
(
.....

"':.'" ".

.": .

r:Y.Y7*�:;;�1;==� -di1'ei;�""��"�ot�_ Esse d�re�to,
.,

- sede;nocraCias de agora.já não é só umdireito.ptn a a
-

dei. '''0 tia � sanccoe 'i pe-
'-

de"e" imposto ate ,eoau, .tl.�
u.' '., <

•
e Uln v', .1I� <

d r , F ..
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\ �atftíina Matou a CreClilnçl1:i e ! movnnenta-seCOIIT,'UnemOfl"�çC;leS do 1 � �

si,dcidcu-se!
Rio. 16 _ Nos seus artigos'cincoenferullt"iío !

" \ Porto Alegre, 16 - No pro- em elaboração, (, novo Ptict? I Extingue-se. dentro de pou-
...

. '" '

.

.. i ,Lo!o um jorna.� d? Rio. Sui-
.

Nas proximidades �e B.,!'·I" i;;'o dia: i8�domingo, as as· Fundamenial d� pais contera I cos d ias. � moratoria:
". Passara a 10 ao mes p:'oxl-I cídíos, mortes, I?UIJOS. T?dO gu, no RIO, � 13:vradoI Jo,:,o! sociacões catholícas realiza-

I) art. em que Iica

estabelec�-l Como nao tenham sido pro
mo, o qUin.�9Uagesin:o allnIve.r-/ 0. ímmenso corteJo. de mls�-I Nunes de Olíveire, an.tes ne I rão uin.a

...

parada nesta capital, do que todos 08 �argos el�ct�- rogados autl)mati�ame�te OoS
sarío da mstallaçào do mu- nas hum�n�s .

desfila ,de��l o morrer, C_hamou s�a, fIlha, de
para tratar de assumpt?s que vos, adrníntstrativos � ,JUdl- prazos dos vencímeutos de

nicípio de Blumenau.
-

'.' I
desse notíctarto, que ,se ren- nome Julieta, de 8 "mno.s, e

I e.,OTISfderam de grande impor- claríos serão acCeSSl\:Cl� a titules, os embaraços c,ommer-
Dia grato ao coraçao dos dUna de commentaríos, no seu primo Onofre Jose do

taneía para inclusão nos dis- todos os cidadãos brasileíros, eíais e mesmo particularesblumenauen�es,. �erá. modes- fundo indiIrerentes.
, -

_ N.ascimento, de 31 annos e
positivos constitucionais lU' sem dístincção de sexos. vão crescer; salvo se G Go-

ta . mas slgníãcatívamente A fome, como o habito no dísse-lhes:
• turos -Em outro dispositivo se. vemo Provísorío dér, de n"..

c,:mmemomdo, p ....a o que luxo,lransfo"ma os bons em -"Vocês serão marído e
Os ·"ontos são os seguintes: rã assegurado á mãe o di. vo, attcncão '0 problema. E'

já se constituíram as varias chacais. � toda essa onda muíher.»
T �, _11.) As- senhoras catholicas se reito de transmítür o seu

(J que acreditam os que p�a
commíssões encarregadas dos tumultuaria que sacode a 60' Onofre passou a ver me

propõem a defender o ensino nome ao filho, minaram as consequencias
restejos, em reunião realiz," ciedade, q� Iaz tresl��car o nina como sua Mura esposa religioso íacultatívo nas

. �s· -Serão instituidos ." se.
pl<.vavclS da extincç,âo da

da· a 14 do eorrentc, as 20 homem, gera uma cmomea e com o Jecorrer do tempo coias. 2.) Assisteneia rellglO. guro maternal e ú codlgo da. ffi<'l'O'oria,.
..,

..

horas, no Hotel Ocoss, a .on· sensacionalista que apavora. a paixão se manifestou em
so facultativa UI) exerCIto, ar. infancia, da matermdade e Sem duvIda o ulbm" deme.

vité do sr. J. Ferreira< da Refina a huma�idade no vÍolenta cobic3_
mada e policia, 3.) IhdíSSOlu-j do lar. to estabeleceu um methodo

Silva. trahalho do aperfClçoament? Passados dóis annos, isto
biUdade do mab·imonlo e ea·

racional de liquidação dos
' ... Após a discussão das �ug- r.JUnca, entretanto, a �C�el1Cl� �, a 5 d� mês corrent�, Ju-

sameuto religioso com eHeito I
("'à ütu](;s vencidof- (jui.ante o

'gestões apresenta�as, ficou prestou tantos beneflclOS a lleta haVIa desapparemdo. A civiL oua [ rz I,criodo da mOl'atorJil. Por
organizado ° segumte pro- morte... : , policia, posta e;m campo, con-! Fa.larão, nessa parada, os

. inato IDtdo deJle se c,'itarãn os ac-
gramma:. .Mas, os dl'amas mtmws, (JS

'I
seguiu d.escobrIr o seu

cada-j
,.
81'S. Oliverio de Deus Vieira a55a55� cumulos de vencimentos F;Clll-

. 1.) Ba.nquete no Theatro desesperos silenciosos, 0. alarr- vp.r, junto ao ,do seu matador.
Filho, Aldroaldo de Mesquita

pre rum stos, (,sco�lDdo.se os
Fl'oshinn. Commissão eneaf- cear de almas e as

atflbula-lonOfre
a haVia dpgolad? com

I e corrego Benjamim Aragão. Sob o titulo acima, narr_a t' e! Ho!" em resgates parceHa-
regada::PauloG�ossenbacner, ções de amarguras que' se uma foice de cabo curto, re- .

o nosso confrade "O Agrl- dos, como se sabe.
Emilio Satia e Theodoro' Pc- não denunciam, a esses, suf- rindo-se com a mesma arma

-=-----

cultor" de Rio do Sul: Faltou 1HI methodo, porém,
reira. Farão discursos anu- focam nos soluços e orações I e com um canivete-naVU!ha.,: I I «Terça-feira, dia 6, nas pr?- o que chamariamo

..
s. o crite-

sivos á data os SI'S J. Fereira 08 mitigam .. , .! que lh� seccionou a carotI�a� Feira de nduslrias ximidades de Cunôas" a d�l� rio automatico, que 3Iastl.nia
da Silva e PedroC. Feddersen. Quem buscasse fixar a Ima· Assim. niio podendo contra!"!!.. I

kilometros desta vlHa. .01
os vencimentos. de modo qu •.'

2.) Beile nos Atiradores. gem dos sofi�e1�res sem re· as proprias [eis <le bIOlogia. I A Feira Permanente de ln. covardemente assassinado o nii" se estabele�Gsse o àtro'
Commissão: Felix Hering. Os· medw. !ormlda, eIS .

na sua Onorre, ,preso
. �O"; deselo I dustrias B[umenaueuse conti. lavrador Brnesto Campoliu. pelo que s� q lIer evj(or. Os

Wúld Otle e Herhert Boehm. reSlgnaçao ou �erolCos n.o apucmano e terI �ve" ..a�sa.s·· i nú', a recebar innoroeras vi. A victlrna, q IIe se dir!�ia titulos aceelto s durante
_

(I pe .

. 3.) Baile no <}lup :rçaut�co seu desespero, ��:ma as 1�- smou a desventUl�d.a Cf eanoa! ""t. ue não se Iurtam á para casa, fOI surp�eenmda l'Íodo da maratona nao se
.' America. Commlssao: J o a o nhas fort�s, rreclsas, perI;l- de 10 ::nnos, SUiCidando-se i ��::ite�taçã.O dt) quanto s.e ! por

um tiro d.e .es:JlngaI:d�, aproveitam. della_ Assim s.eI!-

...

ll:ersanach, Darlos S n li to, tas, no terce." eruzesouz"�· em segUIda. i sentem bem impressionadas. o qual lhe attmglu a v;st•. do, as relações eomInerems
Adolpho Volstein e Claudio no - "brulos e colossaIS, tOl'

I vermc.ndo a variedade e esqueroa. _FoI dado aJnda um não solfreram nada.
.

Büchier.
. cendo os braços> .. Ah! o�

d I exc'Uencia dos produeto. in. segundo tIro e. ao. que ),}ar�· O Governo ProvisorlO po.
4.) Retl'eta no Jard�m Pu- Titans da angustia e do. 801- í Reconstrucção e I d�st�'iaiN lÍe Biumenau. ee, o assassino atIrou depOIS derá perfeitamente submettef

!>!jeo. Corumissão: Joao Me· Irimenlo! E a dolorosa 'fi!>O.' estrada I Entre'os mostraarios exis de a vic!ima ler tombado, o problema a nOVa analyse,dei1.'06 Junior e Roberto (h'os- tencia humana, o pre�al'lo e�- II te;tes enÍraram a ligurar.mais pois o cadavey s.e, ae�(iva, de- afim de I'eg.Ula�izar a ex
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senbacher: . . pirita de eompleensao solI· Rio, 16 - Foi aberto um
os seguintes: bruços e o r�lerlGo tiro tinha ç[o de seu nllmro decéeto. .5.). Ed.lçoes. eSpeCla!s. de t?: darlza�a! •

-

. crédito de 14.000 contrJs. para I He.nr{que OUe: _ Azul Otte'j acertado aba:xo da n�ca. Par'a .!ai:l�o .serIa mdIspen-
dus o� Jor.ml.l.s locaes no dla. Na ,VIda, e ?ert�, o maIOr

occorrer ao paga
...me!lt� das

I p,1l'a roupas. O corp? fO.l trasla,dA.do pa- saveI l�sntUlr U�l m�t,hod?
10 de �n.�lro. mal e a pro!ma vlda.. . obras de

. recons;r�cçao � I Pharm.acla Cruzeiro do Sul: I r::- o cemlteno pu�lIco desta
Hutomat�co, que na� desse d

"'" 6.)..w�ns �s lnte?de,ntes A..... "".velho llinha iiiayrlllck "\ elga, da\'..• _ F"rmenlos
. pare doe fS e �IUa, e �elas autortdades po· p l'ovave1 prorogaçao U fi ca .

...' munlClpalS serao co]wdados
F. Sorocaoa"a, de Se," PauIo.'

ervas medicinais. helals fo.I mslaurado. rIgoro, racter perturbador. A pyoro.;
a promover, em seus dlstr�-

fõ::'R'lJilP�lTO E ASSUClt.R DE so inquerito». gação da moratoria podem
ctos festejos commemOl'atl- Lo HlL!''l

aproveitar a todos, conclúe
vos.' BAUNILHA MEDEIROS lndis- SANTOS DUMONT

XADRf:Z BRASJLEIRO A typographia de «A. Cid::-, «O Globo», se não fôr .feita
-Serão isentas de impos· pensaveis em todas as casas. Visita publica L.

de. precisa dum aprendIZ. Da. pelos processos empyrrcos,
t03 todas. as diversões, bailes

se ordenado. que até agora fomentaram
oublicos cinemas, l'epresen-

I 6
,. Rio, 16

. -.
Calcula-se em

I Recebemos o numero cor·
as providencias de.ssa natu-

lações, �te., que se realiza. (arOfa osparrl quatl'o mIl, o numero de p"s· ,.espondente a no�emoro, des· re<a.
rem no cítado dia.

soas que visi,tar:!m ontem o

I sa excellente ;:evlst.a, dmgl· llO Sul Jo r�tt},In �__==_���_, rm

-A eo"'missão de 'onvi·
Rio 16 - O cardeal Gas· corpo de Samos Dumont. ex· da pelos srs. nanCISCo. V. A·' " ui II [.� IIUII A f J

tes ficou eonstituida dos SI'Ô. parri: aetu.lmente na Cidade posto a bordo do. .São Paulo" garez e A. C. Co.elho da Coso
" rança armSu8

dr_ Amadeu Luz, €?audido. Fi- do Vaticano, COffi!!!emOra ho- no cars Mauá, tendo Sido a ta.

