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OPINIÃO VALIOS:�Não cremos.
Emquanto no Brasil osjol'nnc;flO padrão de vida alta de
advogam fi aviltação do cnn,l'

um povo e, não ha duvida, bio, eontrarlaudo o patrinricr,muito bom para aquelles que trabalho do er Presidente datêm em suas mãos o poderde Repubhca de elevalo a Ia'de exploral.o; enrtqúecêm fi si
xas maiores, osiinancistan inglemesmos, a meia duzia dos que zes 'e norte americanos que ne:lhes estão mais proximos, {ião uhuma vantagem auferem da

àlgum conforto a uma centeaa desvalonsaçâo da moeda bras:dos que os servem é deixam a ileirn, pensam de outro modo.maioria a bruços com 11 ma A causa dessa impatrlotica�ri�\,: qUf� só couscgue v-n ccr campanha está bem difinitla
aI,; f,)!'I'a de coruz- m e J'l'sigT' •

J I' 1) � ern um ul'tlllo FU J .car O na re:
uacào. . ,

1 1 2" d.. vrsra qUInzena. l e
.

o corrcn:
AR c;'lllndaH i r.ft-riores, 01\ te dos Srs, Nortz & Cia. de

operarive cru gend t. mlli es' New York, velhos amigos elo
pecinlmeute 11 classo

.

dos pc' Brasil, que elogiam a acção do
qne nos a:�l'il'ulto}'es só têm a Presidente Bernardes.
softrcr CO,1I clle. . Desse IlTtigO destacamos o

.'

trecho seguinte que põe a cAhrH
Ú mostra dcabaíxistas:
"Ha naturalmente urna gran'

de grital'ia 110 Braa'I daquelles
que lucraram com li hnixu do
u.íl réis e que e atavam hem
r, atillfeitos vendcndç. pa�'a fOI'a '

.

m' o'�ro; o,que pngavam em
(as L com moeda depreciaua.,
assim (�omo por parte dos in)'
pOI tlldol'es, cujos stoéks I:Offl't)'
ram g'l'an'de depreciação.

. .

"TOfln gente, elHl'etanto, sa'
ue qlle fictícia é a prosperida'
de causada pela depreciacão
da moeda, no melhol' dos ca'

80S ellll só porle ser tem para,
I'Íf', e em geral os preços ten'

detU,afinala se ajustar á pari'
dade nlllUdia1.

.

,

Con s i de racõ as o ppo rtunas,

Assis Chateaubrind, espiri:
to dos mais hrjlhantes da
moderna pleiade de literatos
brasileiros, escriptor de alto
merecimento, tem, ultimamente,
publicado em varios [omaes
da capital do Paiz uma serle de
ai;tig-os contra a alta do carrr

hlo
�

condcmnnudo a inaisterr
eis com que muitos dos nos'

sos estabili,,,tnR procuram solu:
clonar o pl'ublern a da oar.st'a
aa vida.

Aeostumurlos. COl'l'O estamos
fi acompanhar os cacriptns do
f111�'urrI1i1e ior nalista, com

syurpnthia, utravez da aua

-cullahoruçüo , assidua no "O
Jornal" do HIO, atlmirnmos :,1

sua vasta cultura, o mulo
1'1'Iil)(:0, leal, oonviuceute com

que sempre tem tratado as'

. eumpros de real interesse pa'
j','i fi nossa vida. de povo cioso.

. de 8Hd wlC'.iovnlidade e qu�
trabalha paioa cl)llol:al' em Itr
gt1l� (ll;l destnqueentre os ete
rnaIs: n paizer.; ú sua patl'ia.
E eS8n estima e admiração

l}\le temos pelo l1istincto lite'
rat'), têm·na 3!}t1UUtos o lê�l"

Intt�lízll1ente, porem, má
impl'U3são 1:08 tem eausado a

�éric <1e artigos fi" que nos

'vimüs Tefel'indo, tão má qne
.111\0 nos furtamos ao desejo de
","'-- ;;::;-:..;-======;;:;;!::;==-

escrever estas consíderacões em

torno de alguns conceitos que
nos parecem menos verdadeí:
1'08, pouco felizes, expendldos
pelo Sr. Chateaubriand eru�ar'
tigo ultimamente publicado
n'aq uelle diario carioca sob, o
titulo "Padrões de vida alta"

Acha S'S que estamos

nós, os do Brasil inteiro, com

preoccnpações ingeuuas de fn:
0:'1' lraixur o uivel davida a 1111\

tal"'pol1to de deixarf)lo�o p�líz
«m eOlldh;õ('s de Se poder
comparalo it Malaya e a 011'

tl'/1S nações da Asia e da A'
fl'i:.:n; (jllf O nosso povo HII'

ceia pfll'.fllz,el' o sei I voto (11;'
pobrézn, solrmne , muito e.n:

hora lhe custe o sacrifício {1e
todo () c onf, I to e hem estar
material.

