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ca�JA ����1\9i�G, Rua 1 fI de
- Novembro 127 -

BíLUã1lilíE�AUDevemos e podemos todos I as cidades do Brasil em ou- vos e individuos iúais cultos
os brasileiros trabalhar nes- tras tnutas Atheuas. itapUa- Mesmo entre 0;3 vinte t'" um

éa grande obra consistente mente asnenderiamos a uma Estados do Brasil, o untis ri:
em transformar o nosso palz posição rUl'illida '.Tel na. poli- cos e plethorlco de recurs.o.s •.... jem a maior poten cia do mun- tica Intemacíoual e na histo- é o de S. Paulo porque tein I}

do, ao par da Inglaterra, dos ria do mundo. povo onde ha mais dUfilda.
Estados Unidos, do Japão, da E devemos ter sempre em ínstrucção e maíur numero dE'
Allernanha. : vista que a educação deve escolas.

. .

Depende isso de 'cada um 801' a completa e harrnonica O grawie ponta ingli.?z Gl'�ly
de nós. Ha uma potencialida- expausão do todas as iacul-

f
tem' urna Giegfa iut�tulada I

de forrnid�vet "�.de energias, dades physicas e intellectuaes ..

:.u.F!e:;y. \Vt'i�P.H in li. qo.un.tFY.·I'em cada' ereatura humann, do homem. t)!in�'<..;J!yhrLi», que, GI1-Se-Ia,
que ellu desentranharia, si o O homem é um tüd'l. EHe [Ioí esertpta cspeeiaiment»
soubesse realísar.

.

deve ser e Iuc a do physiea �; [Jura o Brasü. Em lwi,uguez
t; Que foi Athenas . na anti- rneutalmvnte tendo em vista Intitula-se essa pt\l'siu «t<,;lé

guid«..
de? Uma pe.que�a cida- a harmonh, integral do seu gla E:-.C!.jt;i em um Cemlterio

Ide, dizem os htstoriadores, organismo. 'Je Aldeia». ..

de talvez eiucoeuta ou cem Cada chiado brasife lra de- Eis alguus trechos, mal tra- .

mil habitantes. Mas essa
.

pe- ve transfnrrnar-se em um 10 - duzt.Ios:

queria cidade encheu a his .. co de cultura mental e de

e-I
«Qu�m sa're n'_'818 .lógar sp.: Sr. José Amerlee que pediu demissão

toría do mundo pelo valor ducação physica. ;itiÁi.'iU j;jZ aiglDl co:�çj,o tal- do cargo de senador

dos seu habitantes. As grau tes ruças são cs sas I voz cheio (1� um calor ceies

Porque não havemos de ia que dominam não 8Ó pela su I tial; mt�i)::; que o sc. ;rtt'o do
ZBf de todas as cidarfes do pericriüadede da sua cultura I uuperio podra:n t;:;i' sustido,
Brasil outras tantas Ath euas? como também pelo seu vigor! ou siad o ti lyra en: extasio

Que é preciso para tanto? physico e capacidade de !'e� I i,lns iaHH;'''t!n lhe a; Scluucias

Apenas o esí';nço ment"!.l e .alização. e \JS con!lflclm,:nws que ,aos
pratico de cuda um de nó:;. <<ImpossiveI», dizia Na.r;olt"ão, tUílS olhü8 hlÚrt/fi ofl'erecido
Lia ha dias atraz um jnl'- é um vuúabulo que existe só t,Jt!a::; <,S ;:iqJ�2n,8 tio passa

naI de Ulw.rakl em que se no dicciórU_i'io dOi; Írubecl;;l». '.1<0; uma p':'üurb tr;"te c'epri,
mostr:wa todo o progra:nma Assim, no Bm�H intoiro, de- niu S:U.; nolú't'S (iricd'}s, e

lormidavel d.-:l educaçao e via ag-ü['(i orgnn:Sl1r-S8 iF:n ,'l1atDu fi \'iftol' genid de sua

hygi.ene locFli, Que ia. 'SOl' de- eam.pa:ul3 reiJoaate e tOi'wi- tlLl1il. t: U.:SSllIl murb e muita

senvolvido pelã l'\3SpL'!CU\'U ;laveI no simí:ido, que t'XpU� H�)t' se abre e murC�ja desper
mU!licipalidade, eí'l conse- zemos, de obrif!t'u' vJÍQS 08 e _'.büla n.o ar Jist!I'to.»