UONUMCMTO II AWUTA
gueiredo, J. FerteIra daSllva, je o 25 anniversario da .sua visitacão encerrada ás 18 no- Aos que se dedicam ao es- lYl ftl� li I .Conraao Balsini e Roberto

elevação á purpura cardma- 1'as, d�vendo
recou!eça.:r hc�e tudc: enxadristico, ��.sa PUbIi-I' Deve reaUzar-He ama.TIhã,

Orossenbacher.
licia por Pio X_ ás 9 horas, termmando as c:H;ao presta magmIlcos ser-

em Morrinhos. arrabalde daSua eminencia exerceu duo mesmas horas de ontem. VICOS.
.

e .' cidade de Tubarão e .em Mor· O snpplemento espeCial do
rante 10nO'08 annos as Iunc-

ConteI_ll. o 'pre�ente �x �� ) ro Grande. nas prOXImIdades «KéilnÍsche lllusirierte Zer-
côes de s'eeretano de Pst.do

• pIar nohmano .lDlernaelOn.l, I da viUa de Jaguaruua, a inan· tung> que se publica na ei.
do Vaticano. Rumo ás fronteIras problemas �Il�dltos, partI�as, I guraçáo de dois monumen-I dade 'alemã que lhe dá o no-

Foram presos em Pelotas
estudos ar"st!Cos. soluçoes,! tos á heroina tubaronense

me traz uma ampla repo.r.
os srs. Bruno Lima, José Pe- Rio 16 -- Está determina-

cO�?Gr�c:s, etc.
n

• _I Annita Garibaldi.
. fRP'pm photogTapbica das a-

róir.. Lima, Alberto Eehenig DR. AR!O REBELLO do q�e o navio.·auxiliar "Rio E, ."Im, por todos D. tltU I Notieia.se que a solemruda· ctividades bellicns na França,
Leite, Julio Rosas e 1\naele- Branco» irá servir na' flotilha los, r2commendavel ao� ama: I de em amb�s os luga�es será

I estampando interessantes (e
to Firpo, membro �o dir�cto' O sr. dr. Arão RebelIo pe- do Amazonas, achando-se a- dores do x,adrez, apre�ent�.n assistida peio sr. maJ�r Ruy aomesmotempo impressionan-
rio central do PartIdo Llber- de tornemos. PUblico,. q�e I ctualment� 1!a.vega!ldo em a- d?�E'e em t!a�}3.]ho graphlco

\
Zobartin, interventor lederal,

I tes) dad.o s. estatisticos acerca
tador, tendo o sr. dr. Urbano transferiu o seu escrlptOl'lO guas brasIlen'as. mtIdo e artIstIco: . que se fará acompanhar dos d s actuais eUectivos das
Oarcia, telegraphado" de a�voeacia para os altos. Para os qu� gOlzerem mlor:, seus seeretarios. I r:rcas ·de terra e mal" e. bem
resueito aos 81'S. Flores da do predio á l'ua 15 de :No-! .

'. D HNELJ-II r. maçoes, aqUI fica o endereço. i
,

do moderno e poten-

•

'!c" •

I d' d t' Phal'ma ASSUCAR DE DAu I U f-l ! "r d Brasl'lel-ro Rua aSSIm,_�.'. Cunha e Antunes lúaCIe, 1-
v.embrG, on e es a a. - -!

.

lC" flt
•

({Aa rez -

. ,

fN' o apparelhamento do
",... zendo consideraI" a prisão de eia Gloria, e onde podera ser Md)EiRuS Gonçalves Dias, 46 - RJO de Varias pelo RadiO ���I:�ito, da marinha e de

}'irpo uma violeneia destina· procurado. Especialidade para doces. soro Janeiro'.
a�iação com a manutenção

.

da, a difl'icultar o alistamento
vetes, etc.

O gabiJ:tet� belga apresen-I dos qua:ís o gover�o f�an('és
dÔs 'eleitores libel'tadores. Corridas de cavaHos

. '-==. '-.'....,..-", REf..'lSTRO DE Ff[{ll,',{S tou ao r€l A!,be�to (I seu pe- dispende rios de amhmro.

.

O sr. Flores da Cunha res·

B I L ' ...fi dido de demlssuo.
_

I Parece. mesmo, que uma
._, pondeu-lh.e scientiIic�mdo ter As corridas annunciad�s InstltutG rÜlytee��mcu I COMMERCl�AIS _ A «Folha

_ d.a JIanha», I g!'8nde guerra, não de�ora.J�.i:i
ordenad.o pôr em llb"dade para.14 do corrente, e.fi !tau· In de S. Paulo, nobeta que,. se umito a rebentar. E, pelO
iodos os preSQs, com exee- pava·Seeca, fICar.am .•ransle· O Governo dü Estado av0·1

D d.ta] da Junta.esti tralando da eJ�C�Illc;�-ImenO'. essa opini&o do s maIO.
pção de Julio RO�à8 e Ana- ridas pa", 8 de Jane! ro p,o·

cou a si, em decreto de 141
O
,ara �

I
e

d� Estado que Cão daK F. Central uo
.

!'aSI.
ros pensadores eontempora.

ejeto Firpo, que roram pre- ximo, augmentando-se, �.s1�1, do corrente. o exercicio, por I o;;}!nercIa m �utra' parte -Contmua� .remau;o em
neos, da França, da. �Dgl2:ter-

1"08 Dor ordem do governo fe- as apostas. 1?n� outr� e lçao
ci?c� �nnos. de tOfll�S as �t-I ��st!ca�f:a,echamamos a at- Portugal fOl'nSSlfiOs lemp(I-

ra dos Estados Umaos e dadera), e (} mini�tro Antunes

I da���os notICIa maIS porme-
tnblac<?es da .Cür,D..,\egaçao tent>a-" dos l'ilteressados. rais, qu� .têm causado vulto- pr�pria Alemanha, íl!1pI'ens�-

Ii'ÍaClcl commulllcou-Ihe que nonzaàa.
do InstItuto Pol:yte.,hlllco de I )\TY

U

d
_

da « <\ Cida- sos preJUlzos.
t da, ainda. enü'e as folbas uo

-:ia transmittir o telegl'l.u�m:a 1_ '-'1' poHs
•

, La rt acçao. -O Govern� federal. de_an: Tratado úe Versalhes.
'''''' 5l"_ 12101'P8, por a prisão 1:< OYla�O '",

�"d
. - de» póde ser procurada peso das denunCIas recebldalS, r"a-o ha nenJluma dessas

....v • .l.'

I 0'\] mo -Fm cODceUIda <.lo emlssao
t t que se en .'_

·ter sido feita por determina- ')' TABELLI. l:'lAJ.. solicitada p�10 sr. Freder1co s.?:l.c�mp,e e�egeistl'Ode'qUais= mandou pl'Gceder a

no-r3slnações chamadas ({civiliza-
,ção deste. . .

I
i-.J

- " Selva de dIrector do Insiltu- cane,-;� (�o I
� syndic3ncias no Lloyd Bra- das" que não esteja, no IllO-

'

'Começarao. SegUnda.feIJ�' to se�d{) n')meaclo dir3ctor quer fIrmas.
sUeiro.

_

I mento,
a apparelhar-se para.

... '

.

.

dia !!l; term�audo .n� .

Ia o' sr. desembargador _ o. ,gove ruo portug "es es·
a guerr.".

.. ,

"'Ferrovia Uruguay- IsegmnLe:
08 ��a:?-es 'lO::; C3U-

Boiteux.
O POBRES tá cognundodo au;"mento da] O povo cm"opeu VIV� stJ:)

,

,,' didatos mscl'!pto;:, ?-o concur-
PARA t .

sua Ifota de guerra. ! uma indisfarçavel pr€'ssao mI-

BraSh ",<.

I
80 para preenc_h"lmento �a

'.
_ A China perdeu na. MaU-IlHar. n\}tadamente a F'i'ança,. .....'. vaga �berta no 2 TabeUlO·

: 'lA RP,JO RlIEINGArl'Z Tendo
_

sido dlssol�lda a dehuria ,,8.1)00 h oroens. I ciosa'das snas "ad �çõ,s gner.
SegUIU de MOme\ildeo-p�ra: nato nesta comarca, I' Li t t

Associaçao de EscoteIros,.a
_. .� � reil'as e do preStigIO uos seus

Londres o maja]· E. K. Mlll·t_ _. --i, fim de a�radeçer.nos" directr'ria da mesJU' resOl'
',. '�en.raJi8Simos,.

dletoll,
� conhecicl_o, �:ngenh��-I ,

_ çÃO DE E"P/tDAS' indticia dada-p'or occasião da v,eu, por proposta do seu P_r�- Para o eXhIO bAIi�lal, PQ�,-'L �l��le camil1ha�
;',J wgies" ,<l.ue VaJ a lngla-I..REN ,

". • passagem do segundo .ani. sldente, sr. <;onr�do BO.!Sllll, rá a hUlnullldaue '

..

:,:,na espeCialmente para. or-! K· 16 - Na �Iatriz dali versario da abertura do "Va- entregar a qU':in�l� de iJ90�, Ri 16 _ � bodo do pa-, O homem sentira pr.'lZ2E'
,'.;li zaruma empresa e Iet�an. � c. :i':I· ,;a

-

r'atizo� ,s" onteIr. r'.ia Rheingantz" nesta cid"· �xiste"te en, �alÃ', c�most� auei�' < Guyab" ,. "",ulu ontem i em .ivel' rodeouo pelo !oê..},
>'1: ,-"u_:ntms para a COTI\lUC-; ati!! e �... (1,;" es,,,,,,·lc,s do>: ?r"" deu-nos o lwazeI' de sua rerta, a ConfepLel!cra <:'.8 '., p:"l'a a RUI'''T)'' lUai.;; unI 0:1'"

Iperülama. pelo sangue, pela
,t d< de l"rro'a t2:11C"'U ;""'" ,I.,<..lb.. u c�, !

V' t d auiO a�lm uel d .L.-' ,,);:'-'- _ •• .� ",_IL
• _.

,)

�"ü ".11ma �••rê'.�, a:' dire.' novo. �Ull cda s·matinll', ser·! "i3i ta o ;,,.. Hugo ll.egoJy. e,· I lCen � ••e,.d. entre �s po.! po de· cinco exi iados poli. miseria e pela 'buma _

que ll(:!,"{j'd o 'J.,,,,gui ;::0' \indo ti·, 'xll'anvmpllO o c&.I'-! I'orçn.do gerente daqu_e�Ie cs-l ser dlS �lDU�dL
.