Q le [illd" um poro camiuhar
e «ré caminhar faenlnclItü Pilo

Pensarão assim, talvez , só ru um l06'ét1' 81l1it'lltc entre O!;
- tA a 11'·1111·[11<•.·.1.· demais do 111l:\'eI'So, teurlo umos C[ uc nao em " I

fdéa do que seja a indole do W:ill'ilO de \,idll hHl'ilt.:Hi:ilttlfl,
'.
., uôs mef.)111US 1':.011108 disBO umbl'.iI�ildJ'o- , .ei;.emlllc),

'.' .

A ·e:�t{'" pouco' iUIPQltodi.
flue ::lt'la.nlto 011 baixo II' seu O Bnu;;I dOí! tempos de Pe'
-pricll'üO Ilc vida; Il[lo sel'ú por tl1'O II eOllsflgilÍll () (1111', nRO
este que se l'eg'ularil II stln ma' ('Df'iHlII'OIJ i;dn'z Iljn:11l em to

ipl ou lllepor prosperi(bde, O dos \.'138('1'\ tll'110S!I\Je r'('ptiblit'3:
grÚ,o d(� progresso, o adenl1ta' j'O!lfortoY'Hos 81'118 llnbitnn tl'F.

nieDto de SIlHS industrias e por Ultla vi{ln das mata .1HII'Ht;p,
do seo eommel'do. �;ra(Lltivo plogresso l1HS illdu::,.

. Não ,lia üegül' qlle pnizls Ida:'!, no COtlIIIH'I'eio, na lavor!'
o::de o custo da vjJa e Cf.ld�· f'a (I IJCI C(lllllllel'l�io dos. povós
Rimo como os .Estados Un'idos visinhQ8 e do velho mundo·

Al'g'é'ntina e Inglaterra deli! Esse exetítplo . e Illuit08 ou'

ft;,\Icüün, prospel'idllde tal .Fle tl'Oí'l que estão alJi nQs Qlhqs
os MllGca em pOsição invein' de ínJ(I o fllllndo desmel1tem
vol, mas não (�menus verda' e�t1)almente os que rrctenG am

{1eiro' que outl'OS P()\,os lia qu'ê ('um () bnl'ateamento das
que vivendo· bal'atlliSil1lo não �omlUS t]P8C61'en]()fl a formul'
fiüam atl'az d 'aquelles paizes. entre os pO'\'O$ de cathe'gol'ill
Ainda lia uem poucos dlHS inferiol'.

l{'mo� uma estatistica Pu�)Jjca: Sim, se nos content:lssemos,
d'l .peIa·l'�pal'tição dos traba' como I) chilH'Z, a uevorar mau: Ilhos, dll, Inglaterra, onde ve' tões, de arroz com �ois pausi·
l'ificamos. que aUi o numero Ilhos, uma cbir.ara ele êhá e

d�, desoc�upados tem Rtlgmen' e passar o resto do
..

tempo a
tad9 sensiv.elmente� Eill Agos. lSonhilr embrí3gados pelo opio�t.o.',:e'ss.�· D,.U.m�f'o attingit\ a ma" ,

O DOS':;O caracter, porem,'. ísde Unl milhão de pessõas
sem trabalho. não é esse. 1'rahalharemos pe'
.', '..'

a
. . "". lo progresso r:, de .nossa' terra," Nos ";Esta os' Umdos; com 1 aI'a'hem s

.

,

quanto meDút'j' o n1Jplero de o· ,e� .•.. .'

o
'.

sempre mala.

'pel'arios desOccupados tambem aclHl1�te pela �en.d� d() progres',
não é!ipeqtJeno.

.

so, vivamos, B)ulto embora,
Porque isso? Conse9.uencias.1 com .'0.' cam.b,io a)g()�e'o ,f�i.jãOdo bRl'atea�edto da VIda? '.

. a pouco maIs de vllltem. .