quencÍa da !lova disposição ncssos miDiciplos, no;:; 21 Es-
__�'_""""""""��"""�

da (itmstítuição Federal obri- tado;;, a.o dispout1io míni.mo ' �"-""""'���""""""_"""""'=""=""",""""'=-"'='===-�"=- =-=�==�=�"".:,.=��

!!ando todos os municlpios do ctt: vinte por Gf::!to eDil! a 1'::. I �!l''?!1l,tliliiW;r'!illi'�» r-,(!R";pli<?'!i�!'!l>';�' .-

-' �
�... - �

• , Ii'f"'" i.:! �...: • .,;;st� �'�i:íu � if ......���jjlih����&U:.
t

f! --
IJT

paiz a .uespBu1el'em {} mini· OU,caça0. ao povo. '. ....
. I ". f,' �'S � tfl" � O�O' ' t l'

J t;;-
.

·",..4 ... . '�,..-iI •

mo de dez por .. cento OQm a í {rrqun, �lJ)O o pon o ce T� .. z�i.'3=mas .� """" ��.&_lv J.
.

edu.cação d6 povo. vista. e�í)nú!llico, li3 paizcs,
.-

�

E;s ahi. Si 08 governos dos Estados
.

e municipios mais Fhlf'ÍaJ.üi)olis Exmo. Sr.
vinte e um Estados do 13;-s· ricos no mum1o, s&o 2xacta- Prefeito dê Blümcnau - A

sil, por disposiçã'J �(Jnstitu' mente o" que püsc;uem 06 j){)- ÚU2:ià:.do agradecido convitE'
cimml ou de lei ordinaria, ,_,�_,�_�_��=��=�_�...,..,rt�__ cOillC:ll1ul'ação dia colonu co·

obrigalSsem todas &.8 munici- ma lico, vÜ'tvdo tl'ilballlOS
r-alidades brasileiras <:lO dis· cOlJstHuciollaes, estão senilo

pendio, não de dez por CiTI- res deputados impOflsibilita-
to, ma" de vinte por çenlo, dos c{;mpal'ecel'\.'Il1 lcstejoL
nós _transÍol'ill8.riamos 1oda� PeçD VOSS'�lHÜ3. represellt�ll'

eSÍi.l assembléa toJ&l:i �olelJi
ündcs. Atenc10Eas saudaçõcE.
Dy"lviD r�'erraro - Secret�ri{J

I j2,:_�e.mbléa Gúnstituiate.
.

.

Flol'lQi10poli8 - Exmo. Sr.

I Germano Bedusci1i - Blume
I IlhU - Agradf>c9ndo cOll\'ite
1 , ..

'd " hi6 t
.

,. mrlgl
o a eSta asse.m, va (l-

mar pInto btiIlquete governa
I dor,

.

acaba &81' convidado

I presidente
Conselho .ConS1d-li"" C3fa Gomuna, p}tra rc

nr€:EeiHHl' est;� A sspmblbl.
1.8<.)neirüg Filh� - 1'. Se cretu
rie .\s,semiJléa.

I Partiu hO�D! O�r� ;m.,€lliw�.ei@ .

e��i ��f�� ..