.. .�ta I 'i"os. 80 Deus o sa e ...
ct�melll\;;' ao cent.�o o nos,_ 1

deal D. eS�bastiãü Leme. ! tahelecÍmento commercral. 01'0S 80CCOIl os por e:::;. � ,4 ��, .

�
�ifl!}J;��'t

AnnolX

Presos politicas

Uma r-eporíagem
sensacional

Andreza Campos da Luz
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Temos sempre em stock e por preços razoaveis
como segue: El-lquHes para adultos, de 3\'i$000 em dian
te. Esquifes luxuosos em todos os modelos e de accor

do com os modernos modelos.

Paulo, 86 e Marce-

visita, Faturas,
cartéis, GU1as

SE
El��papelaria

Tenho o prazer de . comunicar a minha· distinta
,clientela, que na presente dacta estabeleri junto ao meu

negocio de livraria. e papelaria nosta praça uu-e ty
:pografia, encontrando-se esta aparelhada para a exe

cüção de qualquer serviço como: arlos
A1'1t. BRANDES

63 Talepb.

E não ha bebida mais deliciosa neste tempo que
.um chimarrão saboroso.

Use unicamente a erva - matte

(':-.:! drogas e especialidades na
ciouaes e extrungeiras

, em frente ao Hotel Boa Vista

Encarrega se da org:..rnisacão de Estatutos
.. e .Contratos para Sociedades, Cornpanhias
ou Empresas Comerciaes, montagem tec

.

,

nica de Contabilidade; apronta .requerímen
. tos ás Repartições publicas, ernfim todos
'os escritos para fins .comerciaes e civis. In
formações em geral:

-=�--=---==---=--

Matte para chá, em pacotes de 1 kílo, 1 I� k ilo li;'.
1 I-i de kilo.

Cuias e bombas a preços baratíssimos.

Procurem a C:;ysa

de artefactos de borracha. Per
fumarias. Sabonetes, artigos de
hygtene etc.

11

A .

Im portacao directa, por isto

",,�,
,.�

Si o seu 111a1 reside no estomago, aqui es:ii
seu rern eci!il:

Andreza Campos da Luz
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Dispõe de 1.800 lotes coloniais de 25 hectares cada urn, que
se acham situados em

i( •

LmS3,
A máiôria das áreas de terras está situada 110 Rio do Oeste, (município de Rio do SuJ), que tem como

affluentes pril1dpai5: Ribeirão Grande, Ribeirão das Pedras e Ribeirão do Campo. O Ribeirão Gran
de cue desernbocca no Rio do Oeste, a quatro kilornetros de distancia da séde do dístricto de Tayó, COI1-
'!é� ;naís ou menos de 7'50 a 800 lotes coloniais de 25 hectares. Está sendo feita, actualmente, a colonização
das terras desse Ribeirão. A estrada. dê rodagem já se acha construída em cerca de 27 kilornetros da séde
de Tayó, faltando apenas de galO kilometros para 11r�ar-se á estrada de rodagem Rio Negro - Mafra
Tayó. Este Ribeirão tem por seus affluentes Ribeirão Cypriano, Arneríca, Wyldi,

__

Hertha, Luis, Alegre, Enca!_1o
e Piave. As estradas dê rodagem e medição dos lotes no curso dos mesmos ja se acham em construcção,
faltando 4 kilometros na estrada do Ribeirão Luis, para ligar com a estrada de rodagem de Blumenau a

Hansa. A vÍtlte kilomeíros da séde do distrícto de Tayó, no referido Ribeirão Grande, foi demarcada uma
, nova Ireguezia denominada heg-uezia do Ribeirão Grande. Na séde desta freguezia, desemboccam. 0,5 _

Ribei
rões Arnerica, Luis, Encano e Alegre, desernboccando 3 krns. acima o Rio Wyldi e a 5 krns. o Ribeirão Her
tha, e a 4 krns, abaixo o Ribeirão Cypriano, ficando situados á margem do menor destes ribeirões 25 a 30
lotes, e dos rios maiores 70 a 75 lotes, A freguezia já possue, bem no seu centro, engenho de serra, ataío
na, e um pequeno armarem para o abastecimento dos colonos. POSsue tarnbern Igreja, estando em construc
cão o edifício ca escola e diversas casas de moradia. Deve-se não perder de attenção que os trabalhos de serra-
{'ia e ataíona tem augmentado cossideravelmente, o que demonstra un:' franco desenvolvim.ento. . _O Ribeirão das Pedras já tem os seus lotes completamente medidos estando a terminar a medição do
Ribeirão do Campo, já estando a estrada construi da, p-io Rio do Oeste, até este ultimo Ribeirão, distando
ambos da sé íe do districlo de Tayõ cêrca de 30 kilometros. Apresentam ambos condições rnaguutcas para
a construcção de íreguezia , sendo seguro o seu florescente futurv, pois que apresenta facilidade irnmediara,
que não será desprezad�, de ligação, por est�ad.�, com Canohha:. . .'

� _Além das terras- Situada, 110 valle do RIO ao Oeste e descriminadas acima, a Empresa possue terrenos
em Dona Luísa, Peryrnbó, Mosquitinho, distando estes da séde de Rio do Sul poucos kilornetrcs, estando
todos os lotes inteiramente medido:'> e as estradas completamente construída", já se achando grande parte
desta:') terra" vendidas. 03 COIO:lOS nelles localizados são em sua maioria alemães.

. . ,'. Pertencem á �mpiêsa mais cerca de 180 lotes �m .Benedicto l�ovor no lu�ar denominado R_IO Capivary,
estando em gniade !J.1rte medidos e a sua estrada principal construída em quasr fada a sua totalidade.

Em sua J\nioriã, os terrenos desta Empresa são de primeira qualidade, que servem admiravelmente ao

plantio do mmm. fumo, canna de assucar, feijão e Iodos 05 demais cereais que se cultivam em terras Iortes,existindt) tambern g-raade parte d::! terras apropriadas p.ira o plantio do an oz, Além dessas, ha terras mJ1S"

., fracas, que servem ao plantio de mandioca, aipirn, baratas, etc. A Empresa pOS�,Ue nestes �errenos> uma bOflgléba de íachinais, proprios para a creação de gado vaccurn e cavallar, em que ja foram feitos mUlto_s servi

çr,,'>. e os quais se acham á VEnda por preços baratíssimos. O districto do Tayó dist� da séde di? RIO do Sul
55 krns. com excellentes estrada= de rodagem e fendo o rio navegavel por lanchas aa Companhia Paul, f!�
cando assim ligado á estrada de ferro. N,l sé.íe do districto de Tayó nada falta aos colonos, P01$ co_nla'lrse ali
estabelecimentos cómmerciais, industriais e publicos prornptos a preencherem todas as suas necessidades,

,
O clima de todas essas regiões é saluberrirno, invejável, portanto.

Condições de venda
São as sezuintes: Lotes, bons. de primei�a qualidade, medidos e com estrada, enviaremos preços a quem

os pedir e os de outra qualidade, com preço a combinar. As condições de par;am;n�o são: -

uma parle a

vista, e o restante a praso, com juros annuais de 6 a S por cento. O pagamento a vista gozará de regular
desconto.

. . . ,

1 d ')� h tAlém das terras citadas, da Empresa Colonizadora LUIS Bertoli, temos a venda 400 ote� e ,�;) nec ,ar�s
cada um, da Empresa Colonizadora Luis Bertoli, Paíricio Novoletto & Henrique Piazzera, Situados no Ribei
rão .ío Salto, alfluente do Rio do Oeste, que distam da sé te de districto de Tayó, para o S�l!, � kf!Is., estan
do em �r:lIHle plrte mediJ05. Esse" :otes Sã0 exceílentes para ° plantio d:: q,ualsquer cereal�, IImltand? �o!n
os lotes da Empresa acima descrip!03_ A princi[n! �af!tagem desses !ote� eS,ia .�m que na foz do, Rlbelrao
está ::: po'to a qne ch2gam as lanchas de Paui &: Cla., apresentando assim taC1!Jdades de transporte para a

eXl,;oriacão dos produetos..
.

R>'
. _

,
A Empresa {êm á Vênda dols engel1�C!5 de serra e atafona. Fíca um situado na freguezla de ,melra?

O�ande, estan.do inc!uiclcn na SWl venda 4 lotes de terras com 100 hectares. uma casa boa, �SP3.�os<:. e,nvt
draçada. cob�rta de telhas, um p;l!ól, um carretão para o transporte. �e f.ó�as, uma �a�roça, dOls ammaiS, G��Stunta.s de bois, qlantida,lc regular de suinos e mais pequ�nas bef!1telton�s. Tem .dlrelto de aguas d� � no""

com fo!"ça bastante para m-w;m:'::ltarem ll'-la!quer estabelec,mento mduslnal: .e mais uma area de feira::> C?r;20 lotes 110 c!mtro do p'�rim·�tro urbano da freguezia. E' um ponto magmflco para uma casa commerCla.,
em situa"'ão centra! dç (paim estr'ldJ';, ponto obrigaiorio dos negocias de cerca de 400 colonos, desde que
sejam na'" sua tolalid3.j� Coloflizadas as terras. já attingindo a 100 o numero de colonos nas me�mas estabe
lecidos. Para (pe se tenha id-él do p!'ogresso da pro::!ucção, basta um. exemplo: a alafo::a �,Ola� .ha um a��no, no s::u inicio, um e !T!;!io a dois sacc-os de iubá, semanalmente. HOje a sua pr?ducçao Ja mtmg-e. a _5
saécos por semana, com .tendencias accentuadas para alta. O outro �ngenho esla Situado e'!l Do_na lUlfs_a, Ill�gar riquis,;imo em madeiras, distando da estrada de ferro poucos ktlometros. Essas propnedadt's eSLao a

venda por preços baraOssimos.
,. ..

Aos que se dédicam aos. trabalhos ag-ricoJas esta aquI uma opportumdade _Ulllca, que deverá ser apro
veitada sem perda de tempo. O desenvolvimento de todas essas regloes de�crtptas, e,stá send? verificado
com rapidez, o qu� quer dizer que \} esforço do colono nellas empregaco 50 lhe irara lucros, oe forma a

conseguir em prasa rdativamer;k curto o seu b�m-estar e a s�guranç::l do �:':;, fut.uro, como Dod.emos pro
V:.[ com os colonos vindos. de iodas as paites ao Estado, multas dos qual:> Ja fizeram um capital que os

collocou em real ind::-pendenc!a e franca prosperidade Hnanceira.
Aqui está. pois. a occasião que se 'vos offerece para assegurardes um futuro certo e a coberto de

nt;c:s idades, para os vossos filhos.

Não deixeis de razer - uma visita a Tayó e Rio do Oeste I

Os escriptorios da Empresa se acham em Tayá e Rio �o Oeste .. Os inter��sados podf'r�o dir�gir-se ao

chefe da Empresa, Luis Bertoli ou aos seus procuradores Joao Bert�h. e franc!:>co T�mazom JUnior, ?en�
como aos seus correspondentes, que são: Blumenau - Conrado Balsl�l�, Oa;par - Julio Deggau, B�nedl.cto
Timhó - Walter Müller, �l1daya.1 - f."uis Maser, Salto Grande - �mlllo A�,eml;}Urg': !-'Jo Sul do Es,ado,

P�dra" Grandes - A.nto!lio ZaneHa, içara - Antonio.Zaga, Melle!ro - VictOrlO Cmco, Uruss311ga - Fran

cisco Rodrigues' Junior, Cresciuma - Leone Benedettl.