Eeill:!l<mtm,�cs
OetanriullboR!utl.oS e

.J. Fel'rell'a I!ln SHw�.
Collaboradnrcs
,;DivéI'sO!it

��ffi8@g3m
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" !.,_.":_:[), conserte '.:10 Exmo: i.':1)', Dr.ens J 110 pu ) IcO pl'lD1UI'lll e t!ln,�, "" , - u

outro sobre pnssageus parn. o Amadeu FelippH da Luz, inte.
exterior.

.

gro Juizde Direito desta CO'
- O Tribunal de Contas mar-:n.

recusou uuauimen.ente I'cg's' A 2n o menino Carlitn, fi'
tro ao contracto celebrado eu' lho do Sr. 'I'rauquilino Ramos
tre a cornpaulna brazilejra de Collcctot Federal em Iudaval:
empreheudimeutos aercouati Nesse mesmo dia o Sr. joão
eos para explorar o tl'a1'�\go Sílveir«.
aereo entro o Brasil e Buenos A todos, U::5 aossaa fí\;cíta'

Ayree. ções·
O +Presidente Borges de ....

Medeiros enviou UI1!a mensa' Dr,' SALVIO GONZAGA
gem á Assembléa Legislativa Acha 'se entre 110::1, em

ped�l�do que seja o �overn? companhia de seus filhos
l,liü)Jlitado por leI espeCl�l í\ \+ Salvio e 81:'idlOritv Mar!», o
fectuar despesa no seutido de

1 Sr. Dr. Salvio Gouzaga De
eer facultado (t v.uva do Ce]. zembnrgudor aposeutudo.
Massot os beneficios da lei no'

.

-_-��

161, de 25 de Novembro] de
I

Hl23, A mesma Assemblêa

PELO lElEGRAPHO
Floriunopolis, 30 - A

'

tir'

ma Luge
.

Il'mãos mandou
t.Ollstt'uir {i0 eleg1antes _chalets
na H.uu.. Nova, no porto ele

Imhitnba.
_ Por acto do Ohefe elo

Executivo Estadual foi exo:

'nerado o pl'omotor pUIJ\illü d�
s, Bento, badlUl'cl Jorge 1\121:'
sonette e nomeado em substi '

tnição e;�'; btlChal'ci Fernnnuo

Aquino . IUbeit'o�, ". '

..,- Foi elelto superlnten:
dente Muuicipal de. Orleans

o CGI, João Cordeiro Bitten'

coutt.
� O Governo .do Estudo

snUeelOJJOU a;j l'esoluçfto do

(jongl'essl) restabelecenrlo o
"

. '. 1 D nLVIflIHllCIP\O t (-).L il <
•

•

• pl'ollllt1g()ll�a reeoluçào autur!'
- Esteve muito eonoorrldo zando o Governo a conceder

ti enterro do deputatlo João da meio soldo às víuvas, filhos,
Silva Ramos, comp:lI'eceudo Inães b irmãos dos 6HíciaeR
pessoalmente o 0nvel:l�adol: da Bdgndn H,io Gl'âurlcnse,
do Bstado, sceretal'l;,s do lu

mortos em sel'viçq qnHndo ('111

teriOl' e Fazenda, autoridades uefesa da ordem e da legali'
estadul1.es e tec1el'ucs. dade,
- FalIa'se DOS meios pO' - Dr,l;Mello Viarma, Intu,

liticos·. que o uirectol'io tio
\)'0 vice'presidente da H.epu

P .li:,.O. 1.1 pl'eScnta.l';t a cantli'. hli Cll dirigiu eothusiasti('o tde'
uatura

.

do
.

Cel. Manuel dos ��rarnlUa no Presitiente Ser'
P:H,,�OS Mala para, deplltad(l narde!) felieitanuo'o�pelH iunll"
estndllul na vaga dClxapa pe- guração ramal fCl'reo entre
lo OeI' João da Silva Harnos. Soledade e ltaiubá, em Minas
- Continua obtendo grau' Geraes.

der:; saccessos LIas Beus coneer,

tos o I!l'uude maestro compo,
S1tot Oscar Silva,
- A Oommíssfto (ispacia�

.

