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Blumenau, 2ü de Abril de lH2ô

As ultimas noticias checa:D

das do H,io, S. Paulo e .� lo.
.rianopolis annuueiaui que uI'
iiinaruente se tem : verif1I.�ndo
coustantes baixas nos pl'P.(;ÜS
dos geueros de primeira ueces'

sidade, tOrDIIlH!O'Sl:', assim,
menos penosas as coudiçôes
de vída .las classes uieuos fu:
vorecidas da fortuna.
Assfm é que a lbta t1o� pre'

ços que teu. vigorado uesaas

capjtaes é a seguinte:
Asaucar refinado, kílo 1 BOO,

arroz, de primeira, 1 $000, ter
jão DOO, farinha de mandioca,
especial, 800; hatatas; fiOO;
cu;é, 4$500; sabão, 800; mi:
lho, 400; banha 4�\r)OO, carne
eecea 2�\HOO ect,

'1\11 baixa, segundo se afflr
ma, é devida ás providencias
tomadas pelos .govemos fedl'ral
e paulista que acabam de

ad�.ptar severas medidas qUtl.Il·
• to R exportação dos geuerce
· de consumo, obrigando os 1Ie'

gociantes a fazerem sensiveis
al:Hüimcntós nos preços, nt.é
ag'ora mais ilo que ('xagel'atlos,
por que eram vendidos.

Em Porto-:- Alegro, tamb0!U,.
a ?Unltl verde SOtIl'êU grande
bl\\xa e está sendo vendida a

1$200.
.

.

...• Ora, cmqnanto ue,ssas gl'au'
des

. cidadé8 a vida se vai
tomand.o mais faeil não só
para o pl'oletariado mas para
toda a popula��ão devido ás
enei;gi�as medidas túmarlaH
pelo govel'l'.lO. que dc\rerjam
e�ta�' vigora�do ha maislempo,
aq'll infelizmente ainda
nào se seu tem 08 beneficioFo
dessa baixa, coutinuUlldo

.

em

·
vigor Os pl'C«os amigos caml, se
pode ver da �eguinte lista: as'
lIuear reHnado 1$800 (casas
hl1 que vendem a 2$000), ar'
�\)Z_ 1$400, banha 5$400, ovos
2$000 a {:razia, trigo 1$5001batatas 600; Mbão 1$200 cal"
ue .v�rde 1$400 e 1$600, etc,

.'

....

'

<.?S preços. daf:. . mercadorias
". l1íilll!lo sentem a iOflúetlcia
.'

.

ih) míWcacto (',adoca quando' so'bem. Isto é iIlfalli�eL No mêS'
!no dia ou) omais tardar? no dia

(I projecto do futuro Corligo
do Processo Civil, Couuuerein]
e Criminal, é a prova dessa
bôa-yuntade que ha de J'C'

commeuuar a actual adminis
traçãõ estadual á gratidão dos
posteree.

Penso Llue ninguem sel'Ía
mals apto que o desembarga'
dor ; Heraclyto . Ribeír. IHll'll.
esse deli�ado mister. Sobre
ser um dos mais ecnsplcuos
me.mbros do Superior Trtbuual
J{, ;Justiça, o integro magis:
trudo é uiu desses juizes qlle
têm amor li, seus livros, nelles
proeurando a luz; de qlle tanto
uecesslram para Tnudanl('ntul"
os tH:lIH ti espacbus e sentenças:
AJlllh !ta poucos .Iiaa, <:0
Telllpo)), noticiando o seu an'

uiversarro natalício, ;lÍl':lse que
.elle !lÜI:iSÚe I) refunda eul turu

oriente advo!
..�."ad(!" t f.·..

Ull( •.cio
1

"
\. geral, ulliada a uma vasta

nados li" rÚI'O :':0 l':i{} dos J' iurid
.

, mi turn JUl'l\ i\:.a ,e a ulna inve-
plei,tos ilHliehri()�, j:\ 110 go [avel capacidade de trabalho.
veruo do tia li doso 81'. II ereil in COJJhe1io pesaoalmente o
Luz se tentou púe em pratieu desemhargador Heraclyto, e,
a gl'l.Hlíliosli iuiciativ», e, 110m trataudo com elle eerta

.
vez

expressa alll:t\.II'I"Z",·li\,;:;(·.\ (1('.).. Cou: 1··.. 1"..., .