INTERVENTOR PRODIGO I Exposição Escolar
rijo, 13 (A Cidade) - N'oticiam de Te� �;do !TIuito lvis�tad::: a

1hUlitOs-qne foi assignado um de- expOSlçao ao ColleglO (las
<:reto aOl'indo o oredito de dez con- Irmãs em oue J'jg'uram hn
!os para o cust€i? da. Viagem, ?-o! dos q�adro; de pintura artis-mtcYY'errtof ROge<fro COlmoril ao RIO, >

_

- ,
__ "

sendo essa medida toinad:t de ae-l tlC�S borddd?s, almofadob,
CÔl'do COhl () Conselho Consultivo_ toaLhas.' abat'JouI'S, etc..

I . .

CONSTI rn -r -O PROrSORl � I·' NAO sÊESQuEÇA" �" ,". . uIvA .. 11 ii! de (lue () ASSUL:Ll1' de Baumllla:'IE-
n; '3 ('". C' "",h) - Está send i HEmOS é UIlla especiaI,i�ade_ [.'a1''''H,O" fi L(�_�" • o, j"e"a F'v'" -ln·" ("'''C'r'len ."

""p-,,'t-·,)o p"r'-' Or0YC a. d<>crp.t"(·U-O I
SO ,.�- • y'. l ,.,� _'l"' ,_.- C'-".

"'\._, '-'�, UI.'I,.:l f"):.
_

t:.t. l.., .... � <.:" Y :szt !tlY*'*_,..,-==amC'o/'"tLi Cúnstítüiç§_o Pravisoria, que Q- "
'

"
•

�
•

, .' ,.
_,.",

l'ientará o pais. uW Q seu regresso _.. lnlau<i:t:!, tW TICO - 'llCfl<
á vidtt jurldJca.

-

t na Casa. da PENHA

AeSlH::!1l' lJe blwnílha MEDEIROS
:l JJ!:<clJtínhns

.. \1-6al"dente Düa, dt.lsiillectada
i11eiQ litro

·-XU1,{)pe 8imples- �Íeio litro_
Agite: aíú üissolver ú assuca.r de

lMtmHha,
�-Cr.�rs e fHtrc� sendo nece55�1·lo.

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



---�--

Vende-se na Fnrruacia lv:i
nxncora em ,Jo;I1Yi1!e, E' em

todas as boas farmácias desta
cidade.

I
E' naturul que [t vossa íelicí- I

dade dependa ce vossos filhos Prorogação de praso para paga mente das impostos fi atrazo
e deles depende quast da Sa1.1- .

-Ie; eesta depende, quasí ex- DECR�TO N. 13 de 31 d(� outubro de 1932.

c!asivl:!l11eUtE, üe lhe dardes de I "

De ornem do sr, Coletor das Rendas Estaduais deftl
3 em 3mez0s, um frn.sco da

I ?\úade, � para o cO�hecirn��Ilto dos interessados. tcra.o pu
afamada: �l,co o Decreto abaixo, baixado pelo Exmo. Snr, Interven-

LOMBRIOUEIR,.!.. r"UNANCORA
ter Fecle�'al ne�t� Estado.

T.
.

No ha egual, Uma ereanca t « L ,<l\IaJor.Rm Zobaran, Interventor Federal DO Estado de

de 11 mezes atacada de desin- �anLa" �ata�ma, ��) uso das Emas atribuições. DECRETA:
retia perdeu 54n vennes de 3 rl.J'\.,T. , -. F1Ca� relevados de quaisquer multas em

Cj!HrHdades testemunhado por
que houverem Incorrído por atrazo nos pegamentos de ím

seis pessoas idoneas em lt'lpe- postos devidos até o dia 01 de dezembro d� corrente ano

riú ,MunicJpio de S. Francisco
inclusive aqueles que já estiverem sendo executados.

'

do Sul filha do Sr. Carlos ,T.
ART. ? - As execuções em andamento, para a co

Neurernberu, professor. Cada! hra.r_:;ça de ímpostos estaduais, ficarão suspensas até aque
frasco é unl1 dcse, Torna-se de

la (lata, oeve�do, porem, os, executados pagar o imposto e

urna _ve� em
.

café _com le�te. F�Itas. que �ao...pe�t,e�?�l,m a Fazenda, em que já tiverem

DepOIS ao efeito nao precisa neOf:ldo e�:> custas la.18!tas. " ,

dieta, nem purgante, �.' _�RT: o -:- Na �!!)o�ese ?o art. 2, o pagamento sera
Vende-se 1 ,f numeres (1, 2

reito ?: :xa�OI'I?-)lleUl�nte gu�a em duplicata, passado pelo
;) e 4), conforme a edade. em :espedvo escrrvao e isenta ue selos, custa do JUIZO, sendo
iodos os n,,!yoeios !lH.S íarrne- das custas descontadas as que pertencerem á Fazenda Es

das desta �'cidade e drozari- tadual e ,cohradas as do Juizo l/ela terça parte. § unico. -

as e na Farrnacia Minancora. Em. um (lO.'J exemplares da guia averbará o exator o 1'e8-
.

petlv? pagameuto e o devolverá a Cartorín para que seja
NOTA: Se quízer poupar Vl\S-

imediatamente Junto aos autos e considerada extinta a exe

sn. saude e VI ISSO dinheiro com- cução, sem mais despacha ou sentença tIne xssim a declare.
dcenca desconhecida o remedia zUlT. ,1 - As execuções que não tiveram inicio den

é,habiÍ:uni-vosnocoLJeço de qual-
tro d? prazo legal não darão direito aos promotores à per

quer doença ao deitar, dar um cepçao de multas extraerdinarías descontadas em beneíi
bom suador e de manhã ceo o

CIO do exesutado que pagar dentro do prazo acima fixado.
um purgante de Lornbrigueira ART. o - Logo que entre em vigor (I nresente decre
�\'lin:.nc()r:t, E o melhor de t i lo, os promotores tarão entrega imediata ao41:J exatores de
dos quantos existem, e de e.eí- todas as certidões de dívidas -fiscais em seu poder, venci-
to ra .ido e Suave.

das a iH de outubro deste ano, mediante recibo, e os exa-

.. ... . _
tores, sem perda de tempo, mandarão afixar na sérIe das

JVlluté'S ?Iarheas iufanrís sao i comarcas, dos municípios e dos distritos. editais em que S8-

;lusa as S�) pelos \'en.nes e d-n- I rá Ll'ans'�I'ito o presente decreto, para que chegue ao co

d.��.�;?epoI8 procurai o vosso nltedn:ento _de tod9s os devedores. § único. - Findo o pra
rneurco. zo da isencuo, serao as certidões cujas írnportanclas nao

.c .
• • _.

'..., u.. t .... ·_,

lOr��l1 p}J.ga�, devolvidas Incontinenti aos promotores, para
os uns regais.

_-1.RT. G - O presente decreto entrará CP} vígr-r no
dia de sua uublicaoão.

)\.RT. i ---- R�i;üga.m-se as disposlcõ es em contrario».
Palacío do Governo em Floríanopolís.ât de outubro de lH32

(Ass.) R!;,!§ éf.::o:\;!I�;n·!lh�1ríl
Otavio de OHvl'ira".

Elpidio Lima, Esr�rivão.

Tínturar1él lVieÍnecke
Larg�",fl.1eUt;

fJeE:U�"!m® gritar!

Rua 15 de l\!ovembro, 4: -Telephone 158
Lavam-se palhetas por processo inteiramente novo,

Re:l'(Hm�m-S;e e limpam-se ehapeos
de qualquer qualidade

Processo igualmente novo, para
limpar calças dê flaneHa

Lava, Unge, engommU,G passa a ferro vestidos e

tBl'IWS. de ronpas de casemira, lã; brms 8 sedas
..J..

ATTENDE-SE A DO�vnCILIO.
Todas as encommendas poderão ser entregues

ao nOF:SO empregado 81'. Lüis Martins

Andreza Campos da Luz
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Em Família· I
A grandeza da,IiOSS,a Patdh.1depende da cultura.moral in-

teletual de seus filhós. A gran I
deza e Ielícída ie ,de cada um I �
deles depende da bôa ou má i �
escola paterna quê viram co�n!

'

os olhos e beberam com a 10 I .

telígencía. A boa. escola é: mo 1
.

ralídadu, instrução, justiça,
"

hygiene. e economía.: Sej� e-I@
conOIDICO compre 80 o índis I �W

penSa\i,�el na vida, mas artigo! Ide valor reajo Pois bem; as-: �
sim .os deu�es e (J cor-I �
po, :.t cabeça \3 Cllbe,lo tam-l �b�m precisam h::;giene e as- ��
BeJO constante. II
Para ÍgSO use a «Petroliua I' ii!i1inancor,v>, que é um toníco �

eaptí-ir; ideal mtcrobícída, es I ,:.
terüízanre do couro cabeludo II ::'
evita a queda dos cabelos; ,

destroe completamente a cas .. ,111

pa::gordura é comíchão do pe- ii

r'cr�neo.AIgDmhs seI!lanlls de �i
uso tOrnam \) cai)eio forte. on- I

�"deado,Vigoroso, brilhante e prG I
'

t 'L d' ,�
() eViLan o as cusp as e o 0ill- :�

branqueciment,o IIrematuro,.1sem tintura.. Cada frasco tem I 'itoel '1,8 as instI'Ucõe,S para fazer I'';�o e,.abeIO lustroso b f'iCCO ou hu IImido. Vende-se na Phar . .fIH-I·lanam�OI'a Joinvile: em todas li
phorm., ir'ogarias perfuma I' I�rias deb� t cidade. J
-= =-.�=_ . l�

undjlRSini clie Besten I
----�------------_!

I
.ctnni!.lilr!H;:;.k.H� r1iflt ,� CiDADE

s6 �IT"oeh.tzEir'� hzc!"os :1

�;=
�Ll'<lZllO

I
.' Juizo Eleitoral de Blurnenou
r"

d i Por despacho do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Dou

I'@
i AI?�deu

FdiP,
e da Luz, foram, nesta

d.,a!a
..

q,
ualíücados ,�;;& i OIleI? e mandados ínscrever como eleítores os cidadã

Delegado (�.i seguintes:
.

.