t 1 d t li'!\. Pessons residentes na Avenidlt RIo TIran'
campos H tOS,] epna os ,C'

covÍeratl1!1 esla Redacção pcdir'nospar!l
cacio lVIüt'eiL't'.,,. Al'thul' Costa: que soliciterno!l do SI'. Ttc, Ce!. Delegado
Ivo �(} Aquino e desembarga' de Policiá Uma provider,cia que fuçacessar

o abnSo dos nolcivagos que quasi lodus as

, dor IIel'uclito H,i lJ iro ter [li í' noites pCl'lllbam o soeego .t()S mClradores

nou bontem OS trabalhos da daquellavia pubiica, ate alta" horas ela ma

drugada fazendo um barulho irritante com

revisão do pl'oje<:to du Ct)di' toques de gaita, gritos, funfonagem e cor'

go .ludlcario_l.do E�tado que reria de autos.

será apresentado em hreve -���

no plenario do Congl'eSbo. CON'rHAU'['O D{i�

Rio, 29;_�abe'se aqui que OASAJ\tIENrrO
o Oel. João ]'raneisco, adqui' Com til gentil senhorIta Hor
riu Pl'olH'iedades na ArgenlÍ' tencia A.W, Jacintho contra'
nH onde pretende lHi8sar t18n' ctou ousam nto o Sr. José Bo'
qóilla 111(,)nte (I resto d a Sua nifacio da Cu nha, professor
ida .. , '. ,'. . .. , publieo de Rafael· Agl'acen'

�..::... Reahzon'se na IgreJâ de do a communicação que nos'
S. João Baptista da Lag'ua foife,ta, desejamos !:tos ,noivos
úl!ttdi de BoüJfogo, a solem!1i' muitas felicidades.
dade da' I!ougl'ação epíscouul
aeD. AU(lré Al'CQvel'de, ;'Ie' �t'Jl�

v�do á dignidad.e de l' hispo ANNIVI�RSARIOS

üe Valença. ..' .' .' Fizet;amaonos.: a lu o Sr.
._. Amnmmciam çle BU6ll0S LuizAbt,y Jll!liOI'� i fl'aductor

Ayt'es que o deputado G�lÍ' publico. desta Comarca Ar

lherme SllJivan ,apl'eSslltou um .no Bauel',. conc(:)itundo com'

ploje(DtoAC�plal·a. creando O lllerciuutecm Itaiahy�
lmp6�1:o scote Q ceHbato, eles' ,1.'ambem a 16.a Exma Sra ..
tintú!a a renda fi anxiliill'.O .,Da, :M:uria Lydia da Lu:&) di' 4

�.

---.......-e-o-----·--

HECLAMAÇAo
A' POLICll\.

de, ji,i Iulminadu por um fio do energia
electru li O chaufteur Erich Iúihnen: E'"tc
I:<Cl'hul, tendo \·erine."I" que Um fio cOU'
ductor de energia ll/Hjlll'lla

.

rua de.�prc!l<l('
�a'sc do isolador, quiz {:u!)ocuJio, cm seu )ú'
gnJ', julgando quo 'IH1íla lhe aeontee�rin"en\
virtude de ,;e achar odçado de tall1ancOs,
'I'evc, porem, ao Luca rno fin, morte instnn
ta!lc}1. Na delf'gacia ele policia lol aberto ()
coru petcutc inquerito, tundo sido o el1ttrl'O
do desditoso chaufcur rauito concorrido.

- N'um baile em casa de G 118lu \'0 Zas'
trow, em Testo RCi!;o, deuse na ll:)ite de 2()
do corrente, um conflit.:to entre varios cor.'
vidarlos resultando sahirum fpl'Ídos ll�l'llar
do Schmidt e Fritz H'ISS e suas mulheres,
Feito o auto ds :corpo de delicto no. feri�
dos, foi aberto iuqucrito.
-Nesta 8.emallaproseguiu.sc. na Dele'

gacia de Policia, a inquirição das testemu
nhas sobre o roube) havido em casa de
Frite Wimlisch nn l\li;ar Itoupavu Seccu.
-Foram ouvidas (ambcm mais te8tcmu�

nhas 110 inque rito polícilll inHI,IHIJ'ild@ para
apurar 11. rel"píJn.�nbíljdnde da morte de
Hermann Pf'iftcr, no lugllr Rio d('s Itulius,
desta Comarca.

---�,,------

UINE BUSUH apt'�Sf�Ptf,,'
rá HIIU.lIlhã O gran.lioso film
iíTentnül1o" em que fi�nl'am
Eva Novak -June Elvidge e

Briant \r ash bum.

