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.Js ;f?':;" ". A época que I1travrls�amos ê a mai� illfeliz pôr que :':��'� tem passado o llOSSO

.. Piiiz .em todos os .. períodos de sua

. longa historia poJitico-social-economtca.'. ', .

.

". S Paul

i· D d
.

)
. 0,

:. .e to as as unidades da Federação Brasüeíra írrom-

;i lsit S P 1
• pem crises pollttces, algumas sem importencta, ünmedíàta- •

VIS! a u r : au o,
c; mente vencídas; outras, porem, mais profundas e graves "que :
g zombam dos mais pesplcezes .

cereoros governistas; .:
'

�.�{' '., Comemplanuo. o panorama politico brasileiro, preve- •

(! mos senas Iuetas. intestinas, »rovocadas íueludtvelmente :

}."; pela cónqutsta dó supremo Poder da Republica, auge a que
. �.l( todos querem 'chegar, directa ou índtreetamente, como ehe-

t: f�s. de partidos ou cerno simples par.tidarios: E' a: crlse po-
:

�.� Iítíca que, avolumando-se pouco li. pouco, nos conduzírá a ��,. '. eatastrophes trerneadas, '.

•

(: ".. Ao' Seu hd') camtutra a crise social, de fecundldadl' ,fol'- ;

ti.::..··.·• �::: . midavel 'em nossa paiz, que não é mais do que um ímmeuso '::1''\,' ? vive�o de raças e povos dlverstssímoe, por ocuzamenros
(: contmuos e eru.migrll<OÕ. ilS. quottôíanas. seus costumes diffe-

•

}.�: l'entes entrechoeaài-se violentamente, acarretando íhüuen- ··.:.'.�ldas decístvas nos destinos .da Nação. São consequeneías
que um paiz novo como o nosso tem que .atravessar íueví-

�: tavehaente, lia marcha lenta e vagarosa que o conduzirá ao :}(: �aJde'l�emo de todas e.;;t ,5 diversidades. e na consequente :

{f�
formaçao de um povouníco e Iiomcgeueo. '

' ;,) I ! Para tratar elo sal-ri» '.,111'"
- Economicamente só criticas'· acerbas merecemos na .)

....

.
: actlla�ídade. Cambio, exporreção, importação. meío de vkla, :i

I nil.110 P,ara OS bancar,J(,)S. :' tudo, J� em estado de: lastima que fére protundamente ti p

,li: sens�bll!da�e dos patriotas extremados que almejam para o :2 RL(\. 14 _p. Sob a pre;�"Jen,':, Brasil um futuro que espelhe a. sua, grandeza. :)
.E ..

Augusto Matteu.zi, illustre soetolcgo e seenttsta íta- :'- cia: do deputado Carlos lç,,,is ="',,�'.�r.�N.,,,,���"". a� �-=--""._._.....""""'=_w,."..__"""'....."""""""'''""'''
,,_......_

?� �:�t�:��tl��ndd"K �n���d�ete��b�i/éáS c�d�otniac���S;���rli��r��i ;! �::t::�::J�;SI?aaC��;�jI�;f��H��� t;Z� ��t:l-�' . .' z".,
Foiassignaélo

( Sal' e que :,:Iro UZ!t quan I) aste s prop!'ias necessidades,
•

't ! I' ,..." "'_o"""" "t,...,....,......_.... ., ., .............

g em vez de se tornar a victima da coacurrcucia industrial, H . ,"
.

i .tU' i.(\ ,;a :;tIl0- lUlfl.ll1JtJ para I?í . ...1. """_ '=""'........ _...........

(':.' TIll; troca de iJéius e de prodLictos.erltre os gml)osethnicos, .i� SR. ALCANTARA MACH:-\.1)U 1,)8 lJaacarlOS, O sr. CaI'lo:s ��. 'A', accc;xdo entre

(:.
aIlm de apagar o sent�m:mto .de. alltipathia que nos previne ) .

"n't{I;��' I Heis. d,'pois de discutir va- r,,� , .

r c10ntra tudo' que é de 'procédencià extl'<wgeira". Formula .�
.•1 PAI)I'sse no SeMnadho, r,0 tSV

. :�:' 'j tios artigos do projecto, i'('- •.iir ,"l!T. .. O Fa.:raguay e

(� c !Lra, cO,nCi1!l, seria eIfícaz !lO accder1!m�úto do progresso :;antara a,e ;J�IO em f;�UO, ftH.;ju-se áe l'ecrirni"ações a :801ivia
L de cad:i.�j)o;,.-o. Resta que satf)amo:; sel1"uil-a com fidelidade

..:
•.

::
.•

�
alvo de contmuas hotm.;ha� nlle V)'u:lam sen'�o �""l·tas a·(.

(: para dim:n'.lil' e'TI parte o que nos suece,de no momento. d�'
. ,I h_ ,

}.� Aconte':imemos triste;;;. prevemos para I) nosso paiz 7' gel1S por seu grau e nume!'u seu re!actuJ' sr. MOI'ues Sar- BUENOS AYRES, 14 _ A's do armisticio. A corumissão
t dL�semos pOlIcas linhas atraz - mas não podemos deL'i:ar de amigos. 'meoto, p'�dindo a seguü' um 1'1 horas de hoj� foi assig- militar neutra estará presell-
i: dIC edSélUec�l' tlI�O isso l? ICh'outer l1?SdSQ rIso quaudo; contem· ,n __., V(í�U d'.'!. confiança. Este voh1 Il�do {l accordo �ntft' o Pa- te na zona das bostilidades
�
••
� II uu o 08 Jornae�, espe o� do ln ice moral dê um povo, �� ,

i f'
t vemos estampas mteres,santlssimas. A "Folha da Nohe", de . ri e coa lttllça ao Rr. Moraes r .r:rua" e a E»livia para a i para interrogar os comman·

,. S. Paulo,. tfOlIXI� ha dÜls uma caric'ltura de successo; o sr, :{ uEnquanto no Brasi§ I Sü�'meIlto foi �ppro�'�du (lp- ce�l:\a(�â.o da.:: IlostilÚades no I ({os dos dOIS tados, afim de

�',

i': Getulio Vargas, de volta da .':lll� visita ao Prata, rIndo gos- ,ij o!:ii....,ii�lll.ii!P 1iI""'�"':oía ... !'::ltIil1it"!_..,ft I' plHS de alguma dlscussão Cí.·lac':. Nl'sla mesma nota
I detefillirrar exactamente as.·

,.' .." .... '�."� t08�mehte fa.la com. o.!)OVO brasileiro. r.epre.semado pelo es- '.J �Al'lilP�"II. Ii!r...·& ..... illII� ;&l!lI�"'lllilli""" '. ." v. -

'.