I! Helena Scoz, Agente Postal e Telcgraíleo, Rodeio; O
i dina Ramos Brasil, Professora, Aquidaban; Arthur "BOI

tE i Coletor Federaí, Carlos Dignart, Eserívão iederal, João

5�: Alb'lque:qGe ,Be.Ho, A��nte Fisc.a�, Indayal; Dr. Oscar Ba
t�j ccllos, Engenhe írc mílítar, Emílío Alexandre Sada Joª

II Leopoldino de Souza, Nestor Heusi, Agostinho Flôre�, A
: tania Maria Cardoso Veíga, Contador, Horácio de SOU�.' 19u�ha, .f:iic�rdo Frltzsche, Elpídio Silva, João Ubaldo Sad

� ..........--f·······:��::-:�·�:; ��irn"c�!'>�l'l·m"':.l �i LUIS ReIS, l'ranclsco Runze, Carlos Silveira. MonoeI RI

(� Dr. Fr<l!ita� .�.1elro ;� "-;;q;;L!It'""��0",,,bl ..� �! bello, Blumenau: Henry Grotmann, Itoupava-Secca; Hun
) : Aavo!,.r3 .•0:5 Ba€h.l.l$ch� �� I berto João Sada, Manoel dos Anjos, Blumenau; Pedro p�
S ç: Causas ci�eiF,. ennunerciaea =j Aviso á dístlncta Iregue- � I c�eco, Itoupava-Scca; Fernando Schlogel, Indaytl; José d
l�: "'" C1"'rmp"",,""" :) zía que rezresseí de Curt-

1,·1
SIlva Porto, Subida; Fernando Klein, Hansa: José Bras}

, o
•

.•

- c:_'�: Rua Minas Gel'ues:í C" ' \'\! C tenor Est
-

d R'l A PDOE.ilÇ'(LS Internas, mores � tiha, donde trouxe um com- i arnow; an enor stevao a ouva. Aseurra; Felipe . er

tias de creaneas, molestías
..........._� �

pleto sortimento de calça- �..
kuhn, :LO"ntras; Ralpl.1, Colley, Salto Weissbach; Antonio Me:

venéreas e da pule. dos da afamada marca fl J chio!' ;Soares, Encano; Pedro Mueller, Lontras; Gustavo PeI
CONSULTOmO: Rua Bom Minha Senhora (

�:1'�AXU'-iO �J! suhn, Hansa; Ricardo Persuhn, Erwín Ratzlaíf, Alfredo ROE
ti etíro no. 8; das 9 ás 12 Seu marírío e seus filhinhos Ii-: .

N 1

i"
i del, r....ntonio Bachmann, Itoupava Seca; Frederico Hochlei

e das 3 ás 6 carão satísleltíssímos si nzeI': Appl'OXlma-se O Tata:
I;\! tner, Lontras: Man.

Del .José Basilio, Blumemm; Rodolfo

R.li_ ,_,

suma bôa sobremesa. Sem muito' raçp.m uma visita. li Sapa- � I tzke, Manoel de vliveira, Itoupava Seca; :::lantos Machade; trabalho pode asra.lazeI; mn boI" � taria Beduschi. em e,.! Han,sa; L"'opoldo Estevam, ItOUD_ava Seca.,' ,Antonr'o J'uveu'-'-l',
D· rd B sabornso, Use o Fermento e (I j , .., .

n - _'1... u'

. r.. .c gar arreto Assucar de Baunilha Medeiros; l� ASPAR ,�! da Sjl\-a, Hansa; Pedro Azevedo, Itüupava Seca: Rjcardt
aproycíte ti I'i.'ceita do pacotinho,. para apreciar artigos finos. l�! Pahl, Loutras; Sllverio .:\Iaehcldo, Liludelino de GáTJO' Anto
Veja <.:omo é faei!. Sens fHhi- modernos e escolhidos a �! filo FranCÍ8CO Novaes, Blumenau; Feliciano Azevedo. I�dayalnhos saJta�ão de cont�lltaJ.nento. cac"icho. �''''m·r·o li I 'vY G t H 1 I 11 E '1' L

'

e sell mu,mlo lhe conVIdara para •
1

_ E� I
é

.

i�l .l�,1l]."
..

t1;rtlov�; OS avo en ,;,e s, .a.nsa; mI 10 ,an

o cinema
.

JOAO LUIZ BEDUSCHI t�; rentmo, Sublda; eaulmo dos Santos, Bansa; Carlos HeUw:itz
. i Lontl'tlE: lvíado Antéro Sada, TelegrnIista., Blumenau; Joãc

1 WallneT', W..tl'now; Edmundo da Silva Pozes, Desenhista
_�; AHreào Laux, Biumenau; .João MOl'bach, Alfredo KI'utzsch
.Q! ItOUP�;11 .

Seca; .G?rm,�DO KI'eulzreld. l\1al1oel Boaventura
,.�. Candwo l\:h'tIlO€l ali, Süva, Itoupava Seca; Germano Roedet

ti j O�to Scheidemantel, 1\1anoel Rosa, Car·tos Kuhlmann, Leo·
'�! poldo Scheidemantel, Salto Weissbach; Ri C <'l.I'd o Metzner,
. HeHmuth Bac!unann, cl'eotonio Amorim, Augusto Kuríb,
Germano lüaft, EncaDo; GustáVO MueUcr, Francisco Guber,

�,l! H(Il"t-:cío Çardoso, Francisca Demetrio, Rodolfo MOl'owsky,---- ---- --_.�--

Iudala1: f_:';duardo flochleitner, _t-\.lfcedo !\1aximilja�o. MOgf!�
t�nnul1cios nesta secção: 4 publicações, aos sahbados, .t� 3 ,. ms. 3S0QO, de mais : Dio da Sílva,\VaI'!Iow; Emilio PahL Di Imante; Leopoldo l"ie-

3 a 6 centímetros 5$000
6<'

I
dlcr, -�V(]mo\�-:· Emílio Jakobsen. GermH.DO Romer, Antonio

�Ui��m!l���E��m'�'�-� ��::.:;�!W'��""3:'3:,�'w'��"t���'If� Lamin, Fl'uit:rief) \Va.!4'rter, Candido (:otlst::.ntin'O, .José La.-
_�_� -----------=--��_._.�-.....",..._ min, l'.scurI"f.l; ),J;lX Gehrkt" Vit.lrino Cípriani, Fernando

A CA' MI J r� " n,;"� r-''"I'1'-'', <.��;'<; �� f," " � " � -. ,Ferrari, AtHio Cipria[}!, SeI'd'im Diola, Aquidaban; Jose l\Lr·!"
\. ��.� !�' � ti ó"',. r. ;� F � oj'l ir: r. " � � f � & H

O' t.... r
.

�
• � -

t
1 ':', � S li � !;\\J'Y � �'/' I;·:� �V�!id; J/ &"'� \. ludch, u:opoLlü Bacnmann, Belarmmo Juvcncw, Hansa; l!]a��"

-

/:�: ,v: \i, \i.� 1\. ....+ '/���'�'�'. •

'! cio Tom�l.ü, Alcides AnazLni, Alexandre Martin,s. Subida;
/:c ��_:/ 'C_}� // i ,II' LeÍ'p(,ldo K:·u�zscb,. Luis Fe�Dandes, HaIls�: l\Iltonio Gon-

f�;� >-��ft,*;fj l ..(, T" V yal�e�, Jo.�e hanc sco da. Sl�va, I\:�aDoel .l:'erel1'a, Lontras;
/ tt.;-"Jt:;; 'f� (,<p"" �

, I tüwoHo \,"lUtel'bt'rg, ,Marcwelro, ErIch Baumgal'ten, Serra-
,. (' -A':::{�-< ,�(7 rt (ff!:::':��/(.�>."'\ _;."y l! lheir?, Fredetico �eismaDn, Pintor, lt?UpilV,a Secu; GuHbe�'-/� :x ,'.\, ".:�1. o��·:·) �� " 'i;:i,.,,<I?,�_.:) / ! me Goel'!z, TOI'neirO, BlumenRu; Hennque ._fr'fl.cher, Fer.reJ-
y-

.

'1·' .;.ff0'·\&
..

::)�·.;�··�.r ../(·��:;;) i rn, Honpava Seca; Roberto StuhI, TOl'lleiro, Velha; Carlos
, \_:j> ",{;,:� f.'- -./1')-\ i Krtiger, :·.Iard n\!Íl'O, Houpava Seca; Ewaido CObGll, Mal'ci·
;

\ fr"'7''?}:�\\i .l":'" ;��� 1(; I I neil'o Blumenêiu; Francisco Salvador, Serralheiro, Alberto
..

i�::=='-://
< rL�1'í"�f 'b�.w� i Guelow, Se,'ralheiro, Carlos Heser, Serralheiro, Itouliava

;\ -
-",�J! �.'I\"./f 1.\<;,.'" :/ó.�i:;'-"J�WIi1 I rConch1e no proximo numero),� j)' /' I j' �;,� { tt;':_!:� �(:t ,'!

..

-'��'�� J? :��-����o�����=� ��
...
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Clínica íll1eclica em Geral li _. CU�UCA GErttH. -

Molestías de Senhoras e Es��c�aIídade; Moléstias iii Consultas no Hcspítal Municipal nos dias úteis
de ertaaças. I'ele,

.
Syphílis e Venereas

'III
das \.l-12 horas damanhã, nos domínaos das �)--

}::on.SU.lt()ri�_e Reside.nCi.a:. Alameda Barão do 1 1011m'us e na� outras horas na sua'" resídencía
11.10 Branco, "(. . a em rtoupava Seeea. Pode S�l' chun;lHdo a qual-

Consultas das 8 as 10 e das 'Í as 17 horas quer hora. do dia e noite.

Dr.. Osvaldo Pereira da Silva Francisco Kübel
-MEOiCO- Medicado t-lospjtal IV!!.Ill'1iclpal,

ele HygienePela E'.Íl�uldade de Medicine do' Rio de j,meli"o

i».

ADVOGADO

No Rio do Sul

aua 15 de Novembro

!\"lI> IV' tPJi"1 ')r; ... ad"'I"lllliit .. � .. _'.Cc tO,

------
� --_.----.----_ .... _-----_.-

T. BRAGA 'Dr. nut H. Pape

Backpulver
VanHHnzueker

��d.\T::;ge"cLo
RUA 15 DE NOVEMBRO
BLU t"1 ENAU

Deseja-se arrendar, no llluni
.

C'l1nica geral e eipio do Hio do Sul, um tt'lTéllO.
,Especialista par� molt'stias. llO qu;ü té!Jhr:. um ban'ucüo com;�
:, de garganta, nurÍz, : n·llÍ(!�).

ouvidos e olhos . �m<)1'Ül�, com J)l'�Ç()S '; (.\ltl'ilS
l\1tormo.<:oes. por ooseqmo, ii L'é

Blurnenau - Rua Pia,]Jy n�neia deste jornal.

Os articros são bOllS� e1.!1. � � ., J'

os preços qsmelhores!
Tudo que für COi11Vr;:hJO !la

Casa Pacheco
de supenor qualidade, lJrocure-a �\�1ra
consumo de suá casa. :Set:cos
molbados: bebidas, doces, etc v. S. fõr
Oscar Pacheco

cumpre ter-se O corpo bem
disposto e o espirita ale

gre. Mas que alegria, que .

bom humor, que disposição para a lida podem
existir se uma dôr physica nos aff!ige? Uma simples
clôr de cabeça rouba ao trl)balhador a efficiencia
do seu esforço.

deseiando tomar
..

mais saboroso

Inelhoro e

Rua 15 de Novembro café, vá ao

Chapelaria WaUy Heimbf!!]_

Contra este insidioso inimigo ha, fdizl'õ1ente, uma arma
irresistivel: a Ca·lios:piriniCi.
Um ou dois comprimidos alijvicm promptcmente qualquer
dô. de cabeça, de Cer;71.?S, de ouvidos. CQ':fiaspill'ânc é
absolutamente incffensiva e nôo otoco o organismo.
Nõo se i!fudam com cuias remedias qUe: se intitulem
"t- bao om como c Caf;�5pii"ifle.:;". lembrem-se que a
CRUZ BAYER é universo!mer.te ccn"iderado CI garantia

do ,,�ediccmento puro, preparado com todo o

r:f)or !:cicntifico c (Jigno de. Rua Felíppe Schmidt
.1.