Depois da projecção os flp'
phlUdidl/S 41 Los AlpinOfl" exe'

cutal'Úl) noros nllllleros de

l'ep l'torio,

Bhunenau F. G.
,

TemOR a honra ele convidar 0.1
Senhores sodas Il EXlllBS. Fami lias para
o baile a rcalizar'se no dia 7 de Novembro
no Snhl0 HoJet/.-

A D/ledor/a

��------

CeI, SUva Ramos

l!'alleceu no llia 2H, na cu:

pital �.1o l�stnclo, o Sr CeI'
Joilo (la Sil va. Ramos, Depu'
tado EstaLioal; progenitor
do 51', J)bzembal'gador Dr.
Petiro Silva e sogro do Dl',
F'el'l111 !Ido Oaldei r1l, .T uil" E'e,
deral Substi tuto neste Estado.

palL'S

Costureiras, alfai::ltlls sapateio
rOs e 8011('\108 er.l(�('ntram·Se

no ueposito jUllt;') aO Ba.neo

Nacional dO COl1\l1wl'cio. '._�,

Vendali.ú\ vil!lita e a

prestaçõe:s de 22

NOTAS POLICIAES
-No dia IlG do corrente, pelas 6 horas

da tarde, na. Rn,l Bom Retira desta ciela'

o maior
Sortimento

Ultimas novidades

Em: Jel'cy. crêpe de seda, ,crêpe da china e

seda libel'ty e lavavel, blusas e chales de seda, rendas

metal, seda e algodão, enfeites. fivellas, botões, leques,
hl'iilhas, meíusi r,asemiras, paImbeach, gliav.utas,lenços,
'etc,

AInda offereço ba,ndeirinha nacionaes, fazendas, para
dejl'as, fitas côr llaciollal e italiana.,

_ ' ..
'

Visitam minha casa o V. SI'as. encontranlO hudos
dernos sortimentos a preços muítissimo ftduzidos.

Hermano SachUaben

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



o PANAMA'. . O.NDE ESTA' A A .iutenção geral do Apostola-
GROSSERIA? do da Oração para o mes de

• , Novembro' e: A salvação dOI]
Sua'Oonstltulolo Quas.d,odos 08 10.rnaes que ag"""isantes.

.

e a revolta'ê blícad 1
v,.

t m pt: lC8uO o te egramma Indulgencia planaria to':"
O Panamá tem nu.a OODfiI' dirigido a Monsenhor Costa ties quoties.

tituição única em todo o Uni', Rego, Vigario Geral da Ar' No dia de finaclo8, iodos 08

verso porque em seu artigo 13S ohidiocese do Rio de paneiro, fieis p�derão lucrar irydulgenoia
admítte que "o Governo dos pelo deputado Uardoso de.�:.Al' P?e'!lana tantas �eze8 guantaa
E t d Unido« da limerica. id

.

t
- V't8ztarem uma egreJG ou oroio

s a �s. '': mel a, que em apar e a. um rio publico Ol4 semipublico, eum-
poderão �nte1'Vl,l em qualq?1J81' outro deputado offen.:leu o prindo as costumadas condições
ponto da:Republica do Panamá clero nacional, cujos serviços requeridas, isto é, orando pelas
para restabelece1' a paz pubbca e patriotismo seria injusto ue- intenções do Santo Padre, con

e. a modem const-itucional, etc, gar, deranru'o como res· físsão e communhâo,

etc.
.

posta a um telegramma gros- + ...

Os cidadãos da curiosa Be- seiro d'aquelle sacerdote. CERVEJARIA
pnbliea, ao q�e parece, não Como o publico desconhe' CATHARINENSE

. estão multo díspoates 8" cum- oe esse teíegramma publica'
prir esse arrígo do magno ElS· mol o na integra.
tatuto elaborado em 13 de Fe' "Exmo, Deputado Caro
vereiro de 1904, por obra e doso de Almeida, Gamara
graça de Tio S1:\ro, dos Deputados. - RIo =-Ten'

Nas rer,entes desordens que do hoje conhecimento da ar

houve na Oapltal da Republ.ca titurle estranha de V. Excia,

os norte americanos resolveram com relação ao clero nacio'

dt sem'iar ar par'a b.» de to uul, em n0r,ne dos sacerdotes

dos e fdicidade geral da nação. desta arch.diocese, de que

O e 1 O porém en:
sou obscuro I'qn'eHcntaote. Is panam n 1 8, I '1 1

t deram
..

teem idade ven 10 trazer ve temente pro'en eram qUi} Jll U '. ,

1
b t t .t t rem do seu

testo contra a mjustic» t e suas
as IlU e para ra a

. , .

r d ram tio Sam palavras ofh;uslva� a L'hsse a
governo e ma 1 a c..

