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COIU a approxima ção do il'l:,,"r�il:li5 íE� ::;�QJl$ I
,
Natal, todos 0_8 _lares �e Ul"urr.:i- O nosso brilhante eollesra I "''' 11 �_. � � �,

- 1J-----
,nam da, trad}�j{maI :l,it'grla na ,O Estado'>, de Floríanopolls.] Ou U.fil @ll.aUi'i.lí.e i"a.. JÊUáO;p {li! ª [us&i@ dOá exísrentes
\ arvore U(� muitas vetas e en- 1\1';')1' 'H) <ln' sua C"II'Ç'-:O de �I II' feites. carregadas de presen- d,;'c:,���q�t� "'(�c se�ui�l-e. ��

��='tt

�,
" ,. -:- .' . : te�< e_ bom-bons, Toda_� as Vil;1O!�: h,;je, ent mã,;s d'2!� EÇa,9 (Li C!r;ütjcJ - ,AP?s terem .estr�do em con- I

Ja se disse, por ani alem. mas. como os partidos polítícos ] crianças pensam e d?lmem pessoa respeltavel, uma cedu-] � terencia CO!rl o cnei e, do g(�I:"3.l'no lJl'Ot'18é!J'w, os repre-

Ique o major erro do regime Não se consultam, na maio- sonhando ja, com, a r1s�nba 1H da Caixa de EstahilizaQáo'l! �eHtant(�s aas N:ri'e!lA,es,po,ldwt1s calflar'l?teiU;e_! appe

extH�:cto foi a !alta da exis- ria dos casos, as necessida- esperança dUl�a D0,Dequ!nha (I:> valor real dI'-' 5(J$ooo, 21. � taram para o (�t,;nu·:_m[e. �'JrotO.fJene.) Gllif!l.frues para
teucta de p���dos. de�. dúcorr.cp:t;-" d_? nosso es- de olhos grant.c: :- ,o?:'1m�ba teraría para ,50o�;ooo. com tal I � 71[(;, "': :'?l_!:a. �l:"(I.I(·a(;(:.o.ftl.lal, [l,!f,,}P�lct a iiaeranç« �1e •

O que eXISHa era uma 01'· tagto de crnhzaçao e cultu- vermelha, dum '\ est!�ILlho ou nerf(\,ir;,iO oue somente o eo-;I toaas as !'.{(:,�u,e,) ]Jol'.tltJ�l8 do ,1!.SdlJO. que lutam den

ganízação ameiaI, dada a vi- ra, os reclamos e as realída-l raio nov o, e, da� muitas ou- nhecuúenü; de determinados I � iro �e P'!'IIW�PWS, unuios, porem" na dctesa da terra

gencía da politica consagra- des actualizadas, e. ou faz-se I tras cousa� garfl?aS d(� �

co. caraeteristicos das cedulas J � b(lrnfl_a-vei'r�' . ., ,-r' .

da dos governos. E sobre es- obra de pura adaptação, ou res, qUE; sao o ceo da mran- ;10 5n$000 e de 500$000 po-I � 1\:) gaowciC d·? ministro (ia _Í).flnnha. realizaram-
te ponto regirou, sem dúvida, tracejam-se linhas iluieiras ela aqut na t:rra. TÜ,daR €1- Llc"á evitar v JOP·ro. fi se vat_'I,(�.'! r:onffl:'_'l/{'!.a.,:.
�n�a ou, a l!laior Hnalirlade ,!e ,�mic21 ou ímp()�si:el Ob_/l,as es:a? aDs:�:;;as: tO(l�S q�.�- DE's,�jando pl'ei';1Unil' os nos· 1 : O Ul),'/,uentoi federal ilW_j01' Ru,y Zobaran ali

�
levoluclOna.rHl... Jec1.lvaçao no momemo COl'- I,em sa'�,er. q��n��tj ;-did;� �(f_••- 80S leitores e o commerclo emll! compr;;'crcn dnas t'C,:,7S, 'I

�s tentatlvas,}e�trr� para a rente.
. �:Hn l;,la a lE.dJl�açLiO ua SU,L ;);!:rti"u1al' contra o posSlvelen �

Paj'ece estar asspntado qne, OU, se fanda um gra.n- M
de ... rubada do 01I1Clallsmo pe- Como, entretanto, a. naVI- í ",mb,çúo . , ,

_ ,. ":'nno, damos a seguir os de-' de portU() em torno dum interventor catharillense, �
lo combate paciÍÍco das ur- daele é, entre nós, uma t.1I1GS-! �'las o N!ltal nao distm[!Ue talhes que hlentiIicarão a,Q I� nascido (' integJ'wio no Estado. sob a dil'{!cç((o s21pre- N

:a8: resultou sempre em pu- t�o. oe I'orç�i podm'osa, in- crIanças r1Ca� �pm �o::r'es. notaR em dúvida. Devem-sp' � ma elo all!tirante Frolo_qenes (ln[madics, ou, os parti- M
10 fracassa. rrumdo eueI'!.ncamente na n05- Para todas eHe I� o ll1t.?mo, \�onRirh:rar falsas todas cer]ü- � dos e:r:í:::dentes se fW!t!,:,,,"fO, a�a_lI(lo1Umdo seus nlif1;d�)s ��N'ão se podia. por outro la- sa faculdade. ongra d:l imita. para todas vem carregLldmho J lJIS de 500$000 da serie 8a. � to,los 08 wrgus l?UO!ICOS e, JUra (}Çl actual :;u:l1n!.ms
do. formar um partidO nacio- çilo contagiante. os diàs 5a de esperanças e" no ent[tn�o, i eFtampa. I com a eIfip'ie l� S fl'rtçrJO aguardal'lto os futuros pleaos para, WI1JOl' a

naI de opp,?�iç�o, CO�l c�rtos não dec:::rrem. com a queHrt I' o� l�res. ,l':me�l�dos t�rao, m�ll�er ql;e Symboliza"". a .H e- � sua vontade. II

�spe�ctos plag�a!nm8_:.tlco:s eu- estagnaçao a_ntlg'a, C)J·tll�do svmpI,e °n;:;t u\ N,�t,tl emT,a�- \ pubbca. Essas carnClf'rlStICf!S �-=��_=_ =�==---���=.==�M�_�
cerrando modlIlCi1.çoes COJl- rumo!'Gsameme a

espec;:atlVa!
to que o� p�hr (,8 .. '. ?.ul. à I :são exaetHmen�E as d.1S j�O- �===�=�=��====---====-���.��=��

sentaneas com o nosso pro- permanente aS noi.icüiR He- dolorosa lIlusao d8sfelta dos: Í':tN ue 5u<1:0"0 a que os 1-i1- I' , , 6'" A "S
.. .. ... 1; '. :- I 1

( , ,f V V ,. ._ (... Fu-""''' lloaae a'tc. I Pao� ��c.tQ !!::'-vnax'
prw mOVimento evolvente. E ratlvas d ..� novas ag-gn·mia- pOnrt:ZiI! lOS. silicadíJl'GF; criminosa e habil- ''''_u. '. -

I
- '-1 'W ..... ,:; � li '

JSSO, entre outras, pela razão I ções partidarias �xsurge�tes, ..