�

(De fronte á Confeitaria Chiquinho)Grande sortimento em chapéos para senhoras

anças. Os melhores a preços os mais bar&tos.

Reforma e tinge chapéos V€lhOS

Rua 15 de Novembro. 2!2

Typographia João�iHeiUIDÇ!]_
Impressos e saccos de papeI: fornece a preços

baratissimos

Rua 15 de NO'lfembl'o. 22

- BIl.UMEl1'JAU -

.'�

mode�n�sGdo
1iI----- ll? !CJTC.,...... ....�

� ADAPTOR PARA ONDA CURTA
� 1 'hrc,i AGO lnillsforma o i:'CU Re-

I t ei'toi" d,} 1:ladio - llão importa qual
f!1 1� (1 - num illl'üwte, em um ApjJ!l-
� 1 f 1'0 'Pniv''f�' :rJ'" i'JcilJ'Ce s('l'1)l'e-

g Íle-mlente, oHereCEndo uma nlhi�:.

�.','
al.H.iiYiiO das c:staçqes

en,l.
on�a.

e�l.l'- I·.� ta, dIstantes. listo e, uma Íl1cll SlTI-
ri tonizaçiio das estar;!jes: ?\0' a. Yotk,
� Rio de Janeiro. Bel'lim, Faris, Lon· �
,. dr�s, Roma e outraS.
� Representa o conjunt.o uma ;;-u- .

e per-modernização que não deYi:é
"� faltar pura. �1�1l11entar. cOllsider':\.''''1- i'I
� t ment", especlalmente no vel'ÜO, ")

� � seu gosto pt'lo RalHo.
� M Preou!',; Íniormaçües e prE·ç'o. '�:.: I� i CODlpl'OlJllSS0, com

tI� � -IUDlO .\.GO,_ ,

'�I I la. F:.�lJrica de Recepinre,.; < Tra"o;-
.

I i I

i
Ji1ls::,ores e�l Pia Ca�lHll'"na.

I'� Alfrea Gosswede,
�

I Rua 1;; da Novembro Nr .4,

� I Telephou,; 92

g
, BLD:llEXAl'

11,.. t
<=-=.=-"""":::�.,.;;;;.="'''u''''''..;,.==-2T'''�=-q-n...''�.,,:::E<..

'''I='�.j t
-�-,�-::::;-:���-;;;:;;�?, ;� !!

Visitem-na e verifiquern a r,�ducção
de nossos preços!

Sortimento completo de todos os matel'iu:> photogra·
phicos, artigos superiores por preços i;lI,,;i,;res

Aproveitem esta O:pportunidadB e reconhecer'á que a

nossa é a mBis llm'attiJ8 e a m",Jl;m no HilIJO

para Araado:res e Proillssioll"js

Rua 15·· de l'I' ".li 1 { i1 f\.
'. 0.' U', H, ,'-)0;;(, ,'.l lD'l
,_,(â ]h, " ", ...l JU'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'1 MomentQ· francês IContra o Regionalismo O� Brasil mar3vilhosnl Eoição de natal SOC;AliS 1!!§I'MAN�

7�' 'ii''+l I ' A demora na remessa 1 ANNaVERSMUOS I Ilotol dos pobres
Q presidente Lebrun pare-] Na ultima reuniâo d'l CO·! do papel especíal que

! '

ce animad.(J do desejo de re- í missão téchnica da .reformal! Sympathaeo$ (li HiiUcr encemmendamos ao RiD. '
Sra. Oswaldo Silva I Btumenou, no Estado, pa-

.
solver a crise ministerial o I da Constitui ção. foram leva-

_ impõe-nos a reducção I I Tece a u nica, cidade que il(j(,
.

mais rapidamente:' nossível. . dos á votacão varias &S8Urn- Devera se r embarcados em da nossa edição extraor- I, Passou ;.mtr.-onteID fl 9at�. natali·! vá arrastar-se pelos ruas os

n .!l'
. - I ...� euta i· - ,." Belém de Pará com desti .

N ! CJ;J darxa. :,;,'11.. rl, IIJ1IDl 8:1>.'(1, eS-la01d·1·,NiO.S' da menâicancia .

.com esse 11m recomeçou as

I
ptos, uj cnscnssao se micia- v n

, -c. no dinarra de 1"ata L. sue .' ] O ld s 1 ""'.I -< ti" < UI ,.

E d TT d
.,-, '-lU II posa no sr. cr. swa o d \'::1. �1-'" •

consultas e .receberá os nrin- ra na i"essão nassada, aos ..sta os _,Di os, um carre- pretendiamos dar com Gozando de muítss relações de: lHJ.O, S(J (1Je�a1n as ruas,

cipais chefes dos grupos
�

pa r-I
Faltaram fi essa sessão os gameuto de 40 mil peixes da- avultado numero de pa-

I amizade. a distmera senhora rece-]mas 'onp1'eSS'W1W1n 'mal (/.

,

lamentares. 81'S, 1\881S Brasil, José Ameri- quella região. ginas. I beu. p,elo feliz reouve, ínnumeros I miseria e a tome, que f!;Thi-

Considera-se desde já ('0"1
co e Oliveira Vianna. O prüaeíro embarque será Entretanto. envídare-

eumprírneetos. I bem chagas e farrapos fi

mo certo tJue a maior narte De inicio, foi debatida a de dez mil especímes. mos todos (JS esforços I
- ! caridade publica. Taloez na

das personalidades consulta- I emenda do sr. Prudente de No reino íchtyologtco ama- por apresentar um nu- 1 Sra. Ma ria Luísa Balsini 1 tmsia de esconder â otsta do

das pelo Chefe de Estado se,'Morais, relativa ao número de zoaíco existe um peixinho mero melhor trabalbado,
I

_ ., .' o IPOTO (I quadro triste. a po-
. . -

h lt t t á A blé I s "r' do sei tílí t . Ft>st�JH seu tlml�Ver$aflO�' nat.alH Nela escandalizada cosi l'JJia,
pronunciarao sem esr ar a, represen 3.11' es assem ea c a 81 iea creu 1 icamen e dividIndo aproxima edí- cio. hü!B. a souhorínha MarIa LUlsa,!.� ._ .r. > ,-f' .;: ,_".
lavor de um minísterío presi- ) Nacional. «Terra Ulrei», que está em ção planejada em duas, lílbl do H. Conrado Balsini, que i impedi: aos i01�Hntt?s de �;-:-
dido pelo preprto sr, Herrtot O sr, Carlos Maxímíhanc moda actualmente na Alerna- apparecendo a segunda receberá muitos cumprimentos pela í tenderem a 'nWO tmportu-

porque tanto a Camara como propôs que fossem submettí- ilha, e, por essa razão, tem si- ! a 10 de íaneira proxírno, lleliz data. ! nanâo a furta digest{j() dG.'<

S
,-

d d t
-

t t do ít n d ;-0
J I 1 turiamente instauuios na l'i4

o enaoo sao coneorc es em (OS a vo açao, o ex o e os mm o procura o para 11, I em e ommr-moração do 1 VISITAS
reconhecer que o resultado dispositívos relativos á tnvío- gurar nós equaríos. ! cíncoentenarto da ínstul- í· da.

da votação do dia 14 em na- labílídade dos deputados. A Possúe as listas horizontais Ilação do muntetpío de I Trouxe-nos sua visita de despe, , i([a.� a fonz€ é sempre a Io-

; da aífectou a politica do che I sua proposta roí Receita, vo- com as antlgas cõres germa- \ Blumenau. didas, por ter G'? seguir para o sul n.e, desco1l1u!{'e .le'iS_

e desco_-

j'�., do govern,.' ;demissionaríO'1 tada e approvada.
.

I

nica� e 3S mesm,as do

actual!' jJ ssirn, pois. pejo mo- i do Estado fi passeio. o sr. Elpidio I
nllece àetennmaçol's. poh-

Resta, porém, saber se o I O sr, Mello Franco l'elcl'm- partido do� {{naZlS»). tivü já e:q)licado, os nos- I Lima. a tiuem desejhffios feliz Viagem" ciais , ., E rem á rua. 1)(/)'·

sr. Herriot quererá voltar im- 'I se, depois, á necessidade de .

_"'" '"_ i sos serviços clt' compo- lm!(! "lI.IT!f:S
-

I'
que não?

mediatamente ao puder. ,combater-se () sentimento de I sição e impressão foram ; Y !fi.,i·Ü� L Em, Bl�.�m(!n(j2!. pOT#:?m,
íUl1)

,. Parece que não, segundolregi0nalismo que se reanife};- DEPOSiTO DE
" rctardados um pouco. de I Víndo dB Rio dü Sul, onde se Jwpm�?w'u:�nCU1.

se depreende das declara-

II
ta, com intensidade. em va-I MARCAS sorte que, para apressá- í adlLl yefaIleímdo eúm a exma, I8-1 _,91' que .'

.

ç5es que fez da tribuna da rios Estados, Attríbuiu o Íacto I I los, resolvemos que a I mHia, e de pa",s�lgem para Fl0ria-! tJrmplesmente porlj_2U! fUlU'(,

Camara. Nessas condições, é

I
ás desigualdades territoriais. ,. .) ,':1 .Cidfuie" nuo circuJa- IIUQPOliS. esíev� J1<:8ta ci�ade.(I sr. nrJo !ta miseria

..
TOdo.'; 'vh'enz.

''1t.f'"
.

d.!l .._' 't d 'RIO 16 (\ Cldad") FOI �a.ui? S('_hll"'�lpe�. proprl�ta1'lO da

I CfJrn 1>elaliro conforto. E' onr;
,j-lrrlsca o J.azc_r pre!!nOSt�COs e suggerm es u ar-se um melO, .' �.. "-. !

rá 0l'artn.reir::l '<'inr1"Ul'a, L", d ;\." "", '1 d
:1 ,:-

_ �. �

1"
h' d t 'i \ .� tu 1 L'ao�wa t' i.�,,-,H'l�.....a. Iíumellse, ti todo' trabaliwm n{i" N.! .ç-"Q

sobre a soluça0 que tera a, de lazer desapparer:er tal assJgnauo oJe um ('cr� ti compensando 2ssa falta I CiWltp�
o� • '. , v, � <t.,';y,.

c!ise provo,cada pela demiS-jl senti�ento. estab<-1�cendo
ü pror�gaça�;.! o numerú de Natal, com í

-

�_.