• .• di ,) .

bu ia)' recebendo ás suae fOI" que pel,tellço, pe inuo venta
g

.

'

para diaerJhe que 08 padreseae A bala. b ilel II.)( 1'981 eu-os cumprem me uor
<ilii1Q___

o Seu dever do que alguns
REGRESSO

.. �',""'.. co"� <RQliJi�9JIÀisorcj,ados . do povo

De sun víacrem à Eul'ops. entre os quacfI espolltaueameu:

regres�lOu 1]0 do�niDgo passado, te bC collocou Vossa Excellen'

acompanhado ue sua Exma. cia'

Família, o SI'. CuL"t Hering, di' Fossem outros 03 pl'ocessos
gnoOhefe do EXt'cutivo Muni' eleltoraes desta ten'a, I�orn

.

cipal.
'. certesa não assumida Vossa

Excelleocia attitudes desta OI"

Apre�entall1os boas vindas
de.:n. Attenciosas SRudaçó('s,

li S. S.
- .....Mollseühor Rosalvo 008tll

�g<.iiiõP" Rego." .

De o-rdelli. do S1'. SuperinfenN
Padre Justíno Lombardi

.

�-'-- dente 111un'icipal. de Blumenatt,.
.

.

. '. Notas.. Religiosas faço publico que nesta Secretl�·
Vidima. de Inmcntavel' áccidente, fal. ria fica

. abe�·t(.(, a concU1'rencia
le�eu no (lIa 14 do mez que bontem se Amanhã, communhão men- p1..tblica, até 16 de Novembro dó

.'. findou, no Rio de janeiro, o revdo, padre l'd A l 1 ii d O
-

1 d
' .. TusMno Muda Lombardi, da Companhia. de SIl O p08�O a o a raçao e cert, anno, as 10 tOras a ma-
'.'
lesus, f!Jxposi ào elo Sontissimo;

.

nhà, para recebimento de pro ..

Quem conhece !l organir.all�(l severa da
.

A's 5 horas da tarde, reunião posta sobre "(1. construcção dum
douta companhia de Santo Ignacio Loyola. da Irmandade elo Santíssimo e boeiro na eal?'adct geral Blt"mé�
n1l:6 p6de negar o valor desse flacerdote à 56. encerramento da Adoroção, nau a Gaspar no terreno do sr�
que entre os 8e 1S con5picuôs irm1íOS de Segunda feira, dia de Fina- De'mnier.habito. conseguia detltllcnd!ls posições e,
dnrante longos aorioa pr G ministerio dO dos, havorà aanta 'mi8sa, na Â planta sobre Ct1'efe'i'ida obra
ensit\o exercel ',ndiscutivel influencia nR fgreja Matriz, às 7,8, Q [) ho'ras 'poderá sm' �nspeccioHada 131"'1; to'
formeção damocidade brasileira. '1 erça�feira, ás 6 h. da farde d{t' dos 08 dias uteÍii. esta Secreta-
o Padre LOIubardi era italiano de nagei. voção em honr a de S, Antonio. ria; as pt'opostas devem ser en-

mellto, estudaI: na AUiltria em Nova ;ersey 1 "h d
e vindo para O l3r!lsil no' fim do passado Quarta-feira: I, do mez, ás trp1/ues' em e!J.ve opes eco a 08,

aeculo foi professor do CoHegio de S, 6 h•. ' [liJ tàrde, devoção em Blumenau, em 26 de Outubro
Luiz,'emltit, do collégiO doa jesuitas de !tom'a de S; Josá.

. . da 1925.
'

Nova,
..
Friburgoe dQ. Collegio Santo Igna' A" 1'·1 K'

.

do do Rio, Quinta-feira, ás 31."1, doutrina 1'UO uO· lfsten
Ultimamente. O grande Jesuita. eXercia A,h'l'ístã.. .

l! iscal Geral.
11,0 Rio as maIs elevadas funcçõe9 cOmo di' Se:daHfeira, l' do mez, ás 53/4 .

rector geral.do ApoSlOladodtl.Oraçí!:o, .missa 8ol.,emne,' às 6' h. da tar�
Amigo d�dicado do Brasil; 1\ eate coosa� . ,

gt1jú Os seaúnelitos e sacerdote" : de in' de," devoéão em honra do
tellectu.il, concorrendo muito parà II. refur' Sag1'adq Ooração de Jesl.Ls'

'

.•.
Iíu\ <los nal3:!os constumes e para a propa. Sab.ado,·· á.s 7 missa nupcial .