11- li. "- lí.;! .. � U'r- F"· �

I
@� ��@itl1a���te

Sta Catharina Rio,::!i) ,- (P) Informações
ib. .....e """,1!,.1:l.�.� .... !Iii 1 R

e e .1'ae ' eerre uizern que o can-

Rio, 26 - (P) A bordo rIo' gaceíro Lampeão está cerca-

I «A�Ionso Pe_nmt» deverá se- d�) na serra de �erro 'p�r dez
guir amanha, para. S. Fren- d0stB:�amento8 na pullcia. O

(ci�co, em Sra. Catharina, o bandido tentou romper por

iCmte. Hercollno Cascardo varias vezes, o cerco, sendo-
, ij Presidente da Allíança Nacio: inpedído. E' eraude a anele-

nal Libertadora. S.S. virá a- dade geral pelo resultado

eompanhado de sua famílla, desse cerco contra. Lampeão,
devendo tomar posse do car- que ;iesta vez, talvez nao

go de Capitão de Portos. conSIga escapar.

deral, achando-se a bancada Escravatura branca
parahybana em demarches
para a designação do nome .

a ser votado na Assembléa Budapest - Descobriu-se

Estadual. Um jornal carioca uma vr.sta organização para
afi'irrna que a noticia da es-

o commercio de «escravas

colba do sr. Epitacio Pessoa brancas», sendo preso o eul'
, • 'L d paüo e 9 cumplic8s.e preCIpita a, e que o nome

E ,t
,.

ti'
.

j

que tem mais PfoÍJnJidade é 't:i.e ln ;Vlu110,
_

de llo�e
o deputado I'ereira Lyra, I ;l'�ta�:" Ct)ns�gUlu ,atrahir
,-d.aader� da bancad3 da Pa-I-9 j ,m;:? �� .;m,lando-as para

I'éihyba na camara dDS Depu-I
a AUlvr d3«. ao Sul.

tados.

Correio Universal
Com a presente edição

distribuímos aos nossos as

síguantes do muuícipto mais
um exemplar do Correio U
niversal.

população
IfaHa

Roma - Segundo e8tatisU·
ca publicada, li população
da Italia era, em 30 de Ju·
nho, de 43.240.000 almas.

da

Rh; -- Illm(l. Sr.

do Esta�

Visita a estabelecimentos indHstdae5 e -. O ban�

:,-�rl1igo dCi)utaJ.:"l 'Ivd�'t:, J.�lJ��U
ju :Jh '.?(�q UlÜ l�1 P ;'.�[� !.:ta r· nl(�.

Ct,",ii,'�s ""'U'�,i"':>US - OlíviO
j\ r:; ��j ;i;;1� -- Pi�e i te"i ����

� I - j -

I
I Sr. J[e1'eu Ramos, Governa-

o palacio do G.o1'erno Esta
.. dua.l, em Flo'rianopolis I d dE' d• ar o st.a o

Depois de sua visita á Es- (rãeS, Presidente da Ass em l' trad.a em eutenJimentos com

tação Agro-Pecu�rill "Rio biéa e pelo sr. rvens de A- uma firma do Rio de Janei
Morto", (} ,exmo .. s!'. Governa- ranjo, "lender" da maioria. ! 1'? e que d�ntro de b:-eves
dor do E"'�B.do ViSItou a Em- Saudou o homenageado o 1 diaS chega.rla a esta CIdade

preza l!ldustriü.l Garcia, um sr. dr. Ed�ard Barreto, advo·! um engenheiro para fazer Oí;

d(13 nossos pri flcipacs f'síabe gado em �08S0 foro que ra· � estudos topographicos e a

ltcimentos io.áU3tríaes, demo ltm em nome das classes 1 carta cadastral, iniciativas
rfindo-se aH em minuciosa e cons13rvadoras. O dr. Ivo de � primordiaes p!ira a construc

��'!trebLl \:isíta. O coHegiu A.quino, CQnsultor Juridico: ção de uma rêde de Aguas e

:-Jto. An�omo, a Radio Culta- da Estrada de Ferre Sta. Ca- j Esgôtos. RúrerÍll-se ainda ao
l'ft de BlumdlHl.U, onde deu tharina, em nome do sr. Pi'C- i, prolongamen!.o da. Estrada de
Vtütuosa finação e ainda ou· feito �luniclDal apreeentoü l 'B'erro Sta. Cathal'ina até lta