- I'
viciada 1}(lgabundage-m, {lo;:;

sao do gabmete. FOI approvado o trabalho i por malS sess ..nta dl�S. do
I suas paginas augmenta- I AdW-SBl'1€sta ci:dade,a afim desub- gra?ules eentTOS. Todos tu··

1 do sr, João

Manga.
beira, rela )1

praso para o deposito de

I das. I !�eIter-se ao. e�meursú do 2' Tabe;l- 'Inem, po'dnnfo, O 'j)((ü (..1;;
.. ,.

'b rd d marcaR 1·�?n_��D_� 'J.. dlSt7d.o !!10ÇÚ sr. tlhl'W ganho p1'Op1'[.0. Ha, tod{whi,.
Conferencia Politica

uvo a lnco�patl i 1 a e na . __ .

w_ , = ,,_,. u! 'l<n�1€1:i u<, Cm,ha l'heUo,
pouco mú'is ou me,no,� d'U-"'i;

• Assembléa Nacjo[\ul.· - -----

� '"

- ""

____• ......;0.,
• C�nema dezenas de famiNas P(1'1IpfY-

Rio, 16 (� Ci�ade) -=- Está
.',

li Distilador" � Dr, Rupp Junior l'imas. serrt o mínimo -r(.'l'ur-

causaI1do VIVa Impressao em Snt>;odatilada'
cr" • .,., -

il.u.rhjU u\) '.l
Q DU f" 17D \{ , Acompanhado da exrra. fHmilia SOo ortO pessoas �n'![(U1Z�t�a3

todos os meios políticos a, r(J Vende-se por preço de oc-
_

.! S . AoL
i encünt!'<t,se nesta cídode u sr. dr. pela doença O'H pew 1.'eimtc

conÍerencÍH. realizada ontem N"l r4ias i C3.sião. um distHador de co- Um drama que descreve a I Henrique Rupp Junior. íllustre ad-, ineupazes de aanhm> no ir;. -

.�

€.ntre
OH SfS. Gustavo Capa-j UyUIlJ 1 )bre,

com fogão de ferro, em vida de uma joven esposaly�gadO \ chelt;' da Legião Hepu-Jba.lho 0. rtecessa·rio. para u

nema e presidente Olegario 1 pelieito estado, com �a- que ama o seu marido e
b!kana CathtH'Hl�se_ I :::u.bsislencia quotülia-na.

Macial, a qual durou mais 1 _P,acidade pa:!"a dez litros, pro- adora sua filhülha e que' vê! Et'teq_? nesta cidade o sr. l\Iauro! A õenerner1ta ConfeN:ncia
de duas horas. Retirawse o Mexico ii lflio para phar�nacil:l. Frz-se sua felicidade desfeita por u- i R3ID{lS, lszendeirü em Lag-es. 1 de &10 Vil'lm.tt' de Paulo le'?)(,l,-

\�alquer negomo, ma imprudcncia em um mo_I! � ilhes semanalmel1te, â p01'[(J,
Rio, 16 (A Cidade) - Tele-I \ Informações na Gereneia n:omento de incontido enthu: �ttrr �a1_;1�{�;� se�iu h.a dias {J \ a. cont-ribl!iç(Io dos seus assü-

grammas de Genebra annun- d'<>sta f&lha. �1!<l;:;I""O Ruth C.hatt"'r·ton e! re,: 11'12_ Er, €dO,. tLIectO! dn CQI-I ""ado>; Ao.;>,":.-. a S;/"1""l1'''' pf1· •._Y l:i��_�:1 .' ." '1 iegw SautQ A!lÍiE!IO. \..... . L. _':1M' t;".. ." a: lU <'0.'>

ciam que o sf'cretario da 80-1 �\ . adnnrave1. I _ ! sado, lJOT 'rntennedw do sr.

cledade das Nt;u;õe,s, recebéu \)'M f
No seu papel, Ruth eclips!! Accu:nptmhüdo (la exma_ esposa I Con'rado Balsi1d. á s()ôrda-

uma nota do governo do �I(e-I '1'a ran� a
I
todos os seus traLalhos ante- seguiu para F!orianopo!is o sr, Max 1 de vkenlina {o'; e1it7'I?f}'Ju>,

xico, communicando a

TéU-,
I ,iores, provando mais uma

Mayr, udvog"dú, lpaTa di.'Jtribnir aos l1NN?Ssi-

!ad� des�a naç�o daquelle C'" Minístel.ial vez que é l.1ma das melhores ENLACE
-\)- \ tados, a importantia de . o o

lllStituto mternacH.naL ,,\n:-;e artistas tr3gicas da téIa. Do I 39U.$OOO, pl'odm'ta ele -uma

O Mexico é a quin.ta nação I o

\ '. • principio ao fim, desde que 'I Puetter-Borba I su1Jscripfüo para a funda- .�
que abandona a ::SocH:;dade. .

Rw, H),.Ç� Cldad9 - Con- ti jovem esposa é forçada a ! flão de uma [!}'.cola de eseo-
vldado pqlo presH1ente da I} 'd d' t·, . o -to" .

R 1 r r.' • .' _

evar uma: Vl .

a tl aven urel- �ealiu:·se nD}\." às 2@ hOras. na! ,U,o_s. .

Para as montanhas \'e�uD;h"l:l: para, org;amzar ? Ta, este film mtercssa e pren- r��ldencia dos pais da !_l(liV8I nestaí i'\'{j() 'vmg_ou Cf o'rgcm1zação
N. R. _ Idéa 1ançaria pe-

.

no\ O ""abm�te Herr,ot dech- de a attenção dos €specta- ew.ad,e, o enlace matrill1QnHtl f!O I do escoteinb''Jrw em Bl'unvf;'-

los nossos Hlustrados collegas I R' 16 (A C'd d"") _ pn nc� o .c�H�vlte, sendo, a 8.e- dores. '

sr. \'\alter Puettm:'. .. d� cOmmel'Cl? nau. 'liWS os ?_;Ob'J'fS retebe-

d O
�. ,,10, 1 a � tlru {J'Ulr dlrlO'ldo o me�mo a ca-I

loca!, com a geni1HSSlma senhon-' .
..

,0 « Estado)), esse «tete-a-j BelIo Horizonte seguiu hoje! "" q , eh
""

t 3' "
".

, ,_
Como supplementm:l tcre- nha Elsa -?(I,ha. mha d� sr. Jouo Ta'm, naturalmente com Ggra-

tete)} de todos _os que �e de- () general WaldomÍt'o Lima,�' e ...; a:. �mp�: CU�� :��PÜ? I
mos um <,Jornal» e «O mar M. de _Boroa, Chefe. d�l hrma Borba do, a i1nJj01·úlnefa. da t;·ub�· 'IJ

v.0t�ram ao f'spmhoso emg,ra- g.overnador mílitar de Sãó
a seLha" ii a U pIeSl eTIela In�� .o marujo;) comedia em 2' &�rm?-�;. d' ...

eripção ii es.:;p. rempo abe'i'ta. \:;r
t1!'l!:lffiO IDBstér de fazer lm- P '1

aman a. acto;;: �n:llao e pa··\llsmphos, no ae- Apvoxima-se. w·ora. O Na-
__ '" .ti.. •

•
au o, !

j

.• �
- • to CIVil, por pârte da noiva, o sr

' Y

prensa, merece, sem dÚVldll
_"M� 0>« ==- -- E este o pl'ogramma que DUo Laux e exma. esnosa, e nó tal. Nem foram eSq'uecidas

O mais vivo apóio, que fe1iz- 10 CÜ10ma Busch vai müstrar- religioso. o sr. dr. Oliveira e Silva as GTea1U:inhas, filhos dos

mente, lhe não tem sido re- Demitte-se o Tribunal Vinho Creosotado I nos amanhã. e exm-a. esposa: por parte do noi- def:,'herdados da f01'tuna. Do-

cusado, Elel'toral
;1.1) phatm.-chlm. __ Y�, :;m �mbos os. actos. 1), sr. Do- 'm.ingo, no Club ..\'a.ut-ico Ame-

I) bl' P
. JOÃO DA SILVA

rombOS M. de BOlDa eexma. espúsa. . ," ,1' •

«r<,epu. lCa}) � .<A atrmo, ! LiCOR DF BAUNIL4A Conduzirfl:o as .aUi&nças a meni·,'J"lca]a se read�OU1 co�n a1l't-

�e Flo,rmuopol1s,. adhenram Rio, 16 (A Cidade) OS
SILVEIRA A;!ucar deDbauniiha MtrmIROS na _Waldep.ura Buter!l. e o menino i maçuo, mil reSI,1?�'al cUJo p1'O-

1I11med18tamente a realização juizes do Superior Tribunal
Poderoso Tonico

j 2 pacotinhos �oao �5?�Dao.e 8.13;-:':,:1 de l)agem
I dueto 1'e'verteTl1, em fator

da cordial reunião, que c(m- Eleitoral apresentaram ao
e Fortificante Agtl�rd�nte Ma. desinfectada ii �ennohl'�: ���r ..,oa�·seelr;;;'!l''''''S d"n'l'l"

dos pobres, perta a.s festas
.' • I , ��

I!mt>r,,�<lo eoml1l1lnd. melO htro :lo 'u L" ''':' b' ah;. «.n' ",- de �r !"l
gregara em ama-vel .jEmConu:o governo a sua. demissão coI- $U(:C"sw _Ir"'}""". _Xn o �! 1) _ "1; "t rle-llOllor: senllOrmhas Nancy 01'OS- 1)<·;<"

'. - • , .

.

, b� t
. o Kera!." <l.r pe dIDI, es 1> e.o d_ro, . l. 1 . "1

"

L
.

-, B' l ,...\; A nS';::o"'arf1r, .>;'" """'l""a "O"""
os que se a em per L:ealS lectiva. Agite até dissolver o assucar de senu3C I::: i' �1'Jl;1. m:sa ihSlll!. _'1.J.- ,'"';

.•
"" 'yV,V � <1,--:;5< 'H • Ht,-

oppostox, mas não perdem o ru;iO�:���: J baunilha. da ?e�elia, C�s�l.dll Azered{l,
..�c- bem. V(fl, pen:O'l'reT o nosso

veHw e latente sentimento .. -Core e filtre, sendo neceSSário. cama Uoares! Namr Borba, IU!_lDa commel'cio pedindo 'um do.
.. ' .' V'

'" -.......
Puetter. rifaria Schei1er, Amw Kra- t' d"M

•

de sohdal"ledade proYlflslOnal Ira ou naJo r' �.'==-=-=' ekk. AHce Sehef!er. Carmen' Laux. na UJO, para. ·1.St.1'W!lU· com

que une a todos os jo:rnalis-
.