,�T :j .-
•

. I
tendo lhe SHJn cünsedldo Ulll todos os fuzis no campo de posicões uccupadas no mo-

.f·:.-
farrapadQ .ZB· l�iQg'lleni; dizendo-lhe: '.'Vistes como os ar,""en-

. ::� coniRi'Iluare,��s a nraZ!·.1 p�l<a ref"'fl'l'-se "0 ·ac- t 1 E tá
'

t
tinos ficaram admirados do meu sorriso?" E Ze' Ninguem •

p - v � v. � lucra i'ora.m ensarilhados. mento ae ua . s.' preVIS o

• �.
. num reflex<? da p{lH�ica d� b?��tos gq.e innundl1ram o paji,: Budar ,tutll projecto Em resumo' são as seguiu- o pr&.zo de 12 dias para a

I, AresPloudde'ctrilltdodtamueflll1, mall.ciOsamente: "E nós t?-mbem, ..
" ,�< .S."Pau.Io, 11 �p- - O comj� I �"'�,.�.� tes as bases do aecordo hoje conclusão da tregua. Na data

i.:.' () a o. es as' uas guras 'Jaziam:. cahidas; a�llIí!ialadas" a ,.�'I' t d d
.

C
( . Agricultura, a !lldustrla, ó COmm':i'cio. No. ar eSVoaçavam.

. h I te RI1tHnteg-I'u iBta) juntaP.1�U� .. '.. áS8lgoado: concer a a e commum a -

E· .bandos ,impreSSionante'; da abutr::s;::
.

. 'B' te:' com a. Alliauça Nacional.O Congresso E�Jcha- Prevê-se o praw de 20 cardo, as duas partes assu-

f:
' E' que a 6ÍtUaçãl) brasil�jra e'. po-rdli'mais assustadora :\! LIbertadora, resolveu prOffiO' ". B '1'

. dhLS para o accol'do ser ra- mem a· ohrigação de renun-

, para 'que nã� selá; adrniradoce,cp'P;ll1elltado o. s9;riiao. p�r- .';$1 ver 110 pl�o.ximo domingo U,jil, nsnco· rasl eiro iiticado pelos g-overnos bel-I ciár aos ataques e ao 8Ug-

'i!; manente do Chele Supremo do nuSl;l:} �'ITnl"no. '. ..,
'..

"

mi'" t ti t t T f"d c' 1 lio-eraote& e dfl 90 d!�s par&j
mento de séus armamentos

: .' -Mas a par de ttido 1S50"0 pauó:ralná. intel'na(}�onal ;� �S.l ,.CIO mo.�s r.o. �. pro es. o nms en o Pílravete:n )[0 "","'.'> e'i.'�ectu'ar .a desmobl'Uz',,-, ,o de trocar· os respectivos.
apresenta os mesmos �3r:acl;eres de. angustia; dworises, .de :R' ":CS aconteCimentos de PeLro

. deste afino' "
_

. 1 'Õ'

.. }f s�mações insu.pportaveis. Devemos f,\zer como. So)oll, .. phUó- :! lIs. '.
.

.'

'..
,'. '. cao das forças.

. prisioneiros;

t:
sOlO atheuieuse; que, .qllereudo cOllGular um ,amigú; levnu,o :)' . O SI.' Caio Pra10 Jo�,' Che- ft�o, 14 -p. �s .Ioril3;��, .��� i Durante esse periodo, P,t'0- 3'. � Pre,·êm fi desmobili-,

'i;:::' a, uma ti}rl'e eminente üonQ.e sê descortinava toda.11 cidade

··:.'ll Ie da AUi.anl>!! .úla.ciona_l Li- bllç�m a Se!?U1•.1�,�J•.n?ht;la·1 .0_1' sf)�uirão.. as n.ea-ociaçõês. di· za.·(lão den!:ro d� g() dias, de�
e lhe disse: "C\inaíderae, amigo, qUp,utos iutos, aff!bçõ�s,) y .'1 Couvresso E uch"�' stlCO Bra �

,.., y

desgracas e trauaUJos estiverem lã actualmente estão .de· �J bertadora, em deeJaraçao 11{)8 • .;..'=' .
".' ·;t'a •...

.

_

I'ectas, mas se estas fracas- vendo cada exercito con!iet�

b,üxo destes telhados, e eStarào
.

successivameIite pelos :) vespertmos declarou o se- �l!�lro �'l� deve�l :realJ.�ra�
_

sarem haverá recurso sem var apenas a força de 5.000
�; tempos villdouros, sem haver dia vago em qlle a rnorte, ou B guiute: «El1<FlunL: no, Brasil �e alUda ileste J.ue� na cIcia. discussão para o arbitramen� homens; as pvsições occupa:-

!
infortunio, nao visite já eSL·t; já v.que[l;.l caS:l, Pelo que n existir integr'l.liSfli,j ccnünua. �l�. ij� �ello �onzonte, rOl

to da Côrte de Haya. das du
..

rdnte a tregua s,er_ão
d:!� ��7:�os sv�v:��es�:le padece, a;:comodahos á condição

g remos I:l luctar. Havemos de tl'.lrthIer}do pard o mez de Se- O prowcoUo de paz, que gal'antLdas pela commlssao

'.

�. .A Casa Brasileira está. sendo visitadapelt'l lhlortuni{l. :5 Bmpregar llOSSQ,3 eSI�)rços até tBmbro dest� anno. comprehende cinco artigos, I militar neutra.(' Aguardemos o fim dessa deuadeucia e, an.tes de tudo, se- :) O flm.» estipula que o presídente da 4'. - Aceeitam e reaI-

�L ����.�.��.t:�.í.���.� �

;

..: ..� , .J� I'� F: �M

' •. -;--" -� O NOVOPRESIDENTE �������ad�ou;��ca�����i���� �i��a� sa d�e�i���gãâe 1��:
._..__ ,�.""'___'_'''''''_'_'_' �

'�-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''__'__'_'l Cont�nu o" ti· fi 1. OR M DO A
mente depois da acceitação contm o reconhecimento de

O•
"

G 11 1" ·V·a G'
.

.

.... ,

'.:
.

1 a
•.. ·. n OVlmen- uf1.. . DE1'Vll � S D- do protocollo pelos dois be- territorios adqu�ridos pel!! .. , .

