahy, á 1'U(t
,

L,({'H'I;O
"

, "
,

' ',,' '�' "

"
,

",_- lftiillei..," .ittnlo {t casa '](onder.
\

'

QlliÚtnJ�. 159. RIo Si ÓNértc;s., devcJh 8(}l' di?"iIJidàS (l
',,' "

, 'D. ]1Cl'rüul1tteller dos Reis, rua
.•;lpl�nâ Barreto,llJ '-Rio ele .J(t�
',tieira. "

•

'J :_.'-
- . '. .

,.
.

.

Lêôpo.lcló,,: I(,;etz.'1Clt;??�'i·, ,"

,
' '

", ..... ,
..

:

; De ónt'lú i.h D;j·('cliiri:itil,1;.'i:,:

..�:, �;::i�ti::' ';',�;});;jfi{j;(�\�t�j

Andreza Campos da Luz
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