!�,�; es�;:b"]s�t:nenbs, Ícram saudaç5l's, em lintio improvi-) jahy, obra esta QUi3 seria rei
';nslÍ'ldos p.:;.lo SI.. Nereu Ra, so, aos Ul':''1lDi'OS da Assem-l ta em seu governo, mesmo
PIO�. biêa ali ·yresentes� j sem o auxilio do governo te
A' noit-: rflalizou-so no O brinde de hom'a, ao pre)\ deral,Glubí' Naulico Amel'ica D tau sidemte da R2pubHca e ao Em resumo, :levirlo apre

quet� qJJe lhe foi oTl'ei'ecido CL'vauarlor do Estado, roi) meneia de esp'tOO, [oram es

por am gos e aeI:ui r:ldores, leito palo sr. Presidente d� 1 tes 'bot.os que l'egibtl'a.ram a

tendo C1H:np3fecfdn um uume AssemlJléa Constituinte. estadia de S. E:(oií.'!.. o sr. Go
rü considf'ravel de pessoas O exmo. sr. Nereu Ramos, .verna.Jor do Estado em nos

de Lnlas as classes sociaes agradece finalmente a home- Sti cidade, a qual, não se po
bl!Jm�nauQnses. A este bano nagem que lhe roi presta:i:1, de ne�;3r, revest�Qdo-se da

qt!,,·te c[}mp[1rec,�u t:::mot>m Itratalldo iguallnente de im- O'rande ir.;1[JortanCH.l. .

iD1U C{)U1istiã,; d;l Asscmbléa I portantbs problemas para a
'"

O sr. N8reu Rimos partiú
C,!;l::;títilh�c, co:']pr;stt1� peb 1 corr�:lIlid.ad� ti,.> B�u;w.:'n:-u. S, j na roanh� .de h0l::., de regres
c :;:LUI. sr. i\lbillli'O u-mma- 1 e:iCla. disse que Já haVIa en� 80 Ú capüúl do E:stado.

Da 5a. ."__ "�,ç?í[l urlç, l:nh,,-'L· .............

--::
J'! _;:�'_.�_,

eom seGa em li rD:X�'}, Thl1E38.
fieraes, 1'0'1 transferido parn 'In 0a. secção de EnDas dü
D. R. de São Pnuio o nosso i

(�OB�!ailf:aDO .
:Upidio M8�f}o(:1 I,Cf! Sl:Veti'R, lnspecwr oe 11-

Ilhas, ex-capitão da força ca-ltharinensc. Em 1932 occupou
o posto de major na revdu
<,�ão c,;nstitucinnal1stn, t"'lld, t
tOill>l,j;·) n"rt.u "-,,

..) �,,'·dC··". f'rJo·.1_ ..... ,! � t-' '_., OI"" \..J",.._ � U 6.1 "J �

CDil�ros e ficaJhjo' Eeu nC}I�l' to

estr��dt2uIle;lte 11�:ad0 Ú lüBtG �
liapauHsta.

�

F10rinnopoHs Pr'efeito
GC1'mano -Be-!usc�lÍ - Bbme
!,au � Muito grato !lO pr�s3ílo

I r>',ln.;yu (I' ". n�'l j .•. ·s'g·-'
D t·'l,j· S� ..... 'Lct.,- .... _u ... ;:).�!. 'Af;.i.. <._ j_'o

alll:'l.vd C!!íH+e. Ehtó eomll

I :1iC;lÚ qne' im;iGS ibil tado

gro�pecun.r'io. ::o;n;;arec'-'li han'l''1t'lp. f::om!3
Em nosso pl"trx:ir:';') nu:,l'JI'{; !iEigem <_�m;ne:::Vl O:'\'C' Hui;)!'