. SJ. � lhlD, .

r.. ,uerra no
I f?,. greVlS.',t,il_em Pe-

i
.•.... VO.GADOS DO ligerantes. força,

naS tOi cnnf'lllfl'fi E t t ' ·�t A conferencia deverá co-

� .

. "tdiouu'" .. X rem O rOpOdS
. tSRASIL operar com a Bolivia e o

----------

! ado"
'

.

.

Rio, 14 - P - Uma (lomis- Rio, 14 .p. - Reuniu-se ho, Paraguay durante as nego- 1!' .' '.' .' ,

.O.r in·.t·e. são de proprietarios de fac je o Conselho da Ordem dos dações directas entre esses .aguardado no

1 � bricas de .PetT'úpolis estive· Ao vogados do Brasil, para es dois paizes. Essas negocia-
RFé. O sr.. :o.to- Londres, 14; . ;uill ,agencia ram hoje em- conferencia tu.lar a fiscalização do exercí ções directas proseguirão

.

10
nio Ca.:clos telegraphica informa de r(m� com ° ministro Agarücnou cIo d8. proIissãc de advogado, !tté que se chegue a 1:m re-

Rio, 14 -'p _ Os jornaes
' ". te certa que em ·Cha.ng Kay I\[ag.:llhãeSa Sa.be .. oe que COI" E.çn seguida procedeu-se a sultado. S� parecer imp08si- t

.

Rio, 44 - P - QCuando ()ccu� .
".I. vel obter os resultados �osi. c�mmen am ,!!ue a p;OXlma

.

p
Kuang passaram llOjH 13 pedido .ao ministro . ser

tl'uOS, os dOI's pal'zes devera-o vlllda d.o sr .. .i:'lores. da .Cu.uh.a
pava inter,inamente a tesí· trens ,com �ropas f.l artilharía .

d' I'
"

t
'

• v t t 1-
. me'_Ia{ Dr no:mOVlmen o gi'e- po�r-8'" de ac�oArdo sobre OI a

es a .carn ..
a, reves.tlr,.se·ájaponezas.'O tniul d06 refor� 't t' P

-

'" -

VlS a que COD !nua em e
CO'mpro'IDI'"vSO ! arbl'tral "uJ'os da maXlma lmport�nCla para

ços . enviado.s pelo Japão Jja, tr
..

.' .

. 'V

• L- OpOllS, . termos sel'ão submettidol:l á
ra. Mandchuria eleva· se a 24 O sr. Agamellou'Magalbães
mil húmen�, que encontram pJ'ometteu .

que dePGis de
C. Pe!'man�!llte de Justiça In-

se a 15 mllhas da Grande houvir o Syndícato dos 'Tra.
ternacione!. Em todo o ca:m,

Muralha
'.'

. .
I balhadorBs, daria uma solu-

a conferencia de paz não en-

N�, �rontmra com a Rm;�la ção satisfactoria a ambos os
cerrará os tn;br.ihos antes

I
Sovletw::t aeham se aqus.!.'te· Lides.

" que o litígio seja eUediva-

jlladas tropas num total de 5 mente subme-ttido ao Trib'!l-

mil homens. nal de Haya.
- Paia estudar as con- A diUlculà'lde maior con-

siístirá em dar em particular
dições de hom- a definicãú dos territorios

oi bardeio que devem ser subrnettido8
á arbitramento, Cumpre, de

Seguiu para 'l\tetz o Tte. outra parte, lixar as aítri-
Oel. l\lendes dr: Mrij'acs buições da Côrte. Permauen-
IUO, 14 � P - Seguiu l:.oje te de Justiça InternacIonal)

S. PAULO. !4 - P � O sr. para Metz, Allemanha, n a.ntes da. conferencia adiar
.

Marçal Silva TeUes, chefe Tte. CeI. da Aviação, sr.
.

Sr. Levi Car'r/.eiro os seus trablilbos.

provincial' do 'Integralismo Meud:�s de· Moraes, que vae Os varios al'tifTOs do docu-
eiu S. PauI'o comÍnuoicou estudar, na aViação f!llemã eleição do novo presidente, mento abordii.lll ainda as quesc

.

'S cO'ndiço-es ae're-as de bom vuua. deixada pelo· dep'ut:3.doaos JOfD(.l.;:)!S 'que em .
assem· i:t

. .

. .' � tões seguintes:
bléa d(\B. camisas verdes

n-I
ba r{leios.· .' 8,1.'. Levi Carneiro. A escolha

1', _ A disoussão dos trans-
cou deliberà.do '(;. a,!iame l1t<, -.... .'. .....• _ _

recahiu no sr� Targino Ribei-
J,){.,rtes fluviae.s e das trocas á sitURf'ão politica; Sua che

.

.

d" d·... 'd"
....."'l �. ·�l·-l �'i �, ró;.·, iU.I'ÍsCutlsult.o aos mais rw- y

sme le A. graTI 2, Cc.llceu· � """.. ,..".
:
� ............__." , J cowmerciaes;' gaiia é' aguarda.da anciosa-

t
- .

t'd'
,. "'. .

d
.

I A t··
- ...:.'I taveis.� do Districto Federal.

l'açao par.1 afIa que eve- I".,-l.,es J:Ul;"",,_� 2'. - Definem 08 termos \mente, di.zel.n., pelo proprio
rik ser f.�ItGl 'n,�

.'

proxinro, dO-I.
'

." .' .' .

Aggra.v.-ou-Je novam.ente
' , sr. Getutio Vargas,

nesta cldade� ..• ,
' , .

d
- ,

J.londr::s, 14 '�'. Notic!as a

.a.

.' n.olitica maranhense
India dizem, que a aldeia de 1;"

Magra�t{,p foi cümpletfl.iI1entú
receram 5 � 6 mil pessoas, dp.8trnida por um inceudio.

'

.. mo, !4, . P . A Alliança Na .J .lIHa�'.'o�� �.���l JlU'nll"'l'l). I 06 urejuizos ,�1;de!iae.s �ã�
'; 1 Libe,·tadol'a promoveu j'!('S on.!.ore,., fa'(l,.am os BfS. caJ�ult;Hjo� em ..o mIl lIbIa .. ,

CIOlllt ,
,

. . "
.. 01 •

'" •. , I" " p.' 'n "''''l''st�''n'l'o �e "ó"'e"'te "m"
ho�e em Nicthel'oy um cnnll- ,.,' :r".l

..