'� • mente addicionam um zt.ro Dlre!to I A f' C I -T I
muito forte de os evangeli- irrompendo com o alvoroço .'�

* traN,rorma�do-as em cedu13� I .: - �r�l1� BriOS noep.c-ce
zadores não visal'eIll uma 1'e- de unI remc>(II'O secrl'ro ele H2v annOR ln, que a Confe·, in � t1: D ' t, A �e'-'''etql'l'fl da Facnln"-! 8,11.. dlngm-nos

conm-:.umcu-
, • u • " ,.., <, .

'S V' t d P
- i (d.. uOO,pOQO 6ve-l'ie por au- "Co ',-, <- ( u _u. -

d ]\'
fórma uma innovação ou o um antidoto contra. o veneno

renCIa . lC8il.e e aUlo.! to est!>r' p"L�venido ''le prom- de de DüeitD ped.:;-nos a pu- ç.ao e que o vavor (u,a�".
que q�er que fosse e.� bene- serpentino da politica maIl ao mesmo tempo que susten- i c'

, ....

L ',�� , .t L blicacilo do seauinte: 1 rIa, EmprEsa. Hoepeke. uao

fido collectiyo �;n'a-o a ex-' oI'l'enta"a ta dt'zenas e de7.enas de fa-I Plw,_con$.�ra ao f;UppO:::> �� �10 dft,s «Estl: publiC;{do no "Dl'''r'o I Iara a sua v18,gem de �O do
, ;::>, , u ."

'I' J t t' J
" (E' voo 000 com a eulO'le a ' <L , U i

t t
clusiva posse dos cargos de Outro rumo. evidp.utemen- �l l�s pp.J_r8S, c:m.Ir o �T Inl' j mulher. As legitimas

b

notas I Omciah. de 20 de novembro corren e para o nor e.

relêvo e direcção. te. aconselha o proximo re- âI:tlV!,! It'lIz d,e ff�'Z�('r o _ ....ataI
I de 500$000 tia Cajxa de Es· ultimo, o decreto ll. 22,106, ���-

A verdade poderá ser du- gresso á constitucionalidade, 00 S ,.:!S �OCCOIrI(�OS, i' tabi1iz:u;:ão não tr'azem tal de 18 daquelle mês, que 1'c- r rJ'''' �
ra,-.mas �empre verdaJe.

!
que não o dessa dispersão d Cons�<gu!�d(}b �m� �:tf!lva II eIIigie, vigora, com modificações, dis-IlODa r\!O ufanco

>

Sobrevmda a revolução, nel- d� I01'ças augmentada dia a
os C(lL�çOeS, \�.l l.o�uados, �� p.ositivos de decretos anü�·, y

la coIh:boraram Os elemen-. dIa. I el,l,�, n.e�8e dIa, }clZ pa.r9: a! flOres. Vencem, novamente. 05 brasileiros

:o� maiS h��:i.'og�neos, sem �, gosto ,de subdividir, sa- ?r:L��?aS ���re,., o seu
.. �la �" FESTIVAL BENEFICENTE No seu artigo 1', dispõe

umdade polmca e certo, em crlflCando mterasses superiü- fe:.sLH, I'eaL�ando� eape! a.uçl1S
. que, DOS ter'mos do art, 80 do Rio. 9 (A Cidade) - No ul-

face do movimento armado. res é que não fie compadece e trausfc:rmanuo·as em O Cl�b Nnutic� A�nerica, decreto n. 19.890, de 18 de timo jogo, rea.lizado quarta-
mas com {) fi �smo intuito, com os anseios populares e suave� venLura�.. .::- de�ta Cidade, �ealIzal'a, am�- abril de de lD31 será permit- feira passada, em Montevidéo,

que era o da extinceão da com as solicitações dos in- EstL an,no, a lJocledad�... n�o ��a, <:õm sua :>�de, m;,� I��tr-I tido aos .e!$tudaftt�s qu-:: to- o QlJadro brasileiro venceu o

ordpm-de.coisr..s reina,ate. terasses da nação. esq�G�er8: sua �umamLa,r!a v,.l em beneflcIO. �as wm!hB:s nham selS QU maIS propara- (;PêHarob, daquclIa capital,
E victoriosa, implantado o Ao fraccionamento, seria tradlçao ae alegl'l�g e, aSSlm, dos gual'da�.m8:rmna pere�l-I torios, obtidos sob o regimen pelo score de um a zél'o,

regime discr!cionarlo, entra-! m�i8 util oppôr�se o s�nso da
na s���.,[l��a prO�lm�, �e:!� dos ;0 !1aUIragl�T' do navlO� de exames parcelados, pres- ====--��=�--

raro de surgIr do phenomeuo I umdade ol'O'u.mzando-8e de p�rcoI 1 elE. o n.os�o COillLld- esco.a alemão <'1'Hobe> e do tar os que Lhes laltarem, de �<m' d"'(!g" ""'"

consequent� ás arrancadas vez, partido� n�wjonais, � não CIO u�a commlswo, q�e re· n�t�l, da pobreza deste lllU- accordo com a legislaçüo uu- t'.li"i/J@-M1Fi'trU''f:aç@@
dessa natureza, as divergen- os grupos regionais sem r8- ceb�,:a todos os donatL.vo� � llWlplO,

,
terio!" e Í'."llmediatamoote [l,n-II . . . ,

eias, de que foi todo o paIS! percu,ssão no grande todo, a�x�ILOs para aqueUa lestr\'J- Constarão as f�'stas, alem tos do exame vestibular, nal RlO. 9 (i... Cldade� ...