I N�zaret� Costa, Helga Bel'nha:rd e (:8 seus pODrf!S. no d1[(, em que

tas, E, assim, nem por diffe- A proposito da pt'oxíma e I
Vmny Borba. " se eO'm!'lellW'rC!_- o nasei'l!!ento

rentes os caminhos perlustl'a- decretada Constituição p:ro-. ; i-"'Y"iI h
de Ch1"l,sto Rf?1.�

dos, BP deverão a'Qular a �nião visoria, o cap. João Alberto m I IJ � IY'I Uft.,A. Eft�P'O.RT;; IYt'A Q1,len_1. podcra. se:m, ?'�1no'r-
da classe e romper os laços diz não crer muito neHa. em- � n 80 conwrnpla1' a lel-wulade

de estima pessoa!. quanto que o sr, Antunes Mu- DOl\ffNGO � 18 DE DEZEfimRO .. AJYIANHÃ de.se-us filb.inhos, -rode�d?s qe
Os de ({A·. Cidade,'> dão ci&l a!rirtrm decididamente bnnquedos e bfnn!;ons.• S1. nao 'i"

igualmente, sua solidal'iedJ:tdé nada saber a respeito e nem A's 9 horas. em ponto! conlrilnfir lJanx o Natal dos

á iniciath;a feliz de «O Esta- acredita nisso, poís a dicta- UM PROGRA�lMA ESPECIAL!
Campeonato pobres?

dOi) nromettendo envidar to- dura já possúe a Lt'Í Organi- R l' doml'n�o Nada eleFft iJ ['onfo'J'ta tan-
.�

1 1:' .

d G P
o •

€R lzou-se l:', no t
_

I" J-

dos os esforços �or cpmpa- ca o overno roVlS0flO, pe- i P.. y,O% DO MU�,JíDO - Paramount Jornal campl} do BrasH F, C., o pri- -...0 .0. ?O�aç�lO]",� !rlSI,a(J� ,q'u�
recel' ao esplendldo e festiVO la qual pauta a sua condu- com as ultimas novidades ml1ndiaes. metro jogo em disputa do! ;SO[�o] 1 e?

« o� ;n ,lOS fa1.Joreln.-
-t(...

,

agape. era.
2, Campeonato, entre este e, o J

do� da �01 (,
� .

"

A agitação nos meios po1i- f�AR FAZ MARU"BO -_ esplendida Comedia
I Bom Retiro. I

n\ENt:lf,;, fn.HO

Ministe.rio da Agricultura ticos e;:;fríou por eompleh.1• em Z partes. ). r' à
Os J'ornai3 continmlm" po- 3. 'I fi par !�:a. .ecorreu sempre

�INqÁ gP,NEORA� l!!.1i1_
sob o mau; v1vô eníhusiasmo 1'U 1"<1:1 fi

Rio; 16 (A Cidade) - Se- rém, a alIi:rmar que o ST. Up- �Ui.n1 C�1iiattelt�tcn h ti t· I .,.

�Ulido noticia «La Nadon», tulío Vargas está estudando:
aven o uma. ol'Clda IOl'mi- Vosso marIdo e ml'1inl1iJS lIca-

� .

t 1.'
' a linda act:rL� da Paramount davel, e termmou com o re- l'ão satisleWssim.ús si nzerdes uma

de BUenos A.ires, o sr. Ge u- e receueD,<10 sugg€stões não' su1tado de- 4 x 1, a favor do bôa sobremeza. Sem amUo traballio

Uo Vargas aeceitou a remín- só do 67. Maciel Junior, co- em Brasil. podereis iazer um bolo saboroso.

cia do dTo Assis Brasil á pas- mo do sr, Afranio de Mello US2B, {) Fermento e {'; Assucal' de

ta da Ag1"l.üu..ltu.1'.a, informan- j Franco.
. I

�-
.

-
I Bmlmlha l\fedeiros; mm:flve1talldo a.

v
•

'

1�.'!It.�'.".�:�...
'

ra:;;;:oli"l!ô:ASn.. x B�A5n" I receita do pncotinll&. Ví}t!e CDmo e
<lo o mesmo Jornal qu-e o no- = ..... ji'.'ij

.

v .. 1 faciL 'V-ossos illhos saltarãO de (lOU-

vo ministro nomeado será o 'IO.LUNTARf�DO NO PXEDCl.TO � b NlloCclabmpo do Brasil !'oot-l tentamento e G vo:"�ü mal'ido vos

. major Juarez Tavora. li � fi L i\ �

I
a u, desta cidade. deve- i cO!lvidal"á. para o cíl,e:mfl.

.

fá realizar,se amanhã o se'! == --

O commando- da gU8x'nição gundo eneontl'O do Campeo-l��:-"!":-:��1
Feminismo uruguayo militar óm Florianopolis Roli- nato, entre o citado club �bhlol (� PlUD IUfl�ifn U"Ul!fl � ��

citou á imprensa a _publica- A historia de um só'lcrlficio de Mãi menaueD�e e o seu
..hO!nOI1Y-j �� ti· �W �ua§ i ;�;J taVk�n�ll .�LRio 16. Noticiam de Mon- ção do seguinte: mo, da Cidade de TJ)ucas,

1=
-- :�

tevidéo que a Camara dos
_ Está aberto o volunturia-

Um tilm que tem todos os elementos .. , enredo,boa·' : :$
..

I:.J
.. el}Utados, uruguayos, appl'o- dn., para ""omp1L"!O't'i.. n. efld." .... tl·. d'

_

-

. I: Hoje - Sabbaclo - Hoje ;}
.I: v � ..... G,U� U "" .1fBeçao, magnifico desempBuho e opt:ima .'1

vou, pOl' OItenta e S��l� COll-
vo da 2a. Região Militar (São

EM EIt-.,CRUZU.HADA I : 17 de dezembw ;5
traum voto,. o.,prOJelo .. q�eIPaUIO),

- . pnotographia. No campo do<?.al€straIta-ll� �?
eOIlçe�e,.., o dIrelto do VOLO S Os candidatos, munidos dos

.- " E··1I d I S. fi Lq r � �
�,

mu14ele .. , respectivos documentosi po- A acção desenrola-se em Londres - Paris e Nice. �:;.;ee;:m8.���r�� \�I:r;�í�ef�i: I �� is �HL � � S � D �� �J
'X'

�
del'ão apresentar-se ao 14 B. tebolistico para disputa de !' JÊ Ê�

.'

IiaQ SE ESQUEÇA,
.

c., QU\1. ?� e.ncaIDin�ará áquel- ENTRADAS 2$8011 _ 2$500
.

�$""OO duas taç�s instHuidas peJo! (: Ol·cl1-est.ra : :�
de que \) Assucal' de R:unilha ME- ! Ia RegIa.o, oJ?Po:r�:ma,mente, I '

1 1
.

U
.

e I :J mesI!l0 club, t�mando parte I t'� J B d ��
DEIROS é ums. especialidade }Jurn 1-:- A�tomo Btttent 01.t1 t .. cap'l� _. � .__

!los ;Jogos vurlOS. outrcs des-I :: azz - -\â n :�
�()rvetç. F;Jp,a urna experiencia. f]Seu. do 14 B. C. I ,,���.@���...� ta cid:?ri€: e de�te ll"mi "'nl'o I : 'j �

'"""=��1;"!'I"ií;"'''''''�� ".i ,,.,,. '\�<Hl...ll! .I�:':':':;":':�,:';":;�';;';':;��

Confraternizacão
jornáHstica

Fpolis., 16(A Cidade)-Tem
augmentado o enthusiasmo
em Íavo.r da ceia de confra·
ternização dos jornalis�as ca

tharjnenses, a re»1izar-se nes

ta. capital a l' de janeiro pro
xímo,

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



Recordar
o Natal ahi está ás portas. E' na noite de 24, que se costuma

desfiar as lembranças. E nada melhor para illustrá-las, para reavivá-las,
do que uma photographia, pose ou instantaneo de pessoas amigas, ou

parentes queridos.
Attendemos chamados a domiciJio. Sempre que desejar uma boa

ou artística photographia, chame ao telephone n. 50, que será prom
ptamente

.

satisfeito.
Não ha, também, presente que se compare a nm apparelho pho

tographico. Temo-los de todos os tamanhos, das melhores marcas a pre
ços baratlsslmos, bem como toda a especie de material photographico.
Faça-nos uma visita hoje mesmo. Não perca esta opportunidade !

CASA PHOTO -AMADO
Rua 15 de Novembro, N. 44

B L U M E NAU Tel. 50

Weihnachten steht vor der 'I'ür, Ueberall ist es zu einer schõnen
Gewohnheít geworden,: sich gegenseitig am Heíllgabend zu beschenken,
Erinnerungen in diesel' Art zu tauschen.

Nichts eignet sich besser zu einem Weihnachtsgeschenk als eine
Photographie eínes Ihrer licben Anverwandten oder Freunde, dia, sei
as Freílícht-oder Atelier-Au!nahme, eine der stetesten Erinnerungen ist
und bleíbt.
Wünschen Sie eine gute und .künstlerísche Auínahme. so besuehen > Sie
unser Atelier, mõehten Sie das gleiehe im eigenen Heim oder Garten,
so benutzen Síe das Telephon und verlangen unsere Nummer 50. In
wenígen Minuten stehen wir Ihnen zur Verfuegung.

Wünschen sle dagegen Ihren Líeben einen guten Photoapparat zu
schenken, so besuchen .Síe uns umgehend, wír Iühren Apparate in allen
Grõssen und Preíslagen nur erstklassíger Fabríken, zu den denkbar bil
ligsten Prelsen. Síe finden beí uns konkurrenzlos blllig : Sãmmtliche Be
darísartíkel und Utensílíen Iür photographische Zwecke der besten Marken
Noch íst es Zeít, besuehen Sie uns noch heute.

Casa Photo-Amador
Rua 15 de, Novembro, 44

B L U M f NAU - Tel. 50



TO,," '.I' ..
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j RedaetQr:�ererite: fflen�ze5 filho

Bi"s�lnatla·l�io•••·······de··.···.·.·gta"de .cireu-
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ÂnnU�HCia"r .nestá forh�9 é fazér a melhor "réclarne"
"

.. pos;slVI?I. 'Torne c(jnheçi.da a <s�a Casa. e' os
.

$�US pro(h�ctós por t1P§SO inletfi-nedio� e
. terá augméntado os seus negócios,

.

•
•.

'.
.

+:-Ó,C---:.. .-':-.��"==:;;:;::::::::=���:;;:;:::::========-c-��--'--'

.....

: les-�:srs�� ;C
-i=Ó. ii ............................•

·

•... ZEstá.··.·.····organizadü· •..•o.·· nO$�b· .gabinete:
.'
·tYPDgraphico, em

que. a<�'preços mqo1{;Qs,fyzemos ... quziisquer. Jr;:1halhos, .tais corno: Io
··.·Thef9s,·noÜi\S, factl1Iz'tS,. 'papel par'a 'çartas, ·en\'elotlpes,. talões -de reei

ibd, d?pUcatas, cartôes, ê.toda
..

a sorte 'e!e avulsos.
.

i; < .: .'

For!tíigCe'7� qualquer �jl.!a�lidade de secees [,e pa-
. pel"p:i'l�ss�S� de t�:�d6S os

... íarnaiihós, a pieçi�S bSàftiii�i�3§iln{}§�
'.

ACceifnrnos enoonrmendas pai-a Ióra .

.�����!======��--�

1\ ª�$�â (i�rentüi .recebe.
.. i�ll.�I�lI;�te� annún

·····••.....•.•..ci.os,p.ubliçaçõeS\t!<9u�.dr�nhos .•....'de••. I�·ôªs=fe§tas
.

. ...
para a ediçã� <�special

...

de NA{I\l\�t9 de
'. � ÇI.Di\DI3,frl.lbalhada· a 'capricho

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