' "'} "': "dA» � ·r" 'jt�,:,:"'" -ti .�"... u ......

J .'. 1
"'" ... " .. r., .,. 'n'/"'le

c.io ID()U::ltro ao QW1, comp!i- ,
;: c ,(_. .• j ,6 ';..J'.' h" - _ •. ,

-���.......___.-��
,

ACH����S6�:�$Ut2i 1
. .

" �.. !
�����

··o_>

��\
EDIÇÕES ÁS QUARTAS E AOS 1

SABBADOS

NUMERO 73

Homenageado O

sr. Alcaniara
lViachado

o feriado de I�'___----_-,-rr_--:---
.

. hontem
�io. i4. P _ A camara dos

Dúrut.:.;/!os só as 22 horas
approvou u decreto que es

-tabeíeceu ° dia 14 de Junho
feriado nacional em regosijo
pela.paz no Ohaco. O sr. Ge
tuíío Vargas saucclonou-o ás
24 horas da mesma noite.

O sr. Protogenes Guima
rães, baixou ciru'Gl:lr especial �
relatíxa ao cumozímento des í
te decreto em todos os va-' r,�:"

sos da esquadra, 8·.3U::10 hus-
Oteada a b.m.íetra nacío nal e

dadas as selvas do costume.

a melhor

blcycleta!

VENDAS A DINHEIRO OU PRESrAçÕES
(AJA IHERTWIG, Rua 15 de

- Novembro 127 -

BLUMENAU I
Superior Tribunal negou proui

menta ao recurso ccthcrinense
R�'1!iiil.iQ� ..§e a �Qmmis ..

�� 'lF��;-Dan�al'i
Rio, 14 - (P) - o Superior rios deputado estaduaes.

Tribunal na Justiça Eleitoral,
. Era pedida a cassação do

em -essã« de hoje á tarde
mandato dos deputados Adher:

negou provímeuto ao recu�-
::.,0) GIH'esentéido pela opposi- bal R:;tr;rros Silva, Gallo.tti Jo� .

cITo (J i� t h a !' i n e· n s e Pompilio Bento e D. Antoní
.

e ,) n t r a o mandato de va- eta de Barro.

"

1
1
"

.

C0l11icie da AlHança Na

cional Libertadora

Adiada
.
sine die a

G1H.1C(nltração in�,
teuraH�ta'

dencia da llepublica, o

Ant6Mo Gaf!As ássigaou um

,d�cl.'eto, t?álidecllrundo ') sr.

Getn!io V�rgfls com a Gran
de Cruz da OrdcUl:!ÍO Merito

MHital'.

$; Paulo, 14 "P - Telegf�m
mas clt! S. I..uiz do Maranhão,
dizem que reina grande es·

pectativa quanto á situação
política, pois .' os oPPOSiClO
nistam resolveram exilar-se

..... .,..L' ...jl�'.'.·__
;...._ ......__�_

no quartel da força federal C h�
..

'

.

c""�a
e pedi.ram um habeas Cor- a lU sO.bre uma o.J

p�. . � .

'I'
AUirillava·se tambem que Buc�est, �4 7' DOIS aVlr:es llill

, T- t d'" ..' ..
' : tares lOcendra.ru'll-se, ?alnnd? um

tem: IdS a 1�S8\} tf? �L� mtervea- ·1 deiles 50!Jr� uma Clisa lllcendian�o
or J.e era -pa! IrIa novamen� se igu:l.lmcnte. MOI'('eram o� aVia-

te para a Capital Federal. dores e 4 moradores do predlO.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A:Çáfiaspirma temacção ímmediarae effi..
c�j: no �livio áS�,�t?�eS i4eUn:4t��� coffi? l,
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,
,

C'Af:IA$'PIRI'NA"
é
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l
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S'1NDICATOS - (Rltconhec:imento

I'de) -- Oi. Claudelino IVli:s de A-
,j .aujo e Achilles Balsiní - Advo

gados.
Rio de Janeiro e !umenau

Coletoria deRendas Estaduais
:\._"

de,' Blumenau '. .

a P»�c-<T��p..��p..���9o>�'���tr->��P»��,

Imposto-sobre movimento corme-IColin & Neitzel r.� cial e industrial a
Rua quinze, 28 Phone 28

$

,.'� fabrica de Gelo f
v. pepositarios da: �
a Cervejaria Catharinense e Y
� �
1 União Mercantil Brasileira S. A. ?:
a {}foinho de trigo} (�
� Agentes Geraes da: ?
� Sul América Terr. Marít. e Accid. �
� Sul America Vjda �

Companhia Nacional de Seguros p.
������������������������

"'"

W�'TZEL
,

.) t"\-:�. sÓ,
_,r��

'';00
v

, 0_,."

-

.• ELAS DE 'STEARÍNA - VÉLINlIAS PARA NATAL
.. o

•

•

•

SABÃO "VIRGEM ÊSPECIALIDADE"
•

,O'.-_'o

ART-IGHS JJE. iÃ. ·QUALIDADEs o�: ,� ,

-=, '

'
o

o

�r .�:; --; i

Representantes em Blumenau :

c O .,LI··'N

lt tJ o.

i'

2·�· trimestre -e'" '" :

o ir"'"
o
�!".

r •
� 1

'.- .." ....«: ,'.

De ojdem 'do sr, Coletor de Rendas Estádtiais nesta

cidade, tdfno
.

publico, para o conhecimento de todos os

Interessados que, durante o: corrente mês de junho em to
dos os dias uteis, se arrecada nesta e em todas as Coleto
rias de Rendas' Estaduais do Município, o segundo trímes
tre do imposto Sobre Movtmentp Comercial e Industrial, re
lativo ao corrente, exercíeío. Os srs. contribuintes que dei
xarem de fazer.. o pagamento de S!.18S contribuições dentro
do preso acima determinado, poderão. fllzel-o nus mêses
de [ulho e agosto com as multas de 5 e !O-/. -respetlva
mente. Terminado estes prasos, serão extraídas as Certí
dões de L)ivida.:Ativa e remetidas ii Promotoria Publica da

Comarca.:.atim de. ser in) djaoa a, cobrança exscutíva. de
acordo com as leis em "vigM.-

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 6 de
junho' ile 1935.

.

ELPIDIO LIMA
... Escri-vão

"

�'!lt::t .. � v�

6ôa Saúde... '1filil. LDng�... �8Dt&m-se U3i!fflSl o '"

ElIX!R DE rf
.. '

UEIRA1
.

,

Oe Ph. eh.