- A�
testetnuüha, numa estranha votados, des:'l'al'te. á pratica dd,��. ,de um grande balle, e outros proxima éDoca de 19;;3 e noi-' I nup.cla-sê que? gove_..no .val

?1Utaçã.?, de acontecimentos [I opposta á fixada �os.proprios ,. � de se�:r�r ?u� n!�g��m �i\:er�imentos" de ch:.trra�co, I institutos de ensino superior :r.:'IO;',�nar..a L�l d� Synd1Ca-

lmpreVlStos. programma8, restrmgldo o seu !U1:p:,á ,!l e.,,:se ,lPC!ll1. N.ngu"m 1 elrescos, ,bebld�s, etc. onde pretendam matncular,' h",a.,.,ao aas classes patronais
A prolongada dilatação do I·

raio de acção. deDw�a de conco1rrer. Cl·m A entraaa sera franca. Dispõe mais o decreto: O I e operai'ias.

periodo dicta.torial, gerando Si se preteride dar uma im� s,ua parte para a a ...egna dos I� candidato aos exames de que
��=����""""'--�---

con:í1icto de opiniões, provo- [' pressão forte dei. capacidade larN�s P?bres;,__ 1 d
' ! llYCOR D'i} BAUJJoL'q;\ trata o art. citado àevc!'á. jHi�" r-�O U ruc�nu:Gw...'fJ'

cou novas agHaçõe,.;, trans- indígena para o trato da p)_ .0 eGo, o nata evera ser !Li � D iii ti! _fi tal' aI) requerimento de ins. ..., J5'

formações dHIerente.s, uor� IWica, prel'erivel fazê-lo num! des,�umhrante e nL!. te�r� elle ABSUCal'. de baunilhl1 MEDEIROS cripçilo os seguintes dücu-
teando-se 08 num"'I'OS \8 Sf':- ti sentido de main ampla com-

sera de todos - pomes e 2 pacotinhos
, . • mentos: certiíicado dos ure-

. ,

� L: ,-" _

,"

rico AO'llardentc bou, desmfcctaaa

I
., '1

-

ctore� p�htlc?s TI':: sent!do na p�ee_nsao do nosso v!ilô� sub-I n s,,: '

:, �.". meio litro p�ratorlOS ootwos sob O re-

cons�Itucwllahzaçao llllrne-! stItumdo ao quantitativo o <e dd.:.,mente a�torLuuda, a -Xarope Sii)lples- Meio litro. glmen de exames parcela-
diata, culminando no levante I qualitativo. ReG,neçao d�.stil folha. I'�('e- j Ag�t,e até dissolver o a-sucul' de ! dos e recibo de pagamento
Paulista com ramiIicap.ões I E é isso o que- o Da;g está bt'ra desde ]8., os donativos, b(��lllilna. 00 ' da taxa de inscripção em

•
.

y \:: - i "

IJur'a o r�'ltfll do" pobres do -lJore e Hltl'e, sendo nCCeSSUl'lO,
em ontros pontos do paiS. claramente reclama.nd0, ao

< ' !,<
.

'- "'. - .e.

=_��=_.,=':'n_� e �a I exame.Mas, jugufitda essa fBvoI-! invés do exbibü�ionismo jnu- ConferenCIa S. Vlcente de
�!

Os examllS constarão 1e

ta. 0. g?verno começou, pela! til, dI? colorido de, �uitas PUQUIO. _ .'1' 7\', Coraçoes oe hvena I �rova escl'ipta e oral ou 1'1'a-
}_}l'oxllllldade da data estabe-I bandmras e, .' pouca lde,-!s .. , �,

uem �'J�r aUXlüar o �,atal
, . , ,tlca-oraL» 1li�CadêSl!! alie?

lecida para a Constituinte, � I dOI:> pobres. I NotiCiam de Salaman?a (Es-! - - - .. _.......-

intensiIicar os trabalhos di-I �_ panha), que no. aldeIa de São Paulo, 9 - O '"' 1
rei to :: esta" reuní,ndo as ex-l P6dem passar c::,...&.." f\ n i-', .""",f-. ��1e��ible �e �')a 8ierra, Jac�b ASSUCA� DE BA�NHJiA de Portugal nestli ��;i��l
pí'essoes maIS eVIdentes dai ..JOrhu5 Uuul0�H "·,be�J!o, .dt- 2... �lmos de <:da- InEDEIROS está chamando o suo-

nossa, mentalidade jurídica, I
. Ri 9 _ O }', r�'_

de, !,epOlS de. VIOlenta ahe!� Especialidade para doces sor-! dito portuGuês Custodio José
. _ " I _0, governo uraSl ....._"""" �� "" '�n -'"'çao assass'nO"1 o pr ·'r o I

- , b

para a úrga.mzaça.o do mdls- 1 '." ri
-

r ,nC'"''''••@!9=."_S ,:,,0). 901lt,,... I.:u,', < , .' i, (I!" I vetes etc. de Oliveira que "e a.cha em

pensavel appare]hamento e II! �e��o �t�����:�m lC:gll�:s p:�� &wa511I!ei!,,�O

I p'u.i
a maCl1�da�as e,

auxilia-I
'

lugar ígnor�do, afim de 18.-
< "c t a 1· C t .

�
.

. 0.0 l)or um lrmao escondeu lh'
-

para a lGtC.Ul'c huma ·ar a! ClOnaiS duas lanchas pel'ua- R'o 9 _ O Ce.-iro Co .; , '. S B A T zer- e uma communlCaçao
provisüria uue lh� dê a "'na J

�

.. 1., �

d 0.1 :o?a, o cadaver da vlctlma., com o • .• <.. de seu interesse
os contoFl�OS dum� dictal'ura, nas. dlrIgl�, 1.;�1 _8-ppelo a? . �Íl�!s-I craneo e�migalhado, num boa-

. .

mais oumeaoa cGnstitllcÍonaL ! �l'a de. "�::r�nhtt� solicltanu�/- que pr?xl.mo. Segundo comunicação re-

Do mesmo pa;;so, �)romo-l ,J:: .' .

lhe q,uc Iu.ça �IOlS ,!asos o.e O �mmín08o procurou em cebida pelo sr. Paulo Ma�- fViEDEIROS Backpulver um)
'feu o serviço do. alista-l Trcwego suspenso g�erra coe�bolar ate est� ca- scgmda f.azer acreditar que ����', �is�)s�I·��aa�:�' ���ts�leCl�� II Va"1·U1"O'!.ur-ker
menta, a que, todavia, não I ..,_

pILaI o na, 10. ,que ���duz os 1) s�u paI desapparecera du- - tE H � I.-

imprimiu ainda a efi'iciencia I Sll.O Paulo. 9 - FOl'tl!ll sus- restos mOItals de San.os Du- rant.E" uma caç:ada. A verda- ra de Autores Theatrais. a Sind die Besten

desejada e parJ. o um!l por 1 pensos 08 tr�ns. da ��()1'nc�- t
mont.