� l

-q uanc u, em ti(�tem rro d�)
gresso Represeutativu, foram Ul21, p!c$te: o Ineu eXllll1C
nomeados i:;1l(\lwssivümente pa' pHrl1 adyogadó provi8ionaüo-'-'
I'H I'é'digir o respectivo pl'ojec' 1dmirei'me d.H solidez ,le sei!
tI), o cOIlbeeitlo jnriliJeonslllto preparo fOl'mtulo atnWBEl de
c!r. Alfredo Bel'lIHrdeB da Si!' longos nnuos

.

de estudo e de
va e o desern\lurgadol' em expedco()ju. EralDos Ü'fll'l 09
di�ponilúlídade sr Gil Costa. \::xauliulludos. e quatr\} foram

n:_fficl1ldades illlj.1I',evistas 98 pontq8 tirados. á sorte. O
sobl't!v;cl'al\l, e 0'1 tlois juristas; ,.lescmharg·udor,flfAbil"1; o�·<IUt,tl'O
PUl'í.t oe quaes Santa Cathal'ina

.

pont{)s, e sobre clles; CÔa} Ulllii
tinha voltado SU!t:ll uttenções, presteza assombrosá, dil'i�!:ia
niio pn.Jeram apresentar'

.

seus perguntas
.'
e objee:çÕes. aos.

trabalhos· E nS\lii11, o ,grande i\xanlimmdús Qq#t'esiló 'qti{':, IV
estadista náo ponue introduzir pesar das l:sbHgelt!ls espera.ll·
nesta terra -qlle �ervio COnl lias que alimentMl1 11(1 meu

tant.a deJíüaçãü oe uunca des' \'xi to, mr�. vi tonto pán. safar'
mentido patl'iotismo- mais \úe das eiladas que treque[l'
esse notavel mellWl'amento. t�mentc me arnlava o. fistU!"I»

C�\}.n�a co\um'(\é.\ Agora, ó 81'. coronel Pe�: examinador ...

l'eira C Oliveinl,ql1e, sob InU]' Uma p�rtietilarldade não

Em decreto recente o SUl' tos respeitos, tem seg'uidQ as crlcapn. fi. ulrlgueLI'l .. que f�l.lle
coronel Pereira e Olive'ira, pégadít� do seu iIlustt'e ante' eom o desembargador Beta'
bonrado gov�rllador do Estado) cessor, pal'eee animado da e1yto; e é o CUidado, o excl'u.

nomeou (1 desembal'g'adol' .

.fIe' melhor' hÔ!l vontade em sup. pulo com que profwra expl'es'
radyto Ual'ueiro Ribeiro pani prír a lamentavel lacuna, que �H.I'�Re éotTe\;tal1ltlute Cfn por'

redigir o projecto do Codigo .em tantas diWcnldalles ,põe, tllg'uês, .Nísto o desenlhal'ga'
do Processo civil, colümel',cíal 'não poucas vezes, aqi:ielles dor se<mastrfl digno filho do
e criminal dO gstado.

.' .'

. que, nesta terra, mOllrejaril elniuente, prQfeSIlOI; l-l]nieatci
Não é de hoje�' como se rias lides forenses. A nomea' Oal'n�it'o Rlbeíro,' ·�Hiph)r{lôfl

sah€, a idéa de 6e dotar S. ção
.

do soro desembargador" Sel'õeB Gpu.mrnnticáea." e

Catharlna com um codigo que Hel'acIyto H.ibeiro para traçar mestre de Ruy.· }3arb08!h' tom,

"Quo ral» uma illusão �,(I[!a (' se»: fWido!,.,
Desdenhas, rindo da perserercnca
()om que "l'ne atenlio ao ideal, belto e ,jocHndo
que eis minhus horas tristes abonuuça.
o ]lobi'esinlto que eõ tem '/'10 mundo
Sete pclmoe de ferre! por lieranço
Seu nuil não sen!írú menos profundo
Se conieiqo tiver uma espcranço;

Deixe-me, POiB, subir por elle à l!8[1heY(j.
Onde mea coração M deealiera
E numa rõde cor do luar 8(' enlea.

PrOCHnt em ri reter. como. retenho.
ama couraça -ig:w! a� esla que tenl.o,
Para, cffrouiur a dor yw' te querre«.

seguinte. Mas quaudo baixam.;
Enrretauto ilHo lia razân

parI!. [uscifionr u carestia per'
mauente em Bluruenau.
Tendo o muuieipio um grun:

de centro colonial '1,.\e possue
óptimas eomruunicaçôes rodo
e renoviarius, não soffrendo
portanto as eternas eritleí:\ de

tI'llusporte q lW são o
. flug'eJlo

de outros I1Hlllieipios é de ex

tranhat', e reprovavel mesmo.

esse estado de cousa".

A nossa popnlaç.üo. não é
um bloco de eapitalistl\8 que
potisa presoindir \i08 benefidos
da baix�1. CO!llpOl:lta em sua

maioria, de operurioH e fune'
ctonarios pllblieos eujos 8üla'
rios e ordenados mal diío para
supprir fi. alimentação é o ves

tllario, é portanto justo que
beneficie das vautagells que
o mel'cado, livre por ernquanto
das garras dos açambarcadores,
presentt�mente offel'ece.
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",dom;, neve, Collocou de novo, (I J:opo
�oln'l', o baldio. '

..