Joio da Silva Silveira

Bachi:tifnza&, .

Rheuntatiatao em geral.
Col'riIaeJItD· dO&.· o.'V'ido..
1Dfblm� dia .atem,
.Affeeo6ea. do ftp.do.
1\'I""11:IC&a. da�-

OOllOl!I'Ilta..
E.plaJlu..
Sama,.
,�
E8Cf'OpJaaJu.
'D�·
:.�
ca.c.w.

,

BoubM, ..
BoIlbolM"

,

D6ftJ1.ue ',eH-,
C-b�"�.

.....lIIOui
A NT1-SYPH""'_ ITIC O
ANTI-RHF-U'MAT'CO
ANTI- ES'CR<:M?"fflJ'!"OSQ

L.'l!sr!\1. rg� B1YCR3':; üEPAni!ílil.";,i{! :Jl! �"�U� ;iJULIG�f
5 Or.LIndes PrendoR'" !l r"led�lf:'B.

â� Ol,ro �
mW1DE IlEPURATI'lll D9 SM4GUf �

Empregado com real vantagem
nos seguinte!! ouo.!

Adoptado oWciahmle DO Exercito' i
ELIXIR "914" � '(lf
Com o seu uso, nota-se em �

poucos dias:
t· - O sangue limpo. de im

purezas e bem estar geral.
2· - Desapparecimcnto de

Espinhas, Eczemas, 'El'upções,
Furuneulos, ()ocêiraS, Feridas
bravas, Bõba; etc.
3' - Desappareeímento (10m

p eto de§RI:IEUl\1.A'l'ISMO, dô
res nos ossos e . dõres de cs.

beça. .

4' - Desapparecímento das
manifestações syphiltücas e

de todos os Incommodos de
fundo syphílítíco.
5' - O apparelho, gaatro-'

intestinal perfeito, p o i s o
«ELIXIR 914» não ataca o es- .

�; tomag.o e H

..ã.O. contém. iOd�ureto._ " .....E' o uníco depurativo que
tem attestados dos Hospltaes,
de especialistas dos Olhos e t

.

da Dyspepsia Syphititica. � .

Todas as quintas feiras
registradas -' ás 9, 30 horas
simples - ás 10,30 horas

.para: P. Alegre, Pelotas,
RIO Grande.Uruguai, Argenti
na, Chile, Perú e Bolivia.

Pa..a o Norte

aos sabbados
registradas - ás 9,30 hora�
simples - ás 10,30 hotas
para: SaDtos, 8. Paulo. Rio,

Vitoria, Car3.v-elas,
.

Baia,
Maceió. Reeife, Natal. Africa,
EurOptl e Ásia.
Para fi a i s informações IMPORTANTlt

A Hrecção da "Cidade de �
\.

com o Agente: BlunebIl.a1.ud" dnão a1ssume refi,C I)
Roberto Gros.senbacher pon:' J 11 a e pe as apl'ecia·

'i'ções emettidas em hotas ou

Rua 15 de Novembro, ur. 85 artigos assignados
'relephone 83. .:-----------.__J "(

AIR
F.RANCE,:

a mais rápida linha transe
ceaníca Brasil - Eurona em

menos de 40 horas.

A mala aerea feCha, na

Agencia do Correio

Para o Sul

, ..

��::=:-,�,::::�.�u::-.:"";:"�.•,:: Não "ha -egual. Umâ creança
..,. i �: n� "-'.d.' T' . "d" :l de 11 mezes atacada de desín
Ci �� .I:l"llill'.l� �il ar. e �l. teria. perdeu 543 vermes. de J

l� Bfe,v�.me.nte . ap_p_�!e-,_.�� .qu...alIdadQes. t�st.emunhad.0. ,}o�
: cera em Floríanojiõfís : S�!S pts_.oas. ldoneas. em It ..pe l
.: .' .

,.

.

'.

.

�
: nu, MUmCl!lIO de S. Francisco f

tE <I ,D18r10 ;�a �arde, �1 do Sul filhã do Sr. Carlos J. r
h sob a direcção, de:5 N eurernberg, professor. Cada �
Fulvio Aducci. CoI,.: frasco é uma dose. Toma-se de �

. laboraçãO ,semanal do
: uma vez em café com leite. j

: Prolessor'Fernando :. Depois do efeito
.

não precisa I
;
I

. _,. .

.

.�- !peta nem purgante. .

: M�,�lIha,es· .

e Ao: Veade-se em 4 numeros (1, 21

I : pnnClpe. dos ]OrnallS-. 3 e 4), conforme (\ edade, em I
� tas bras.i1êi.ros \,", (um...: tOdO.s. os neg�eios. nas ,far.m�- f

.

g Plido:sa.,ntiilnna.•Re.._.i. � da"S dest� cld.�de. e flwf!;:n- �
fi senha semanal \da po-�;

80S e na FarmaCl� MmanCOfa. (
: I

fã litica brasileira
..
pero

�l
NOTA: Se quizet poupar vO�j ... f

Ih
-

r da saude e V6SB,) àinheiro com'
i b,

ri ante. 1.oma
1Sta ca�; d()ença desconhecida ti remedios �H tharfilense-'

� Povoas '; nhabituai-vos no coLieço de qual- H

H Siqueira. � quer doença ao deitar, dar um'
101 .

. '.' .

. lClI bom suador e de manhã cello
� :!":;..••••..:..: ••� �.:;_;., :;:;�:::-.

um purgante de lombrigueira
Minhncora. E' o melhor. de t)·
dos quantos exigtellÍ.·"e de efei-
to lapido e suave. :.', •

.

Muibs diath�as infàntis são
cnusadas só pelos vermes e den�
teso Depois procurai o vosso
medico•.
Vende-se na _ farmacia Mi

"ancora em Joínville, e em r
todas asboas. farmacias dl:'sta Ioidade.

A mai�J
.

Descoberta
PARA A � MULHER

f I U iD�S Bd atina �
�-::"l�:;J·�;:';:�.rá t

"

"ai �l��1I��.:;;� I. ! IIDIIS IRegularísa as suspensões, I
Corta as grandes hemorrha- �;'•. '�gías. Combate as FloreaBran
caso Evita o RhéumatiEmo é

os tumorrcs na idade erítlca !
I E' poderoso calmante e Regu� r-

Iador nos Partos, evita oDres
Hemorrhagias e' quasi nullí
fica os aecídentes de morte,
que são de 1 por cento, .