, --. .

de foi, porém, logo descober- ",Companhia Georg Ur'ban».

inca,pacitado duma e\.eC'fl ,ão I hana entre hIXi:1!1 e ít',l;'!;rí,ó. O�lmlrant? Protogenes CrU!- ta. e o criminoso preso. que virá b�eve a Blum�nau; Paragua- 7_ Bolivia ' ';,'
l''1nída e ·!'��H Y l-e r,,· Ç'ter I lazendo-se O sel''.'lCO p;,J' lI:d- mar:aes resrJ!ve�1 maudaI' d01S Quando o assassino e o ir- traz o segumte repertorlO: y n li.

,

,L, 'cI'etado-�� �e·::!. Ct ':\ t deações, e suspenso !O\l\i o navIOS da It'farml1a acompa- mão eram conduzidos á pri- Del' Quac.ratul' des Kreises,

��aic�çãO, C!qSS3nu D;lo-l percurso de outro.:; pontos.! n�ar, �e Santos,._�om lIma são, os hahitantE's- da locali- i d,e _Valentia Katajard; Mexik?-
\ .1'm +;d"s h' .

. .

II
' .

!
e::;quadI'lÍha de avIO,os, o C(,I'- dacle tentaram l";'nch,Llos no

I UOld, de Rudolf Lothar; Dle
......�ss • " Ll G. ""Olliü possI'veu; ==--

d ''p d h, 'I
.

. '

� ,,"'.
"" ,

Gott' au;: d B 1 1 H
. � ." Í ões em 11:1' .1 'fi _, • �.,

po o g.an e ura�l eIro, que aue foram cbnJCllmente imo • In.< .l Cf a z, {e L,

ab� e;� �omp,çi}U deaw". ,�r,,:.. l� ELnstetn naQ f.ra aos fic8_:.rá. em e�P?siçãO à visi- pedidos pela policia. Bach,vltz; Der :Musterga.tte. de
,

'

IeH��
,

�.
. , r,�'n,ll1, S." I

E t
t f,.' 'd'" c: taçao do puolIco a búl'do do Avery Hosp\'i'ood; Das Per-

ou eucner-�e,dum, afi:.'l1 febl'l�l-1 S 0005 vrH 00
encouI'aca,d· o «"{io l)�1 1(:, o

---�

rum meiner 'Urau de Lea
ta t � T'lr n-:ltlnO ��a:cê -

t
< j>JU" L �11 }

� r I U� d D
.1.' ,

n e, \..c:, '.' �;. !o�·maçao. , ,.. O, r;:; qual ficará junto aQ Cp.(�s ela �a. íj�eira a &'\osa Lenz; Der Sprung in die Ehe,
��e n�!�IL08 r:.artI�,�r�QS, C0H11 Bt I1:n�� ,,:::-pareee �uc .,.lC"� Praça Mauá para esse fim, Candidato á Inte:rvenforia do de :\lax Reimúnn; lrgarl'ten
�mahdades �o JT:Y.:-:; f",es�ncon-l s� real1�aIa � ann�ncm�a .! Paraná der Liebe de Hans Sturn

.

n:adas no af�.�au:;()arro llUpl'O' i vH:ge�, ao prc�l�ssO:' hinstellll-- �,' j
.

,�. • _ Aurgang :dur IurI.ferrscha.Hen:
VlS� df_t 'pl'�St'á., .......

'

.. ', í ao� Es��dos �md�Ji;, 1;(,�. lhe COW1EDW&RAPHQ FALLEC1DO RlO,�. (:-\ CIdade, - () ge- de Siegfried Geyel'; Schei-
�ao lla a�a e:n .

que, BraSIll t'.:n_em :>Ido �I ead;s . �lJIIC�ll-,
. llel'al Vlen'a da Rosa I'ec�- dungsgrund GelaUig, de Ri-

�r ueu!yü, nao �urfa. U�la 110- dade� na. COhcessao cre pc�s- P�!lS. 9 - �Com a av�:n9a" beu um telegramma de. Sao chard Kessler; Liehe au! deu
:o'u �llr.l�a�e, C?ffi ur.rra nova: saP.oI�e, , ,

da tOade �e 14 anuos l:alle- Paulo, do S1', Raul Pendes, Zweiten Blick. de Miles Ma:l-
H�eo.ogIa .coraJosa, ue .que S�! :'lotiya _Isso a

. �ttltude� ..

da <.;eu, e;n N�ce, Eugenio Brieux, I pedindo autorização i)D.ra in· losou.
na? ?a:be CO�O. ��mlrar (J 'I· t�SS(lC1aYa.o Fenumna de L:i(�W lIdo .e�crlptor il1eat;'al, do dicar o seu nome á Iuter-

_

prodlglO de naml1aade pro-,)' 0.-1,;:, que declarou· pCrltf;o- qual fOI representada no Rio, I ventoria do Paraná. . .

g:raUlmanca :�., .. ' ,
__

' t,Sá a th:�ri� à� I:,eI4ti�idD.de, na ter�orad� Fr6es-Ci1abYq O gene�'al �osinha l'�s:t:!on-I Altna::aq�,e9' da,. ',Tw�-Two"
P;m{ue � vcráaa8 c qd.el'Pl)� ��:mbtItU!l' _

mnacçao da eu! ,�91..." a ultuna vez, a CO-I deu úutOl'lzan.a!} essa mdrca- pa,!L ,9..;3. PI eça GMJOO
se lIDP1'ovlsam os program- ..1'ellgl[iO chnsta..· mema «Blanchettc,', çi1o. . Recebeu a CASA DA PE}\THA

A lei l�OS concede o âireüo âo »cto. Esse direito,
para as democracias de aço ra.j« ruio (, s6 um direito,
é uni deoer. imuosto até debaixo das sa uccões ne- �<!

.... " ... ��
nais. O damiciiio é a fortaleza dI) 'i iU[i 1'':'.1,'{,·,1. O di- 'c'

_. \. � k�reito é o presidio do hom em. O voto (' '/) raca clt' ar- f\"
mas do cidtutão. Quando eite se encerraem "ljuolmwI' f�
a:eSEI?S ab1'igos irunotaoeis e de dentro de uui dêUe$ p,�1

- •• �I" 1 I' { �;,1
OppU(3 a delenSlua a onensuia, a ega idsute li usur- Ir"
pução e a força â torça, eesa torça, em tal caso, é �
a força do que se vé consiran.qidc. a detcnder se, é �J

+" ri�
a torça consercadora, a força [uridica, a t'orça legal, w
a sagrada torca da Leaitima defesa.

, v

��y &:;U,�.�a.C�A

•
� ..

DINHEIRO FALSO!

Muita quantidade, pouca qualidade

Exame pre-nupcial
Montevidéo, 9 -- O gover

no assignou um decreto ins
tituindo, para todo o territo
rio urugua;Yo, a obrigatorie
dade do exeme pre-nupcial.