.
-''',�s:,ÍIn, contlnuou Crú'oker,' cabe a"

,\(,ce, JlllZ! 1\ escolha; '\3 veze'�, aqui em ,

(tt\l·ot·�el. 'Jo��anlOA ao maior numero, ac'
'

cresccntou elle vultando'se como para:
cspúo»: o ::lCtO 11 Hitchcock, mas com lllll

tUIIl de, voz inaultuosn. Vá, ande juiz.
Kablay atra vessou a turba" diri"iu'se

ao quarto vísinlro.
"

Sobre a meSln:S!:LV1\ um capote, fnl'm"Il'c'
tIr, um bolo. OM homens colloenram'se todos
oru rurl", Ct ocker entre 08 dois adversal'li,j;,;

- Vumos, juiz, disseá elle desIgnandQ a

CERVEJAS PELOTE
I

, Age.ates Geraes da Fabrica. pam 0,':1 Bst�l(hs do

CplbarlUíl -, S,tulubo & COmlt
Ponta GI'(V$�Hl, Caixa IJ>ostal 186.

maiores eneomios. S. 8.

comprehendendo as difficulda'

th:s, com que luetam 'os ope'
ranos neste tem jJo de earestia,
lnn,üdou aüg,ml�Btar 20% rIO
salaria de todas as pessoas
qu!:), tt'aollIham OQ8 eStnhele'
cunentos d(j Sua propriedade.
:INSPECÇÃO DI� BOB,'rEA'
DOS, -o comuiaudo tia 5a
Heg:iflo MilittU' detertnlnon que
os s�l·teadoi:i que forem lu:ga
dos W(l!tpÍ\�es para o Sf'l'v.iço
militar, na ínspeeçao do sande,
deverão I:HH' immoüiatt\mellte
re.mettidos a OUl'ityha para
all serem novamente
eionadc»,

Com lentu
sahiu . do gllll'ú e ,'úm (I 0(\110 do revolver

lJirigído para o sol é) udian tou'se para �'l
combatentes [('ndo !l'" labios um eorrisu
de syrnpathia. , ,

Juiz, disse elle, 11(1<'l' todos lamentamos
que (I tenham insnltadu- aqu] 'elll Garotte ,

O C]lltl deseja agora? "

,

+-Um cO!llbate Il,al, 'Tcspomlcl1 Ruhlay,
recomeçando a enxugar a k.. ta, coin o leueo,
+rPerfcltament«, l'cos"gnhi 'Crocker de..

pois ele um momeuto de reficxão.
"

,

Uu, (�()1ll1HiÜ: leal é justo. Mas i: ,limei!.
ESte 11t>lllem-�e apontou !Illr<l Hitcbuock
é �in dos melhore lltiradorc:J que ha e

Cl'L'lO bem qu.:, você 'lão seja tão dextro
nus armas COlHO ... em o utra» cousus.

ll'el, urna tH�V�}. pt1.�l�.;'�i ,C91UO pari.\ pbU:;fll'
e e'?t\tlll\lnn coru c u,u:�n}() ar seguro e

dellllenltl();
,

.. _, Nos todos S('ll\Oil "oli,.llll'Íqs com você
jni'T,,' bom o sabe). SllppOlllwllllJB' que você
eseolha um hnmem para aubsíítnil'o. um

homem '(]lH" seja )ioln atil\ldúl". frlHt' sel'it
leal e VOCt podcni escolher qualquer Ü{·, IItl;;
e mor-ruo uui Lkpóí", do outro 1!:l'tamos tlJ(\o,'
promptos.
;'-Nf((), d,,;,t,� ó juiz, ,retil'llll<lo o lell\�() e

dl,jXlillrlO ver Uni l'j"L'll ,!(,rmelhQ!lo 'lII,'ío
,ltl testa. N[\(,tl FUI ('U ,; otíhw1idll.' NiÚ)
f)ll:t:f()' que ningncfÍl l'J!U"',O,IlII.;l1 1<::'1J:>tl'ó "

'--MlIiLo bem, disse ,C1'()c],�(�r 'com a,'

'ilppt'Oyat!vr. Muiro bern , jllÍY,;' ,iprcciaInns,
muito a sua dHciH;�() nius não ê: justo, ') (�

'l<;alllpiI<IWlllO d""�Ja i{lIH O c())uIJ,ü{l J'eja
leal.

"
,
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A�'·IJi)O$ nmsicaes
'. �r u�it'as de tiJ1;tOS os generDH
" püt'" todos os t:tl;(os: "aI buus
dtt. ullJ.sk�u da::;sic1.i.'�í, 'para, ::;alãu
� ,p,.,qu"na;; orchestra». Semanal'
incute; �H)vrdades� dHq melhores
Gt1.S�5 I.L� R:r) e R. l\udo.
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.Horado
lO$ílOO
8;�{)U{j

eonsi-
dera r-se esera:

va das rnaldítaa febres, milléitaa e 8el;ôBs, pois, já
sa .. encontra à venda e'ü1 .toda a parte,», ulais efticaz
meio de óoulbatehtS l'apidamentt�.····, .....

Não lia' mais sezões! .
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SUB1DA�RI0 DO ,;UL

Jacob .Dalfovo
. 'Fahl'preise:

Rio do Sul
Lontra

applica se na

:Pba't'maoia Gloria

do
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