da"pffios p"r.llQtHJ;'\:'H'.lJ. IB ;";>1'. n \'�:I'n·JS E'o!jcit· i meu

portagem- [!'lD peh\ �idf:�O t'l_)

presentaute foi l:ti a, c J ,11 il

BCf1UEChi & l:}1�lrr1c;1(,!'U - ��('h';_-i
f te }.Jt'ÇO r(:õpr(:l.�(n!·{i!"�rnc� 11.j�J
(fuetq üret�· [:}:.];:, pelo P�};�(:
tabcriQso nile Lj�Hi ''0 Ex
mo, GO\C!'i';;[i Inr ':",Li 'u s:lU

dauclo :-.U:1. l':xct'h��J('.h cu}

nOU1€ du pO"J e de ml:l1, �:n
bre eS3umo viagem eSCJ'eVE>
rei diret:1flleu!e FlorÍinlOpo
lis . .'%udaçõês

-

c{)rJiais - Fc·
dersBll"

A visita governa�nental á

tação Agro-Pecuaria

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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60 k i lameiros COITI

1 litro de qazolina

!)ç:;;; .f:-->; �j .:�! 21 ('"l� :�vs �;';)':':::::'H�fjm':!� n.�) r ':;:1,j .� b:::el�i:3SJ'
r(?o!J;;rC!lt ... s, � ':o�·o.� S,7.:J.:; !�ec�;;::?\!,·s. r��,(t iii'·') úfh:tre.cc·
t}:oJ;:' os: m·:!';.;;:ro::s P!I�, C� ... :�lt;5 s�tr.; (:j'!:io� de q�.;uit·;adel per
pr::çcs r.:Q�;·.i�:�·[ :;"!. :

� � ..

�J.o Cl; 1- t�·:; t\�Q.5t.;) prO;::fil0 In,CEH'1í:I!}::;S nossas vcn

�as em Bíum·;;'J�uj c cv":, (:ífd'!.c.r Ô9'J.arJam,):s um) 1,:is�t{J de
,...oe V .. S�I' s cm cum;:lfvflii!iSO t:e ecmpJ'a.

Gefenciil il corSQ =-0 SM. F<di" !{ii:,cr,

JO§.O PI'V�;'I"ClmO & Filhos

CU1'H.yba B'hullenau o;]'o�",-.';:;,l0
Rua 15 de Novembro 25-A -

Fone 124 T�leg. Bicych:tCl.

.-+

�
"

)

Bicvcletas
IY

Milhões de bicycletas

DurrKOpp
DE fAl\\A WHJNDIAL

1\iil11 cres,

1fJ���'�[c;;0�
percorrem o mundo.

pecorrem já o Parauá e Sauta Cutha-

�$�*�:,7'k�",��!�j ��tf�$�'-!;����� a
·�.r�)1:o f.iJ� """-'''n''í.}j.;/ -� ";il.P,E� �._J.....;:_;- "-*�. 1 i:-i J

o seu seguro de vida ��I
num plano moderno I
...:_ a taxas modicas

e ccudlções Iíberaes

PREFIRA A

COl\'lPANIUA rrAtO BRASILEIRA
DE SEGUROS GERAES

Capital Rs. 5.000:000$0000
tnteíramente realizado

Séde: - S, Paulo

Agente Deste Estado - Adotpho Woüsiett:
Rua 15 de Novembro nr: 50 -- BLUi\1ENAU

QUg V ff\It,�M f?':��JIl�
QUE t,j�i1. F ,�t��V;;�ii'\fl) I

A questão da Iuln.:.wl'<n"'''�·� "",,�O'>""J.
deve merecer c: �:::::�';'r.r -��,��:', �oi'!!. � v .. :.s;;,.;;"...> 'jJl.., Tt. � ... �<], P, .... _'d

deracêo daquelles que t:crbdh·:;i":':"l. '=!::,,�"t
mcrchínces agricolets e Ííl;..�i·L"�}5'i�l��.:.:f'
porquanto do empre.go de hü:;<::�:;u::..�
tas adequados depend9r6: o L .:.::: �LÇ)
economíco e satlsfatoxlo.