$.

Assumoção, 9 - Foi eli1e- i
ctuaclo hoje um vôo de reco- jnhecimento na zona do Cba- Ico, sobre Saavedl'a. tendo o 1
avião caido nas immediações j
do fortim em consequencihl.:
dum accidente sofrl'ido, e não j
p�r ,ser atacado pelas fOrçaSj'llllffilgas .

As
.

armaB pa:raguasas pi'o:",
gridem no sector de' Saave-l
dra, tendo rechassado um con-�trataque das forças inimhras i
em Nahau.

,!.�

I
1
1Mercado do feijão

São Paulo, �j - Na:. Bolsa de
S�o Paulo)oi cotado hoJe.)
fmjão de 5il$ a�7$OOO o sacco�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Onde está a felicidade I
..

'

das ganharas
�f Em possuírem dois jardins
�� Jjgados entre si; 9 do Amor
; ;dentro de casa; o das Flores

::0.<:) quintal. O primeiro sym
Ü '·pÓUsa a Felicidade; o segun
.;< do completa-adentro do eon

Fi 10rtomaíerialmoralidade, ido
iFi latria pelos filhos, esposo e

. a sande.
Faltando esta, tudo se trans

'

s:'. forma em sonho e martyrio
..... '.

Como pois, garantir a pos
se de tão precioso LUMEi\1.
de tão grande BEM? indo di.

.... reito em busca de «Minerví-
"ria>} que é um precioso espe-

i' círíco leito pelo autor da afa
mada Minancora Que durante
dez annos tem curado ínnu
meras senhoras evitando (as
vezesjcperações e soffrimen
tos velhos do utero e ovarío, <

possuindo attestados, magnífi
cos. Um negociante do !.lUO
commercio de Joínvllle, eS- �

gotando quasi a paciencia e

esperança, curou-se de hemor
rhoídas com 6 frascos! Todos
os' íneommodos causados de

«regras» irregulares, hemor-
.�

l'hagia.s, cura.m-se
se são <!U· 'II

..
'.-rnvp.l!'< �()rn a lvIinel'vina.
II

Os romances de E D G A R
W A L L A CE são os mais: ,�"
lidos atualmente. i

V. S. já leu <>.0 Circulo VêI I
melho»? Neste caso encontra-I
rá na minha livraria também :

os outros livros deste arama, !I'
.

do escrito)', como: ..

A Porta de 7 Chaves I '.

O Sineiro.
Ó Bando 'I'errível.
O, tomem Sinistro.
O Prisioneiro da Opala.
A AranhaBra ica.
Tambem acha-se sempre

á venda a literatura
moderna sobre a RUSSIA
dos AUTORES RUSSOS.
Livraria {JARL '\YAHLE.

Rue. 15 de Novembro ar,

I PharUlacia Central I
o proprietario. deste a

creditado estabelectmento.
com mais de 40 annos de

pratica '.
de sua profissão, •

tem sempre em vista

COI-IIce
.. a.r

a ar.1e p1?-3:rmaceutica
,

acima do espiríto de mer-

cantilismo. ISendo o seu Iemma 1)1'0-

biâade profissional, só-tem
em sua pharmacia produ- iJ ctos Iegitímos, verdadelres,
cujos preços estão de ac- i ICQ1'do com a sua pureza e

Iauthenticidaàe. I
�ua 15 de N�vembro, 34 li i

:;;;��"UãV�E��AU I

Situado no melhor
Ponto da cidade

R. $:e!l:Seri e CiCl•.

-0,-

Quartos conÍortaveis e cOllsi
nua d� l' ordem.
Absoluta moraliClade e maximo

Catharinà

S
A

T
S
T
.A
S

lEDITAL DE SEGUNDA PRAÇA.
-'

II O Doutor Amadeu ,.
Eolípe da Luz, Juiz de
Direito da Comarca

! de Blumenau, Estado 'lÂ
.

de. Santa Catarina, na
-: ..

,\
I forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presen
! te edital, com o praso de oito

'I (8).
dias "'.ire.m, i.L.:t�l'es�al' p. ;)S-.,sa, ou dele notíc!a tiverem,

que, no dia dezeseís (Líi), ([(J
I corrente mês de dezembro .

I ás onze horas, TI,O local dos
i lmoveís. á Rua São Paulo.
I desta cidade, o norteírc dos
!3udítorios. ou quem suas vezes

I Iizer, trará a publico pregão
I de venda e arrematação, com
o abatimento de vinte por
cento (20 '1. ), sobre o valor
da avaliação dos seguintes
bens: UM TERRENO, sito á

l.Rua São Paulo, nesta cidade,

!
razendo frente, com vinte (20)
[metros, <i referida rua, íun

I dos com a Estrada de Ferro

I S. Catariua, extrem�ndo de um
[Iade com a propriedade do
\ espolio de Hermann Dietri

I cbkeit � de outro lado com
a propriedade de Georg Bai
ker, edíücade com uma casa
sob n. 272, construída de tijolo� '�
o coberta, com telhas uue ser-

I ve para moradia e otícfna me-

l caniea, . :l!n r3:�cho grande, \,

p"construido de tijolos e ma-
'"

r
deíra e coberto com telhas e

tolhas de zinco, e ainda, um
rancho pequeno, COHSÜ'lJido
de madeira e coberto, tam··
bem, com Iolhas de zinco.
bem como todas as demais
bemíeitorias no referido ter

I reno existentes, avaliado tu-

I do junto por trinta contos de
I réis (�to:ooü$ooo), bens esses

! que se acham em poder d«
I depositario interino deste jui
i ZO, cidadão Paulo Malburg e
: que foram penhorados a OHo
I Brossmann e 'Sua mulher, na

I acção executiva hipotecaria zc,
I que por este juizo, lhes movem i

I o advogado Dr. Edgar Barreto
I e outros. Nessa praça será ob-
i servado o disposto no artigo
j177!, ultima parte, do Codlgo
: Judíclarto do Estado. E para
I que chegue ao conhecímen.

i to tde td�?�S, mandc�, passdPf •I es e e na; que, na iorma a

I lei, será afixado no legar do
i costume e publicado pela ím-
i prensa, Dado e passado nes- .11,

ii' tu . cidt:de de �lumenau, aos

sete dias do mes de dezern

I bro de mil novecentos e trin-
I ta e dois. Eu Alfredo Cam- '{!f'pos, Escrivão do Cível e (;0- \'

mercio, o datilografei (assi
nado) Amadeu Felipe da Luz,
sobre uma. estampilha esta-
dual do valor de dois míl rers.
Está conforme o original, (1)
que dou fé.