'

Me
mnas de 13 á 15 annos todas.
devem usar a FLUXO·SEDATI
NA, que se vende em todo
o BrasiL Receitada por mais
de 10.000 medícos.

J

: -.:'t
Fo:r:r.c..ida.vaI!

UMA FORTUNA GRAT:iS
- Será proporcionada a gue'm
enviar enveloppe sellado cem
seu endereço. Uma verda
deira maravilha. Pedir á 'GRU
TA DA FORTUNA". Estrada
Marechal Rangel, 117. l\f.:Hlu
reíra - Rio de Janeiro .

I'·' C I D A D E �I,DE SLUMENÁU �
f
�

Bissemanurio de absoluta
independencia

Ediçiies ás quartas-feiras.
e aos. sabbados

Director:-P;;;Prletario
ACHILLES BALSINl

Redactor - Gerente
AFFONSO BALSlNI

Redacção e officmas :. .

Travessa.4 de Fevereiro n' 7
Caixa Postal - 51

.

BLUMENAU
Santa Catharina
_ ..

ASSIGNATURAS-
An:llo • . . • . . .. 15$000
Se�llestre ... , 8$000
Nt"c.ll. avúlso . " $200 .

Nt:_.n:. atrazado· •. $400

,

f
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r-===:m�=--�==.�=.
,-�, ,.����'''"-

f lv:ecfC�lln1�íP;riene i .

,I Não se, paga . o L�;·/r;';n��.�:ll���a. ;�f�l
I lmpõsto ,.:w,;x� r ......,1�;.tfi"""'" 1f tXYQ.cu!dada. de M��cl:cfm! d;,d
� j. Vv � \,; 'b'{, "'- \t"orf:!�;;,)":��,� � �q3ahía. chef�� da CUnica Mi:<l

. ��dica do Asylo de :.\h!mlicida-l
para os: depositos populares feitos ;�{!e e medico dct Hyglene Mu

� � nícípa]:
a

. Attesto que tenho empre
gado. na mínha elíníoa, <J

.

"ELIXIR DE NOGUEIRA". d(J
t'b. e Ch, JQ�o· d ... Silva sn�
veíra, obtendo. os melhores
resultados em todos 0.8 ca
sos de a1'fecções ssphiliticas.

O que atlirmo em fé do
meu gráo,

.

MACEIO' (Alagôas)
Dr. Armando Silva

nos bancos (Art. 2., alínea 14, do decreto

n. 16 de 29 - 12 - 32)

Dê-nos uma vIsita, .para conhecer as optimas vanta

gens que lhe oíterecemos em nossos

Deposites Populares' Limitados
.

Banco de Credito Popular
eAgricílla defiella Alliança'

Rio do Sul . Caixa Postal, 38

·Edificio proprlo

Para o seu SEGURO
A�

1<EFEIÇÕES.·
'DI{ .sAÚDE,
. REGUt.ARtS,A.�

EVITA50ffRlMEN10�

DE

fl���:�:·;·o:::::·�:�:::�·········A.'
....

�:.�.�:ij
ti Tl"ansport._, ferroviarío8 li
{: Vida ' f:
li Aceídentee pessoaes e

:1'.f! Accidentes rerrovtanos :

L!�8�i�=,":�:�",..=J
lIrefira a

Companhia Italo Brasi-
leira de Seguros

Geraes.

COMBATE Ai t-19)..an�j j,
.

fd) liTE!:}ü

Capital Rs, 5.000:0'00$000
.inteiraménte realizado

SINISTROS PAGOS A' VISTA E SEM BEl'iCON

TO )JIAiS DE 35.0DO CO�TOS DE REIS
.

.

Agentf) Ê! f' ;t(, E· t�!,lü -- :A_:J;;lJi!;'!) l? (. '<eht

BlUM8NAU - CA.lXA POS'l'AL, 40 .

i·

,
"

PREMIOS A

08TIDOS

A ue M I o 5

OBTIDOS

eÓ"dr�. ,�,

9o", lO�'

cnfll:c:c:nO$ 1QHl

oDuu.<tldorl 1421)

.-
.. '

':'.

em nenhuma casa

deve faltar
'R",�tudQm 111M

C"l<yllo .te�,«\"

eleoe tMt

90fl<> 'R1�lJr•. IM1
<Bafá .ou. 1M2

eo..dr�s 1M2

0010.'<1 \M)
�nl\,lc:tPtQ l�ô�

C<llon,çr tM.�Underberg é um precioso remedio
caseiro contra ;I falta de appetite e

as perturbações do estomago,

Ooo,to lMS

90rl� 1�1

�I()no IIl60

li»".'>b�t9 I�
1)'."0 la1�

�".." 167"
Unico no seu gencro, não deve

confundido com os productos
lhe imitam apenas o rotulo.

ser
CJ'l'Ifl5 1900

q}ueoss-e'{jort tm
SI CO"" 100"

ColoR.o· la1�
'tl.b"" 167$

q�.lodéloJl'" la;:o'�
S.dRIY 11119

que-

OOv.... ldJ)� t�
.

�lTrjto."..n.. lôW

,
.

..,

Prefeito

Aviso N'. 26
De ordem do sr. Prefeito.

chamo a htei1ção dos Snrs,
propríetarius dt". prédios si
tDS DO perlmetro urbano des
ta e�dade. pé I a os arügos
abaixo transcrlptns, (la Lei
11. ::51 de 7 .<S�, Neverubvo de
1829, cuja cbservancia.. selá
)'is:'�I;l!zv.da por €gt3 Pretéítu
I'a com rígur.

!�j�rr &14 - Todas {_�8_' casas
n cP: (:�) ÓU 1"\:·1)aradas O' as de
alt;�:::,�\�'l qVl�' Ger:;oCjJrEI:enl�-fP'
'!"ãu !-.'X,[;il�jn!;Hiqs lJejH t�ciü1"j ...

&��::�;.:�i;�):t��:
.