1\1achinas lubrificadas com T:Z::.?-'..C'�)
tOll'l1.ar.n-se mais econ.or..1.�,Cr4B, r:C .'\�(i.'d·J
mais tempo e lhe trarG:Cl íl't"cdf �·__ ;';Ã'\Z.

fabricados por T li E TE XA S C O f� P {; rJ't, L\.U,

mslribuiáas por nU:·T[i(.JlS CO. (S�!l!;l f:m;)l;�;l) lH.
prever

-

não com !Jll!:.;'uag
Fmd V89 i'\i;d�z

Pi.;,;.-n "tr.�"':::�·F...r.':Jr!� c-:r:;.:"':-or",7lA�XJ ... o:;�o ..

L�i:" í.c�;:..:.!�v e í �'-..:.:..�o L1-io;cr OH

ULi.7 P�'!d".!r.o do

Q .:al ida �!e

�:::P.Z�'C'�

f'i\RA 1 ÇJ5'

�1R�1l4-,:-t1� n�\i�
�:. �h, v:) ""U"-h,
� � � ,', 0

� If'� 1 (/ ::;,

I
�...

� E; O� rins não eHrrjl1::i�l dh�l'ir:-
mente lnro e II!do de secreção, 1'!3
õ Ieguas de ;iul1:l�jmos eanaes 1.(1-
traucres fie tornam obstuídus C0Jü
veuen s, O Jlquído urinaria 5e tor
na eSCh;:;1;O I' ao passar provoca umu
desugradavel sensueüo de urdencíu.
Isso é symptoma perigoso e pode

·1 sei' o começo de soirrnncnto toes
como dores nas costas ou na parte
posteríor tla cõxa, perda de anima
ção e vitalidade, trrcgular.dadea
urlnsrías, ínchução U.1S ma: 13, pés
ou �(llJ os olhos, dores rheumatícxs
tonteiras, pr rturbações "jSUl<8S, eic,
Muitas pessoas dão «ttcnçao aos

seus oito metros do íntesttnos, mos
I.H>giígeDciUIll 03 30 kms, de canaes

I
dos rins. Se estes HC[.ID 'obstruidos
por üetrtctos venenosos, molesuus
graves podem occorrer, taes corno

í perda de phosphato, de albumina.
i lldritcs agudas, íutoxtcação urerní-
eH, cáículos, mal de Brlght, ete,

I Y�tI;a com que seus rins expülnm
diGl"!:lllJeIJI.-e ce rca de litro � melo

· de eecrecçao. Compre um vidro de
� Fili..:3ns de F08!ç.r. If�t n.aís de f�t)
� unrios suo ellas usadas com absolu

I to cxíto para Iímpar, desínilannnar

I
e activar os ri [is.'

i�
I EDITAL
f n

De ord�m do sr. Prefeito
Wça pub lico que se erreca
dom no corrente mez DUS
1!1f't'ourarias 'llD r:-éde f> intc-n
rj,'ncius distl'fct2€rJ os impos.

á I(·s de vehieuI(l": e nI<'lcns ü
f. [:;](!o l-lÍ)rl.1ido. h�.iatiVQs ao se

2�u�do se IlH· stre e spgumlo
t;_llme �trr� �f"e�':lf\c!iv·l in n i"l1P

·

-

'FindO�o ni��' mar�;;do�' "os
';:? V:;-Ü1S .sÓ pOderão ser re-

· c '}j;d02, screseldos <ias muI..
k; lrg'1is, iniciando· se no

· 'JkZ cic· outubro a CObI'RHça� ('-�O"l"l'\'a� ,,:,.:.,.H '.

I TJl':SOt:1'8I'i3. MUllicinal de
r:J!!!l:i211êlU, t.:;ill 1 de JtÜtlO do

� 1 G35.
( , .l ','

"

t � .. �-: ...:.)