em Maio ultimo uma sensacional
venda de artigoe de

comfiZEMOS

fAREMOS

sue cesso.
-

em Dezembro uma extraordíuaria 'VF[-P J%.O para favorecer a nossa
.

apresentação de artigos de r; Í1!...Aã,l� l
'

, grande clientela

f'�HLHARES DE METROS a preços NUNCA VISTOSde artigos de algodão

1· LOTE - Quinhentos cortes de Luizlne

2' LOTF - Sedas lisas

ao preço de Metro 1$200

y, i;. » B$ooo

)) » » » 3S;Soo

» » ;, » 1$000

» » » » 2$000 c ��$ooo

» 1$000

estampadas

3' LOTE

LOTE

MIl metros de Ilnon em 12 cores lisas

Diversos sortimentos de Fustões cores lisas e Estampadas

LOTE - Duzentas peças de diversos tecidos lisos e estampados, -

preços a conleçar de

----'-----------=-=�--�--=-�--�----�

16' LOTE
- Duzentas peças de 10

me-ltros de moríns alvejados, 3 larguras

'.70 cm, =« Peça 15$000.

I
80» » 18$000 I90)) )} 20$0.00 �

7' LOTE - Voiles, Linhos, Cambraías, etc. 1$500

E T
Na mais formidavei alta de

oierecemos estes

SETE
oe artigos de Verão, a preços excepcionais aos nossos

àistincÍ05 ronsumiôores
ARTIGOS: PARA CADA GOSTO •. , PREÇOS: PARA CADA B.}LSO ••.

o R"\
I'llN

I,

, o Escrivão
Alfredo Campos

,�� -

':!.;��=-�� I� '=c�_

... , f'... 1
rI UGO que ror comprauo na

�í"'l
tJ � $·'Hf'il!

. �� J ,�� "<�. ('rti����b

c de supenor qualidade. Procure-J �)(lrí1 o

consumo de sua casa, :-)í�(:COS e

molhados: bebidas, clocC',s, etc

·.'0·�ç.. ;s; -r..

�,
..

,

u,,2I-

Rua

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



1.800 lotes coloniais de 25
acham situados

um, que

, .

A maioria das areas de terras está situada no Rio do Oeste, (município .de Rio do Sul), que tem como

aíiluentes principais: Ribeirão' Grande, Ribeirão das Pedras e Ribeirão diJ- Cllmpcl. O Ribeirão Gran
de, que desembocca no Rio do Oeste, a quatro 1; ilornetros de distancia da séde do districto de Tayó, con
tém mais ou menos de 750 a 800 lotes coloniais de 25 hectares. Está sendo feila, actualmente, a colonizacão
das terras desse Rib:irão. A estrada de rodagem já se acha construída em cercá de 27 kilometros da sêde

..de Tayõ, faltando apenas de 9 a 10 kilomelro'!i para lig:ar-s2 ii estrada de rodag�m Hio Negm - Mafra -

Tayó; Este Ribeirão íern por seus alílucntes Ribeirão Cypriano, Arnerice, \Y/y\di, Hedb. L,:s, Alegre, Encano
€i'Piave. As estradas de rodagem e medição dos lotes no curso dos mesmos jà se: ?C!1:,;;l em construcçâo,
faltando 4 kibmetros na estrada do Ribeirão Luis, para ligar com a estrada de r()d;���"'m de Blumenau a

Hansa. A vinte kilornetros da séde do districto de Tayó, no referklo Ribeirão G'!'al!d�>,' foi demarcada uma
nova freguezia denominada fre;;;uezia do Ribeirão Grande. Na séte desta irel!w�:d;l, de'.;� mi-occam o', Ribei
'�ões America, luis! Encano e Alegre, desernboccando 3 krns. acima o Río \'Vy;di e a :) :.in v , "P\h:;-{w Her
nia, e a 4 kITiS. abaixo o Ribeirão Cypriano, ficando srtuados á

rn;�,gem do menor dts,o -' : i;':: <k�; �!J a 30
'lotes, e dos rios maiores 70 a 75 Iores. A freguezia j50 POb$I.l\.', bem no seu centro, "';n�:;-.':i:o de serra, atalo
na, e um pequeno armazern para o abastecimento d03 colonos. Pcssue tambem !wfia, t";;:!i�do "m coristruc-
ção o edifício ca escola e. diversas ('(138:-; de moradia, Deve-se rão perder de attenção q;Jf- I IS trabalhos de serra
ria e ataêona tem.' aUf�'m=:1tado cOflsijeravelmen1<", (I que d.=n'..) .srra urn franco d(·senvü)vim::níi.1.

O �jbeirão' das-Pedras já tem os' seus lotes completamente medidos estando a f.e min;lf a medição rio
Ribeirão do Campo, já estando a estrada construida, pelo Rio do O:.":;!e. até este ul!im 0\ r�h-=hi.o, distando
ambos da séde do dj5�ri<::i"O de Tayo cêrca de 30 kilornetros. Apresentam ambos cOi1di�:'-)':; m;wnjfir:as para
a construcção de freguezia·, sendo seguro O seu florescente ftl'UI'J, P\l\S que apresenta L:c\Ji:i;�dc imrnediata,
que não será desprezada) de íigação, por estrada, com Canoinhas.

. . Além das terras -situadas no valle do Rio do Oeste e dcscrimiuedas acima, a Empl's;-: P{L,�,tle íerrcnos
em Dona Lui :;3, Peryrnbó, i'v1"sq�lH;nho, distando estes da séde de Rio do Sul poucos ki:-!.)il1;::iros, estando
tOj03 os )01·70':; íl!'<::irarnê�1re m,�dido; e as estradas CO!!1pl;:tam�nt�! construidas, já se m:Lmdo grande parle
destas terra; vendidas, 0, colosos negcs Iocaíizados são em sua maioria alemães. ..

Pertencem á .E;11pr,�sa mais cerca de 180 lotes em Benedicto Novo, no lu?"('af denDmi,Jailo Rio Capívary,
estando em grande parte medrdos e a sua estrada principai COilsÍruida t.'111 qut1si Ioda ti StJ3 towlidade.