��i';���:�:Ó' �:
":""1'é"cem ou 1Jí1o as eoncí
ÇÔt.,;; 1ndfé'peUFi:'t'vcis do hifde-
1;(;' e aeselo para serem Í1a
b;!.{,das.

ti l '. - PLH'tt a execlH:z;o
dv d�GpoEtü no art. f:Dt€'C�.-·
deut,e,� os f:rr('�:DC��.tal'if.t�, cu

seus J.�·T·_1p_I'1��t(�I·1C-3� Ctil'fI,tC:

Andreza Campos da Luz
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Realizado 800:000$000
110S ultimos sorteios de armortização

10:400$000
mensalída- "

, le:ooot�ooo

12 mensalidades, recebeu

10:000$000

10:000'S000 i'lo:oóo$ouo N
.1'0:000$100 i
10:000$000 i
lo:óoo$ooo I';10:000$000

;l.:J:ooc$t,OO

.recebeu 10:000$000
,5:200.$000
5:200$000
5:200$000
5:200$000
,5:200$000

5:200$000
5:200$000

, 5:{)�JO$0ó'o
5:ooo$úou

do Rio. p�gou 13 mensalidades, recebeu

Espírito Santo; pagou 14'mensalidades, recebeu

'10 mensalí .. ",' ,

5:000$000

5:000$000

·Ylin!;tt· finUQc3 d:;. successo

são o melbor :tBC]E�:':� nara

j)l'eÍmÍl:' J '0;'E l'Ff [jDE'
Itr.'" ê"I"_� t· n;:"'�i l� "' • .,. ,_.
__"$...j!i!4.ê..J:':-:.

...J..;,��::'§ ���J..:! pam Ll ':*
Lar e 'l'!UfY:oHe-;::al" (ia cabe;..

��\K��!�f�1B��:�;�����l:
e-tj�tarK'��) fJ. tt;f:tI·.i(i€� - Fiz .

volbr â .,.0.',' "1ib.,c::,sl' os

'provará com fc.c'.:os,
não com p�:àVf2SI
�sfc$ (: r e s pc;,,':;:;s
de E U P e r i o ii i d a � e:

� � !l i1i� i� it
Jj 'O_:.. _, [I i;,.�

Venha á nossa ag�!"lda e,

'numa demonstração com a

sua ,propria mercadoriCl,
deino!')s'Úaremos na

estrada', - O· que vale' o

110VO caminh.§o Ford V-S.

�-�- ,��, ,�- .... ----� _, ',._,- "--.

- --- --------- - -

�" f? 8'1

� �;�.;� :�i��:s t�j.� ��� � L��� � � ;-/ft :';::J
d;1 '1 �L,. h �\ 2,'.1 "

..
>, g �',,}l

� � AA � iL:i
''''�

U \$.tl!l .�C!--';.j

i n

I
. �

rflj é� g 11 r );:1""'-,=, """':'. 1T�); <� U' �, ri (_,-:- �i <1 ;) �; fi n ��s;>·J i: � 4'::j � •

'b'!1 ,=-7 � �;;l �i u t� '�.;; � li. �J
'li

�n'êtL�.. """.JÇ:;, ��"" P.-,.Pf',f:,+L_�,c p. fr"lr,-"",Cc':;",,,, relati ..-naor.:��"':!c�""-;"·:�';;:"
ILá _. --"'-�""- ..., :L:l"'vU.iJ ....""� � ... li .... aliU

mês c! r: F���1;l�O de i Ç�35

I
ijImpostú de indústrias e profissões
� Idem domiciliar

I
" dê veículos e placas
" de ü"dn .-.:,·,tirlo·cu. .J .u:.._"'z;._.;, .... �

" de publicidade �8o.ooo
Àfeíição de pesos e medidas 3:950.000

II{ernOCâO de lixo 72.000
Emolumentos 390.000
Taxa de expediente 246.000

� Licenças diversas 746.000

I' Rendas diversas 314.400
2 - Renda PatriiTIolli";J-=

Alugueis de propríos mun icipa.s
3 - Renda Eventual

Multas por inflação 239.650
Idem por rnóra de pagamento 398.0)0
Cobrança da divida ativa ��

I
4 - Renda com aplicação especial

Subvenção do Estado ao Hospital
Muúiçipa! 800.000
Renda extraordinaria do Hospital
Municipal

Receita
. Orçamenta tio.

1 - Renda Tributaria.
4:245.000
337.000

1:827.550
2:374.000

_.�

14:781.050

20.000

2:468.050

314.000 1:114.000
::; -- Receita com aplíca�aI '

Aruortisacões:
Recebido du Municipiú de Indaial 12:Roo.ooo

d3I:�4:õõõ
Movimento de fundos
Comercio ..:./Banco Nacional do

Poli te Indaial
Banco Nacional do Comercio
c] uisposição

675.000 .

..�,
'

1o:<?oq,o.!_?2 '1Q:675.000
,i";41 :859.00(;
i- 23:417.83[1

�65:279.8:35
Saldo' do mês anterior

.

',' ,

..

Despesa. Orçamentaria

5:832.300

1:480.200

3:470.400

3:840.400

100.00C

571.600

153.900

15:617.3co

100.o0(j

283.160

Denositos
apclices estsdoais é, 'Ponte Indaial

1\"ovimenío de "fundos
Comerei') q divida consolidada

675.000

JO:OOO.000
�.

42:124 �"�t'
23:152.5: �,Balanço de contas

Conlére

Alfredo Eaestner
'l'asoureíro

Andreza Campos da Luz
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Os charutos. e cigarrilhos DANNE ...

-.�'lN são os mais preferidos no

mercado,

I

I.I c.
--�,

;A' vendq em todo oorte
Representantes

C A R L O S H O E P C 'K E S. A.
_"_-.

'to., •

�-

.';;-

; SI dE;!seja., uma bôa

pasta dentifrício e um

bom sabonete, ambos

d� preço. bastante.mo

dico, não tenha mais

duvldos e peç:a os. da

mcrce PU RIS A N. O.

�·�"'.��O�

PREÇO MODICO

A ULTIMA lVIODA
em' tecidos de Jã
encontra-se no

I Uarejo Rneingantz
! --

a casa com o,. maior
e melhor sortimento em

tecidos para inverno
Preços sem concurrencia ,I

1.<-

Rua" 15 n r. 47,
I

'11
�,i

Heríng,
Santa �at1IarinaBlumeuan

;--'.'_"'-'> -:;;.
,.

'c"� ,._._

Tintas' e Vernizes. 'Materia.es . pára
pi�turas em geral ,_

Tintas ôm-bisnagas para artis�as-

I
11
o

CIdade de, Blurnenau
==="'�

6!.