�

"

�\LI·r{EL·O i(/'_Esrr;-�El�

The80ureiro
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\�f'. senhora de§ejt't: -��--
',-,

Ondas perm.à"né"iite§,. elega�tes e modernas
"Manicure

Lavagem die cabeça'
��frquUâagen§$I
cem raíos ul:kavioieia

Pr�(ure @ $!m�ã� de
"

"barbearia de Carfl@s
Kin2te��,�!bij�!r (em frente á Oasa Hueprke)

IH 8

i'O;'�:5�
;7

r["'l>i�U ��" w il �l>J"J
J
��'-

Teci�t}s 'lis®§ e Xi1drê.&'E;§ em

ie�l!.ta§ indail:tl1Jl'en

crús,

.�,
alvelados e tintos

Toalhas para banho,
mesa e rosto.

Guardanapos Sôo os imitações I - A q',e opparecc
leva com esta vcssourc na cabeça I
f' preciso vorrcl-os, que esta gente
Tem posto muito es1omago doente;
E ó pe!;-;o que está desprevenida
Elias vão arrancando a bolsa e o "ido.

\
\ 1

I
r
i
,
I·
i

;

I-(OUl-'Ões para banho

de Novernbro tf 70
Um cslice por dia. - di seude e elcgri«

QÜ.4UO.:DE
If-.!SUF;:�ÁV:::L

�

(J�� �
..

��::; J';;. t�,L�.�::: (��e rtl��.)V.
:d� ..:(_;,� f: ::,__:} � :_�: � � � ��n�L,

C�3';.j�,��L":.: � ;'..<:; !�� os dt1

1:i. (.: r : �.tl P �.t �--: ; :
..�. /�: ��� .'C" �

Ant. BRANDES

. ; -RUA {fi DE NOV. 63.' TELEPfIOr{E 90
,

.
.

sortimento
em drogas e especialidades na

,

cionaes e extrangeíras

Medicruneruos
e

AUopatico§, E{@meopfiÍkos
Rjochjmic�§.

completo
, de artefactos de borracha,

,

. Perfumarías, Sabonetes, ârtí
gos de hygiene etc,

V.�'bT<n.' o' -""'If''!>.lf'l""
� ;, !j;u1,. " (.tt1i!á.J.fvtt.:d•.s-�

Importação dl_recta, por isto

Pre'gos "bar�:di$shíl1l0§

f
i
I Os charutos e cigarrilhos DANNE..

MANN são _os mais preferidos no

A' venda em todo parte .'

C AR L O S HOEPCKE S. A.

Paulo Hering
Santa GafharluaBhunellan

Tintas e ,Vernizes. Materiaes para

pinturas ern geral
Tintas em bi8nan�S �lara arUstas

IMPORTANTE
A Itreceao da "Cidade de t

Bluraenau" não assume rt;s-

Ipon:>lhilidade pelas aprecia

ções eruettidas �m notas OU

artigos assignados
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•

• J.'�

__ 0:<-. _ -_

melhores cafés (O

As

de l-Iygiel1e
do Estado
EDITAL

futebol

Pedimos aos nossos oltentes o

1 ",�", .... :r;�=,�;o1...-�_ ..��� ...

I Fioue! 'forte e bem dispostoI • .

I 'I'rnho que louvar muito o seu - Renaseim. - Meu
pne all'�cn adoentado durante annos a no e fiaou cada

I V8Z rn :tif� lr'[!C{}, apezar de ter experimentado muitos me

dícumentos. Depois de ter tomado o seu -- Renasctm -

. eU ..... se sente forte e outra vez bem disposto e todos os

favor de aprese.atarérn outros que i!zer{;ill. uso do - Renascím - ücam surpre
GO exíto.

, . .,.
,

Banco Naeíonal do Co
mercio

Sucursal em Bhnneuau

ADAM DOERING
São José do Umbú - Muu. Carasínho R. G. do Sul

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