Em SlH maioria, os 'terrenos c!t;sfa, r:mpr<".'sa são· de p�ir11t:ira q�a!idade, que sei'v�m admiravdrneo!e ao

p1anlio do milho. turno. ca:1f\;l dç ;j';;S'-lcar, feijao e tQGOS os demais cereais qu� se cllHiv,:IlTI em ferras fOites,
existindo !am\)('m grande pado:: d:: te,ra.,; :ipropriadas para o plantio do anoz. Além dessa,., ha t�rras mais
fl;aca�" q\j,� �e"'lem <!o p!a::tio d::. i1nadioca, urpím. ba1;)!w.;, etc. A Empresa possue neski'l terrenos t:ma boa
gléba de fachi:u:s, p opl�io$ para a .-.:re::lção de gado V::ICCllm e caval!ar, em que já foram Htos muHos seivi
Çfl':Ô, e os (Fla;�; se a.::Íiam á V.:"l!:la. por p:-eços baratissimos. O dis!ríclo do Tayó dista dr! st:l1e do Rio do Sul
55 kms. com n:celk!l�eS esfrai13 cn de rodagem e tendo o rio n:.n·j'g'avel por lanchas da Com:)�nhia Paul, ti-

• ..0 -.l' ri" 1"" t ." _.
>

•

I ' T •

�"H
"

•

I "

CânQ0 aSS1P:l j�::i::p,O a���:rtr�� . .l.';J�!.�:.!;.. ro. �-�� 5e�e uo. OiSs;'ie,Ü oe ! o.yo f!a . ..!i1 félna (10� cOlonos, rei:) {'O�,::[l1-Se :�H
estabelf'dm\:'!"iO� C[)!11rT1C'-C!l\iS, 11!CiUS\íW"S e pUbJKos prDmptos a preencherem tODas <JS suas liêCe5�;jdades.

O clima d� todas 'essas regiÕeS é sdubenímo, invei�vel, por!anto.

São as se2":lintes: LOtes bons, de primeira qÜ3ji;::1ade, medidos e com estrada, el�v,a,Emos p;,�çn5 a [jU 'm

0'5 p(!ttlr e O� d� outra q'J3iidade, com preço a' con1b;n�;r. As condições de pagamen10 �ãô: -

urr·H par:'e:{
visia, e o re::;Lnte a praso, com juros �;nr.t;ais de 6 a: 8 por cento. O j)agamen1ü á vh,ja goz"rá f1c regu�ar
dçswnto.

Além das terras citada,s, d,l Empre�a Co!oniz�dora Lui;; Bertoli, temos ii venda 400 lotes d,,:: 25 Íicc!are<;
cada um, dá Em:),esa Coloniza·dtw<). Luis fkr!oH, Patricio Novolef10 [''I: rleniÍque Piazzera, si;u'o:ôos no RibEi
rão ::10 S!:lto, "fibenie do Rio d�) o.este, <.p.", di;;tlm tia sé.:!.:: d" districro d\� Tayó, para o sul, 9 km".) eSi;1!1-
do 12:nJ gra;lde [Htte m�djdo;;. Esses !oles são c:o.::eilenles para o plantio dt? q!ni,�quer cert"�is. limitando CCWI
o:; lo:es d:i Enlpresa a':lma 'descdpto:s .. A pdncip:l{ vantagem desses J�)tes t:5!Ü eHl que !!,a foz do 1��be4fão
eslá � podo :\ q'Je chegam as lancha:; de Paul &. ela., apresentando <!ssim bdJidcdes de tram:porle para a

éxyorfação dos produti03.
.

A Empic::.a âê:n :.í v,�nd.l dois '=�1�::nhos de 5�;ra e atarona. f'i'2a um si!uado n� f.efuezía de Rib?iião
(};·<I.\1;,l::, estando indudo:; n"o1 sua ve;,dao.4 lotes de terras com 100 hf.ciare:;:, uma casa 0,,3. e"5paçosa, envi'
c'iêlçlda, cob-er!3 de te.1(l:lS, um p01ióL um c:n'etão p:�r:; o transpoíte di� tó'<is. uma I..'Uiro;;::1, dois animais, t)l!1S
jllflias dê bois, q:oHl.!1HdJ.de reg·u'3.f (I::: si};no, e nuis p::Cjuen'lS bemfeilod1lS. Tem dirdio de aguns de 3 rio�,
com fOl'ç'l ba:>t;m[� p:lía !11::lVim-2ntvem (p::üqLl�r eslabelecimenlo ind115!ri2_!, e mais uma area de t�rra:> com
20 loies no c�niro do perimc�ifO urbano d::. frco'.!"uezia, E' um ponto magl1iiico para urna casa commr.:rda!,
em sltu:1ção cen�l'f1\ de qua'ro e;;trda;, ponto obri,;;a!orlo do') nezocios de ce,-ca d� 400 colonos, desde que
sej1rn na :;ll!l tO�:i!id:de CO!O;líLlda;; a� ier:tiS já attingindo a 100 o mImem de coio::o$ nas

o
meSil1:Js e�\3be·

leddos. P:ua q:le s,� tenha idéa do pi'n�re,,:,o dn producçeio. basta um eX�lllplo: a atafolln. moia, ha lim an

no, no seu inicfot· um e Inç{O a dois S3':!{."OS (f:� fubi1 s�rn:lnahl1ei1te .. Hoj� ;! soa" prodl1cçãO já :lttir:}'!i? Li 25
sa:::cos por seman<l, com' tendel1cias ac(:enfl1ad�lS pai'a alia. O OI.:lro engenho eSlá sl�l.lado em Dann Luisa, k
gar riq'.ds:.Iímo em madeiías, distando da esímda de rerro poucos kilometro3 .. Essas p'opi'i!"dadfS eslão á
.venda por pn:çoS bamHssimos.

Aos que S� d::dici1"1 aos trabllj),"'_1:Õ .:H;ricolas está aqui umll oppor!:unid;:de unk,l, q:;e devp->[t ser <ltJro
veitada sem perda de tempo, O deSç;l'Joivimefíto de todas eSS:;lS r\'f{iô'�3 descriptas, r-°�I;Í sendo Vfl ific�do.

com rapidez, o q'J'e qU<::f dil�t' qu� o e�f()rço G') colono ne/!as empregaco só lhe lrmá i!lC':OS, de
.

forma a

conseguir ern p;asQ reJativattH=flte curto O s�u beiil ..esfar {� a seguranç3. do seu futur o�' COir�o P!·d(:ffiO'; pro ...

V:H' com o:; colono;; vindos de lod'1S as pnrtes do Estado, muitOS dos q'laís. já iizer2nl um ';apital qUI! os
çoHocou em real índependencia e franca ptOspeiÍdade financeira.

Aqui está, pois, a occasião que se vos offerec� para assegu"ardes um f�l{uro cejta e a coberto de
l1<:ces ·,idades, para os vossos filhos.

