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12 de Outubro assim

Passa, hoje, mais um anniver
sano da' descoberta da Ameri
ca,

O audaz navegador Christo
vão Colombo, hAl. ,426 a nnos,
DO dia 3 de. Agoito de 1492,
Iez se de vela e desviando se

do rumo da antiga nave-gação
lanç, u se ,( m 'mares desce nhe
cidos e nunca d 'antesna vegados,
para' o descobrimento da terra,
que sonhara.
Não foram poncas as dlffi·

culdàdes li ue teve de. vencer

pára' alesnçar o �eLl intento,
porém, audacioso como era mas

aó mesmo tempo insinuante e

veI'(�adeiramente couheeédor da

,
humanidage" p�!{)\n��ft," 'i�ia
um certo ptfaúllJihiO sobre a

sua gente,' além de sua per i
da nautica, uão desanimou an.

te a inhabilidade dos marinhei
roa- heapanhoes acoetumados
apenas a costear.o lvledjterra�
neo e seguiu a sua. rota, con

fi ante no seu resultado para
a corôa de Castella e J.Je ào
,em navios que, hóje, tBlvez
ll�nguem s:� arri8�a8sea affron:
tar OS n1,Rl'es revoltos, .poÍs. as

cOllA..li(;õe�, que o:ffereciam, para
nav('g3ção ÜlO Tong'a e'"" p�rig9-
Sá, eram por demais insuffici·
�I1t�s eiilseguras.

.. , ..... , ..

ORGULHO ABATIDO
Os UJneriCtU70S dese

jam enireqar a Alea
cia Lorena á Franca.
Quando chegar o '1"1;0-
menio sabereis, C01'Yt a

cooperação dos meus

exércitos, como 1�es

pondero
(1{ftis,�r 'Jl iI he1m.) .. :

Agora, vendo que os seus exer

cites recuam �nte os vigorosos
. ataques dos alliados e julgando
se impotente para prestar qual
quer auxilio aos demais impe
rios, abate-se o seu orgulho,

loucura germanica causou ás na�

ções que, como a nossa, jamais
deram ensejo para serem trata
das como inimigas, e por esta fôr
ma,' provocados a entrar em

uma lucta, que absolutamente
poderia convir aos Sf;US interesses
financeiros, a sua prosperidade e

á
_ tranquiIlidade de seu povo.
Nã0. foram até aqui poucas as

"

ameaças á nossa integridade e

ao nosso future e, aqui mesmo..

neste pequeno pedaço dó Brazil
e parte integrante do Estado de
Santa Catharina, tivemos de sup
portar muitas vezes, o sarcasmo
e

.

as ironias tedesoas .ante as

medidas do nosso Governo pos
tas em pratica paTa salvaguar�
dar os nossos direitos e ., à nossa
liberdade.

'..

..

"Se a Allemanha triumphar
da guerra os brasileiros hão de
sentir taml?,ern o p�zo ao gll,�n� .

te gel'maniéd, hão de pagar bem
.

caro ·ase�plosões d� seú"en.tliusÍ';'
asmo e patriôtisfi)o((, era:.o qUe,
á surdina' e· nos RESTAURANTS
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ROl'8, Guilherme II. te.legra.� ir a guerra das relaçôes interna
cionaes é logicamente insusteuta-

Ilhou, com este proposíto, a i
-el Não se trata somente de

P
� d xrr t 1 v.�" (

d
�.i:::locieuade atriota e n es p la-

urna lei biologica, luas eAuma
lia, sobre a atti tude que a obrigação moral; e, como. t��,
All((manha �em que assu�ir um indispensavel factor de CIVlh

diante das ultimaeoccurrencías. za�����s se lembram ainda da
Diz o Imperador que a Alle-

letra dos inflammadoa rli�cursosi:nanha não se renderâ , antes, imoeriaes postos na lUUS1.:!a .af
está disposta a empregar todas frontosa dos trapezapes das es-

tiS suas forças na luta em que padas.
.

se acha empenhada, eoutinuaudo Uma de duas: ou esses re-

I' tumbantés discursos devem ser
a defender se ate atti�g>ir o im

tomadcs'[a serio, e os allemães,
vi ctorioso que será ver-se pro- não teem eutóridadé : para la
tegida para. sempre contra a mentar os horrores da guerra,
opPl'essão ex,trange;ra. quando lhes é adversa a sorte

Pois, sim, veremor. das armas, ou Possas esp�nto-
sas ameaças eram arengas inof
fensivas, e o seu fog?so orador
um maniaco egocentr:lco par.a .set
inscripto na clínica do� hOSP!ClOSo
()8 allernães que nao estão de

todo cegos pelos passaman�s
rebrilhantes das fardas ao servi

ço odioso das usurpações im
moraes da força, hão de com

prt;hender muito breve que fo
ram viotim'a:-: <ln ma.i� treslouca
da aventura mJitar de que ha

da bandeira para o Tiro de

Guerra 475, d'catu cidade,
tendo ja obtido boa �'o�hei ta.