Na prox'Í'ina te1'çet-feira; dia
"

... g�çit6 das scieneias,'
..

na intenção de Max K.reibieh e trez; .. i71icíar�8e·ãô os· trabalhos
. � .'.,' .. Com \lo mOrte do padreJustino Lombardi M.arIa L.liiza... Sad

..a;. a.
.

.0.u.a..

l
...·.d.e da 2' sessão ordinaria do Tribí4;",

<a Comp�Dhia, :de Jesus I>",:rdeu 11m dos . .,.. .

sens illulitres representantes It Jj. Religião verão comparécer as ,�lht13 de nal do Jury desta (jomarc(.',
ÍI.'" devobldo apostolo.. Maria'; .

LdIJ1';(mk Q çot'tente am'to'
'.

Visitou 'nos no sabbado passado,
acompanhado do Sr. Zadrozny
o Sr. Carlos Seyboth, socio da
rirma Tiê!de, Seyboth &Oíe, que
acaba de installar em Joinville
importante- fabrica de cerveja de
baixa f�rrneutação, a primeira
que se intallou neste Estado.
O typo do novo producto que

vem enriquecer a Industria Ou"
thm'iuende é de óptima qualida
de e reune todas as condições
para, .em potzco tempo, substitu
ir vantajosamente as marcas

que n08 vêm de fór'a, influindo
para (me se eUe firme no mer

Gado não somente sua pureza e

gosto agradavsl como seus pre
ços, preços que sâo ioferior€,1)
aos da Bl'uhma e de 01.l�rHS
marcas conhecidas, já, estão ex

postas à venda es marcas Ouro,
e Clariuha que podem se� vendí1.'
das 110S bars e boteqtllDS P")
1$700 e 1$400, respectivamente
Os Sara, Zudrozny & Habe ti
veram a gentilleza de enViar'llO$
uma duzin dH.S referidas marcas
q:lP. agradecemos.

Edital

Jury

.Estão preparados'e promptas
para julgamento 08 soguiuies
procelJsos em qu,e são rêoe,

.

,1) Nicolàu Ohaves, pronu.n.
ctado nas penas do (J,�'ti{Jo .�94 §
I: do OodigG :Penal sl/l}undo
julgamento.

'

.

2) B1'uno Baadnrl a'rUgo 294 §
combinado com o 13-primeiro
julgamento:

3) auo Rõste'l'·"artígo' 294'§
1" segundo julgamento.
.�) Lui� Anast�cio de Olivei

ra-" artigo 267·primeiro julga"
rJUJnt6- ,

'

õ) Cyr"illo NQgueira.·artig()
267 primeiro ulgamento.

.

6) D . .Minna Enl,st-- artigo
301o-primeiro julgamento, .

7) Le�poldo Braatz-' artigo
94 § 2'2 J1Ügaménto.
.8) Augusto Michel.-arligo

304 § �. j!âgamenfo"
Os quatro primtJiró8 .é os dois

ultimos serão defendidos pelo
advogado Max Mayr, o quinto
pelo Dr. Gilberto Paiva de Lar
cerda e a sexta pelo D1', Neret»
Ramos,

Injecções
bypod.erluieas

inil'amu!SIcularee

npplica se na

Pharmaoia 0101'1a

do

Blumenalll

RIO DCS
CEDR.OS

No risonho e pitt )f(!SCO
Rio i/in CetÍr,;s,mI lugar !l'
-prazível .

assenta o helio
ClJ!légio No S, Aua.1iador_
para meninas.
A instrucql!o mínistrnda

dtn plena: .. cOlXlform.idaclJl
CI)Ill os proaraJ]lmas vig&l'
tes ab1'l!ogci 05 doi! cursoiil'
Sllpi17ol' 4 p'rinfariti'-A em
do .ensino dll'Var!u lingUal,
ha )icç!fu de musil:$, flllfet,
pintura etc. '.

.

Modica II1tnsalidade, Mi!
lllimentllçílo,' agua potllvtt
Tudo esta confiado 111)"'. t1li'

.

dados e governo das lti!,
niias Edueadoras,velutlludàs

. :Filhag dii M. AuxiliadOf'II"'"
Obra D. Bosco;

Andreza Campos da Luz
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A;' CI DAD}�
Itrs� P*'AfPImmtiiiti:ã?&

'

aja!iô; -S;í r[" "c" }ési"�··-n·.1 f;�À;�'-_ ..