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

ti Tayó e Rh) do Oeste r
do

cumpre ter-se o corpo bem
disposto e o espírito ale.
gre. MQ5 que alegria, cue

bom humo!'! que disposição poro o lida podem
existir se uma dôr pnyska mos offlige? Uma simples
dôr de cabeça rCiJba 00 trcbclhodor a etfic;en;:l,,'".1
do seu esforço.

Contra es;e ii13idioso :nim:dO na, feH::;-ne-::ts, f)S� armCl
irresist;vei: �� C�flas?�1rgrJ!2�
thn nu dois comprimldos ollivicrn prompto;o;.en!'e qu�!q�,J'9r

��:��\���e�;�1 �,���:�:�,��d:: '��;J�d�l��'C�i:��!��_�����;::;'�
!:�: �): I!:\'��';,;o:: �,:':L�::;�;;��;::���:;':::� i���o;:�e2�:"�;:t���:'I:
CRUZ E.-\YE;-� !_: \�:.-!;·.';r'�.':�:_�i.��!:·,�:; '�:;S;�_'::·':-.; '�J_.L':J >:: ry:.::';,-IH�-IÇj

cio r{j.::",:;·:-...,.';-;':::!�:(', :::v;c .. ·.:.· e ::��_;.c:·c:;·.) �:.;il t:·"':o o

,.

va ao

a COIT[eitaria Chiquinho)

Schmídt

e cre-

Rd'urma e tinge chapéos v€lhos

���"'="""""'''''.-'l:,-".�'''''''''''�M-'!''·''''' ,

.

lmpn�ssos e saccos de papel: fornece � preços
twratissimos

RMa 1S �e l"JIi:}Yem�l1'o. 22
- B!!.Miii,,1ErN!�U -

Temos sempru ém�,stock (� pOI'
.

pr'eças razoaveis
,10UW segue: Ef.iq'lU'es paTa aduHq" de 35$-000 em dian
t�. Esql1i1'es luxuosos em tOd0S os modelos e de accor�
do com os modernos modelos.

; tJGUSTO LUBDW"':' ·Rua SEo Paulo, 86 e Marce-
8trobel I:rmãg�.
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Torrado pelo sisfemu a ar quente puro.
Del'losi'iawio:: cJoao

abe l�����I (' Ad vogado ")
""\\. JF"'l""""i""i""""'\'T"CO ! l� Cau".:a� Ci�:Ai�,

..
e.Oltlm.erciaes li�v���. '>= e t�r:!!�.'I..��rJ>.18 :

. - 1 t= Rua Minas Gemes :
Doenças internas, mores- � .: :.

tias de creanças, molestías]
.__..__._, ���

venereas e da pde. i .

CONSULTORIO:RuaBoIDi ��infha Se�lrrhor8l
Retiro no. 8: das 9 ás 121 Seu marido e seus filhinhos fi-

e das' 3 ás 6 ) carão satisíeitíssímos si fizerdes
(uma bôa sobremesa. Sem muito

._.�----------------

i trabalho podereis fazer um bolo

o, E T B· t
� saboroso. Use o Fermento e o

I � agar arre o I AS811car de Baunilha Medeiros;
AD OOAOO ; aproveite a receita do pacoünhoV l Veja como é íacít. Seus mhi-

nua ii> de Novembro (nhas saltarão de contentamento
í e seu marido lhe convidará para
� o cinema,

i -------��------.-----

T. BRAGA --/Dr. md. lI.. Pape
! Clíníca geral e

(Especialista para molestlas
1 de garganta, nariz,
l ouvidos e olhos
,
Blumenau - Rua Piauhy

C'lttl . rwrnfU\., pcl '-'

I<:e [tf)sa f'f1 1(:,': >�

Artigos finos para senhoras, fa
zendas de todas as qualidades,

dos mais lindos e moder-
nos padrões

Perfumaria variadíssima.

I'Enxovais para noivas. Carteiras e

!
.

sombrinhas dos ultirnos modelos H

Chapéos

de bella padronagem
R ft. 11\11 F N 1 O Y�l í!i'- n iJJ iJ...J n i1

recebidos agora, - o que 1H1.

Bengalas. objectos de viagem,

t:

D O 5 '" lTl! • r� (.'I • �

f. ; svaruo ii-ere�ra tia euva
-i\�EDICO-

Pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

Clínica r1.edica em Gera!
------._.

Aviso á distlncta lI'egm'
zía que regressei de Curi
tíba, donde trouxe um com

pleto sortimento de calça-
dos da afamada marca

!F�k�!a.���l110
Annroxirna-se o Natal:

façâIil uma visita á Sapa
taría Beduschí, em

GASPAR

81!i"" 37 20.andar

. 'Pes�jn-:�� at:reJ.�d(.l1\ no muní
ClpW co hW ao Suí, um tC\'I'\:!lD,
no qual tenha um burracão ton:::
truído.
Oifertas, com preces '�Ol1tí"c ,;

Iníormacêes .. por üOci��uiü. ez tj.(!
reneia deste jornal.

para apreciar artigos finos,
modernos e escolhidos a

capriche.
JOAO LUIZ BEDUSCEI
------- >-- �-.- - - --

�d.vcgacLo
RUA 15 DE NOVEMBRO
BLUMENAU
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f� �!:
�U

qual-
qE�:'i� i�'r�:_�êdl!o" CC!.:!"1 ;� maxíma :::\'·lnptiLt.f!O� U,ri8
CUll1(...1:- ;l�i/f�(>�t: l}l-�i'�:' �a!(�F; d��' Yl�,:':tg� para salas

D:_�I'(J. c't�E'tfn:�:3E, i..:t:r-ta Ch':'lpéoN.
'�8 t��i!�G.nl1< �s e t:.:�r.t(: s, etc. t.: (c

ern drügas e especialidades na

cionaes e extrangeu-as

�le:·tiicc!m t"-,:n�;oE Afi�,�'p{:Ktfjeos� ·t�� 3�Pl!"1 e��{�-=
trLC�5 e ��c;;e:::ti'i:li3D�e:;ff.�s ..

de eJ"tsÍaetos de borracha, Per
fumarias, Sabonetes, artigos
bygi 8l1C etc.

, ,Ilíl:

��i o seu mal rC5i:.1�� no ostomago,
seu t.::rn'.:.dio:

e Fabricação dn Phannecra JUodc'rna

de Nev..
'

fLORIANOPOLIS
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--------------

de ferro S J
anta I :-":. todos .,05 que nos remeUerem I

! noticias' soblre: a'JullvZ't�sado5, l
I casamentos, b�ptisad()s, . nasci- i

I mcntos, ele. 'n�rejni)5 g1"atos. !
. IH1bHc:zndo ..as corn o max'an.o :

I

I

\
'

�

('-.
1

. : ..
' ..•..
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