Oonforme estamos iuíorma

dos a referida bandeira se'l'ü
toda de seda e será eu. omen

dada no Rio de Junelro,
Louvamos o procedmento

das referidas senhoritas qllP
assim estão dando prova de seu

patric tismo.

ltESPdSTA 1)0

tlue
iuangurado,
A eonstrueção do

:�tand, obdeceu ao plano
, l'C'0'1l1amen ta r. sendo as flisían·

N'a noticia que demos da cia� para _ü� exercicios (�e Tiro
missa pontificada no rua 4 l!O de 150) 200, 3?O, e .400 �ue·
corrente, o aomastico de � , troaecm as repecttvas trincbeiras
Francisco ile Assts, por um lap- e alvos.
80 demos a tela da prhueirn mis Além d'lsso o Staad possue
sa no .Brazi! feita por Pedro OB nceessorios necessanos, que
Amerieo quando foi pelo nosso foram manda(los fazer pelo, SI\
saudoso eonterl'aneo e notavel AhiJ:o Uomes Ohaeon l' 8!H"
artista V:ctor 1\'leireUes, g'(mto instnwtol' do alludldo

'ril'o ·

, ....

Começaram no difl 8 do
fluente os exercicios de armas

do 'riro 475, tendo compareci
do grande numero de atil'�ld()
res, que se acham, por lSSO,

euthusiasmados.

N o .lia H do corrente á
tarde, visitaram o Stand do
Tiro 47[> desta eidade os srs, '

major UH'ur Barcellos) Capitãn
Mauric'« Cardoso eJ osé Pedro'
Gomes, Tenente Buet, Dr.
Juão Pedro da Silva, digno

I '1"Preside!J te (O meSD,10 Iro,
Francisco Margarida, Secreta
rio e o Sr. Tenente Antonio
Bric'o Gllllhon, que muito se)

interessou pelo bom exlto da
eoustrucção do alludido Stand,

deve ser brevemente

CUllba,
Cunha

orgnm que obedece n orientação 1
de Clernenceau diz: - Estamos I
no caminho da victor ia. não te
remos mais guerras continuas, liua 15 de Novemhro N'
A maioria da .impreusa ,trata do

C 1\ IXA POST \.L N.aSSl1111pto e eXIge cor110 neCPSS[l_," '..: -', I:

ria e medida asseguratoria . da I '

sinceridade:dos Impérios Cen- T'elepbcue n. 121
tl'aeB-A CAPITlJLAÇAo.

o Proprietario
Otto Tl�,ha]el§

68

§(:B.�\}riço c§i�e�]�lll «1'0 N.racnoQ
IIai

...

FLOHIANOPOLIS, 8 I!<i

���
O doutor ,João Pedro da SiI� í

va, Juiz de Direito da Cumarca ;�
de' Blumenau, etc. �;

-;;.

Façd saber que o presente e- i�d tal, C'(;1110 o prazo de um "i'!

anno virem que, tendo sido ':}"

�;1�rrec�(bdo os bens dei�a(!I�ls J?01' I �.:�,Iallecimento de Antonio Stanits- ;;;�

ki, que Iôra assassinado por Pau- �l
lo Korsctz, cujos bens constam g]
de um lote de teras sob numero �vinte e oito (28) sito nos fundos .:�da Itoupava R{!g'a (Bl'fIÇO do Sul, ii'
da linha l\L.l;S�{tnmduha� e DUO [;1
tende, o lnE'SmO finado

'

dei$n do I 1(;cmjnge, dC';:,cend�nte 011 a::-;cen"I ,d
den1\:';-.:, !Wlll pcrnub-: collaicrll- :';

·:llcc(-';;;.�i\·p] lliltr'li:lm.'Jlh:' ('unhe] I

, EDlTAES r\lutrição e'
�:;i;��

-

! questão da
Destes males é
do (��;:J,e soffre

"'

meia huma.ni ..

med i c amente,
como se com ..

ti • i'. °tOlIr"?aJ't1t !1ler!e!�a.

e,plU, �

Ch nt05.

Sa(·lltlrbell.
do C� ull�elh() lVf II
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'���i\õ.l'ú,;;�mr'''j
,(EM FORMA LIQUIDf'J,)
DE OLIVEIRA JIJ;'OO/�

CON"1"R.A.

para l
..obustecel....as

e assegurar seu bom
desenvolvimento.

ljilsisti na.

legitima:
de SCOTT.

com o Agente
Oosteb'a em

Jayme 'Bentô
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