'A'DVÔGÁDO

Auto-e-Línie
sumÚA-RTO no SUL

Jacob Dalfovo
Fahrpreise:

Rio do Sul 10$000
Lcutra 8$000

Fahrplan
Abfuhrt Subida, n�ch Ank\\llftdea Z';gCit,
um I.) Uhr nnchlllittngs ..
Mirtwochs uud SOllntáf-(a um

morgens.

Cu.nRll.8· civeis, eouunerclaee
oe �rl).nilllaell6 GRANDES FEIUDAS

de
I.··· "ME:J>!OO
'Clini,ca

.

Geral�I)Mnças .. a.c.
;.
»

..

. ..
'

.

,)!r,íartW:�s;O;,:.
'. ;··::Ootlsúltas: ! PHARMAOlA
BRANI)ES (ias'g às 10;

".

. 'Resiilen'cÍI(: HOTEL HOLETZ.

r /0 Atteiidé 'êhaIllados

Andreza Campos da Luz
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iÍllquelltellft,rio d �)OIOlii a��ã,
Italiallft em IUOleIIAU.

'\Pomlngo-- 8 de Novem_bl'? -Dorninqo

.A Commissâo encarregada de organiaar a eommemoração do 500' anniversarlo da immigraçâo italíana em Blu'
menau, convida a todos os habitantes deste muuíeiplo parA. comparecerem no dia 8 do corrente, domingo, na séde
do districto de Rodeio, aftrn de asstirem aos grandes festejos que ah1 se realislll'ão. Os eon ;ridados poderão seguir
com o trem das 7 horas até Diamante onde encontrarão autornovers que os conduzirão á séd districtal,

A' meia noite partirá de Diamante pal'a esta cldsde um trem especial afim de que os Srm. ':,ue comparecerem ás
fest;)s, possam assistir asque se realizarão á noite,

[�ndes e solemnes funcções religiosas e festejos populares

MUSICA, CH U RRASC:O, THEATRO

�arecerão repres'entantes do�Cel. Governador e dos SecrfJtario s do Estado e toda
; ... as autoridades do Municipio.

Espera�se o comparecimento de todos.

Em Diamante todos encontrarão eonduoção para Rodeio, pois, foram conlractadou ,',
.

IS para a gerviço�

Todos ao Rode.io ..no. d.··.0··. ;;'.�;'�)�::
.. L.g·. ·.·

..

0o r
..

. a!!i:... .... �:>il(j�""_, : _",
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1<1' A l:\Y;·;JAVgL JIAHCA MUNDIAL .DA

Flesch'
('11-.· e· o'

'. ,'11'�J ,lI ''',�O
'

H,.'
�-)

. Coração Cllegoll L .. Pianos "Essenfeldar"

HCORAÇÃO" ?!
Claesicas, de salão e pata. pe'

quenas orchestras, com partituras.
O melhor e maior sortimento.
Semanahnente rece

be novida.des.

"

,

,

'

Sellos,
<

para cclleções, Enorme e escolhid(J
sortimento de sellos, estalogos,
1l1buns,len!es, píneas ete,

Qualquer collecionador poderá,
visitando esta eo sa, completalJ."
®ua coHeC9ão.

Visitem a ('asa Elesch.

Rua 15 de Novembro-Blllwenau

Agente em Blumenau:

SEIBT & STANGE.

nlla Silu Paulo oj'ferccem seu grande
sio("k CIU CO]W,\S d.e flôl'i','3 BISQUIT

G ,\lU::":Tll'A no .\JUNDO !
de opf imu qunlidudc, rubricadas em

S:i(! Paulo. A' !wclido tumbem se collocu

("'I nD � t" 'jus-rir.
J

.�:
"

,� • l l ,

"

I ,

, ',i;
U L I f- u�\,,' I, ,J i:\

1.f ,',' l\' l 1,' ., ';" I' \ (I'
". I"" �

,1.1 ) ,1 ,'::"-1. �.11 ,} ) .. � ,P J\.lfl'lG.

gan ntia I

Soda Caustica

Leopoldo Kreteschmer,

Hua 15 de NOlTembl'o

Agente em Iíajahy':
Caixa 35 neiro.

;,�. .;"
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