&1

MercantilGrande
da

BoieI de Caldas Escripturaç.ão
IlDperatriz' (Pelo processo míxro synrhetíco)

Appareceu a nova edição, definitiva, melhorada com

materia nova, do afamado �ETHODO 'P-RATICO DE ES- ,

CRIPTTTRAÇXO MERCANTIL, systema míxto, synthetico
I (dllíerente d06 outros), em sete ma�nif�co8 . ,:"olumes con..

densados, pelo prof. Ta.vares da Sílvetra, díreetor da Es-

I cola de Cornmerclo de Santa Rita do Sapucahv, escripto
especíalmente para ensinar aos comiúerciantes brasileiros
(forçados agora a ter escrlpta bem teíta,

.

deante das no
I vas leis fiscaes). e para formar facilmente Guarda-livros

I p�ritas. Obra im!:)Ort�n!iSSi!.na" conSid.erarIa. de utilidade p.ublica, pela sua sírnptícídade e .clareza. Editada sob os aus

piclos dos .Estados de S. Pauto, :rIinas e Rio, garantida
I pel« Governo Federal, approvada pelo Theaouro, elogiada
I pelas auter+dades, premiada com. Diploma de Honra e Me
dalha de Prata .na Exposição do Ceutenario. São' modelos
de Iívros simulando a escripta dum negociante um -anno
inteiro, com explicações para entend er e resolver; tudo.
Aprende rapídamante sem. professor. Methodo economíco c

fvcilimo. Untco que. serve a quem quer eserípta LEGAL E
, SIMPLES. Exigp ;:.;6 tres livros: .Bocrador, Diarlo e Contas-

i Correntes. PGr ene qualquer fará SU}i eseripta, dispensan
do GUUl'drdivro,,:,. Basta seguir os modelos. Os proprlos

) Guarda lin'DF; anttgos já preferem, com louvores. nstq> sys
[terna ao classico das partidas dobradas, porque ernpcegaü
t do o mesmo tempo o prolissional' pode Jazer DEZ escríp
i tas avulsas. em" vez de U

.

.\L\ sOo ,',fqibalhar meaos :e ga-'
I nhar muito mais! Petlídcs só á Erríjú'éza Editora ,,0 Indus
'pt'üil", Sanb Rita dó Sapucahy, Sul de Minas. Preço: 25$000

I,Pt:.'iÜ:, C�l'I'e. iI_?, sob registo, lll"ais 3$OOq. (Remet�e-�e. para t.()dOo Brasil. Não tem revendedores ou Intermediarlos em par-
,
te alguma; O grande .desconto que se daria a revendedo

� res já [<t; reduziu nu preço para economia do freguBz. Pe
� çam dtre cturueate). Mandar. Q. di�Jlejrv" registado ou 'em

ii vale postal. Chega seguro e rápido. Não querendo.eumprar
njá, pedir ao menos um album �e attestados e . p:r�cerps
U" comurobativos, com íntormações: -conrpletas, 0< qual é re-

mettído gratis, Não se arrepeuderá.
Es1abelecimento menetar,

DIARIA DE 12$000, COM DIREITO A BANHOS' DipIODl.a_ de.Guarda � livros
. Orchestra 60S ·domingos.. '�

Linhade omnibus até o hotel, em cornbtnaçt-. com os J\ dita Escola de Commercio confere diploma de Guar-
omnibus da Empreza Darius.· 'da livros ás pessoas de ambos {IS sexosqúe aprenderem

Para .iníormacão dirigir-se-a Filomeno ,r; (ia. em por este «Methodo». Os que tiverem exercendo a protissão
de Guarda-livros sem ser Iorrnados, poderão rapidamente

:=========F=I=O=r=I=-a:-n_·_o..::p:......_O_I�i�. ":"'_.' obter o seu diploma, garantínto seu futuro. Grande van-
,

.

.,. ' .. ',..
tagem. Fxames por correspondencia. Muitos já se forma-

A cura das 6:. .• :�••:�.�•...��:�� raro no Brasil inteiro, sem sah ir de suas casas, e estão

Sezões l� C···'a:··I.X··�;'a�'o· ···fi�neDI re �1 ��:�c:��;� �i�f���l�ã�sc���aA�M;����, o�ue:t:Sd�}�for���
{;

..,

'

... '

.'
,

�.'.. '., i� Empr�za, remettendo. 5$00.,.0 em., .�euo8 �a,
ca a resposta,

Infallivel era poucos' ��. '". .

.. ,.' :
. �Ol'A:-Ao tazer o seu

. .RedLdo relíra-se a este jornal.
dias somente com lo • .. .

ais aramadas

�f1:::NSEaRRVui{a·flIS50RDdDer;.J'�N'RJoIvMeEm·�.·f-_tJ{.::�}�. IS�·-\�U· ) -�.
,.,

..' .

"

.

.

".'

·

Pilolas Dr.; �
r

-

Hg}nafd� 1 bro �;. o��o Blo�� casa ij ����oll
____M_,_a_e_h-:-·._3,_.d_o_.....;.. t�:;t:��.�..�.�:.�..�.u�.��;.i!l, r,=;:f����.._,_,._,._��

Motores electricos
A f ,6

Preços baratos ' •

. "

Consume minimal � ..· ..�4:-:-..-::·:

Mancaes de espheras '. �j,�..::..'!..••.•��
........�

Carcassa de aço
......_.._ .

Sempre em Stock em todos GR tamanhos
c..�RLOS HOEPLKE S. A.

E' A \llTALlSAÇÃO. C!ENTIFICA
MODERN:. '. DAS CELULAS CAPilA
RES. FORÇANDO A SUA RADIOATI�
CIDADE NUMA JUVENTUDE PERMA�
NENTE: REMEDlO. LOCÃO. ALlMEN
VOo TONICO BIOLOGICO: A,NTIÇET!-
TO. MICRP8!CIDA CONTRA CASPA
E AFECÇOES DO. COURO'" CAI?El
LUDO. PARA TOOAS AS IDADES.
VENDE-SE NAS BOAS DROG., FARM.,
DESTA êlDADE A lO$Oe)Ü. i A FARM."
.MINANCORA. JOINVILLE'REMETE 6

FRASCOS PÔR 50$OÓO.. '

..[""'.

� ::�::edor
.' ."

.

. .

,f
. '.

li· E;' rI
-, -, .
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Torrado dos·

,
melh,ores cafés

. do 8rbsH

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



'novo
ainda
pers-

..�

Inspectoria .de
Vehlculos

Amanhã, domingo, estará.
aberta ao publica a pharma.
oía Gloria.'

O' 'Sabão
. ,"."

.

'\lirgem . Especialidade'"
de ,WETZEL·. & ....CIA. - JOINVILLE (Marca",Registrada)

_-

recommenda-se tanto, para' roupa .fina como, pata. roupa commum.

S�BÃ� ,!II?C�
..... At

E's PECtAllDADE:

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


