
6$000 Semanarin noticioso Semestre

Q:;�",;:;'�":L m .;",·,'·Q·:i;0..i,�..- G�. � .4,.: -<:>-. '__"' .. '":�

lPN�:H·t6Hj4·fli
Oct.nii;tBu,. Uamo� p

.l1.•'f'J')·c·h·u da Sih'l.
Colla hora Llo)'t'1'
:Dh'Cl'§oti>

8@:�clli'��

Anno Ir N 1

,����������������������
� Poeta Ca,tharinen e s. ri
� �

�� $�

� cgúme\ra \agnm. i CD\V\1\a gta,a �
� Qu,ando a primeiro. laqrima cahindo Ç\S) Para sempre benditos 08 que choram 83
ER3 PisO'I,( a [aee da mulher primeira � Profúndamente, com G peito em lanças! �
E$ O rosto della aseim. ficou tão lindo � Mas os 'lue choram pelos esperanças �
tR F.i Adão beijou-a ae uma tal maneira

$3 QI,le os alios Céos Ol,lImpicos enfloram! �3
a;B (Jue astros e thronos, pelo espaço infindo, �l Para sempre lembrados os que imploram $3
E{e Como uma cfAtadupa prisioneira, �� J.11. ,11'1'8 de eterna paz c de bonanças, $3cG6 As sei» azos de luz e de ouro abrindo, CJ ) E tem a alma como a das crianças 6.hqy lioluram numa esplendula carreira •. , � Que as proprlas feras docemente adoram! ,"t:)

� Algu.n:;, pouearul« â proxuna montanha, 91� Ah! pelos Ijue nesse clarão se aquecem �C1'\i Queriam uêr de perto os condemnadoe � Todas as dores qUI] em diluvio descem, '-'.N

� De dõr transidos, na, agonia estranha; '&1 Toda a gotta de laqrima que passa :f33
cf.I). ;C0Q Lv.:)
Cí'Çl E ante o fulgor dos beijos redobrados, Nada mais são do que, continuamente, ({).J

� Todos pediam punição tamanha, Diante do olhal' de quem se oê doente" :93
E{'� Ancioso8, mudos, tremulas, posmodosl.; � Os sanios-oleoe da UiViJÚl Graça, .00
� L' D m �.. .

F ." 1 �,C:J:')� nrz ti mo � Araujo 1igUClI'C( o 'OU
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NOl'PE GBUVDSA

Horas mortas, A noite é de invernada.
Um aguaceiro cahe de instunre II instante;
Dos Iatn peões a luz rremellcarue
ueflecte, aqui e ali, a agua einpoçada.
De Um vulto humano a sombra projectada
Ora o segue, ora pasaa'Ihe adiante;
Agora ° faz >1111\0, depois gigllnte;
Estampase nos muros, na calçada.
A lufada doe ventos, pelas beiras
I� grimpas dOA telhados assoprandc
Saccde e espalha os pingos das gotteirl1s.
Na encharcada, êrma 1'11>\ patinhando,
Camiuhn o vulto II esbravejar asneiras
E a escorregar tauibem, de quando em quando.

Lacerda Coutinho

--;---!----!--

FLÓR DO MAR

E's da origem do Mar, vens do secreto,
DQ estranhe Mar espllmal'oso I." frio

Que põe redes de sonhos ao navio
I� o deixa balouçar, na vaga, inquieto.
Poasues do Mar o deslumbrante aífecto,
As dormeucias nervosas e o sombrio
E torvo aspecto aterrador, bravio
Das ondas no atro e procelleso aspecto.
Num fundo i.leal de purpllms e rOMS

Surges daa aguas mucilegluosaa
Como a lua entre a nevoa dos espaços.;
'I'razes na carne o effloreseer das vinhas,
Auroras, vll'genb musicas n-arlnhas,
Acres aromas de algas e sargaços.

Cru: e Souza

1U.OR2E DIli' llOLOP!{]!.RNBS

Toma Judith a veste preciosa,
O co lia, os braços de rubi s adorna
Grato perfume no cahel!u entorna,
De perlas cinge a [rOI) te magestosR.
A' tenda d'Holophel'nes, va lernan,
Eis, chega, quando a :.urora o Céo já orna

Desprende u doce voz, e escravo tonta
O fé ro assyrio, dos seus dons, formosa.
Após lauto banquete, adormecido
.l1l"; (I guerreiro. LI. bella, prosternadn,
Implora aoa Céus valor ao braço ardido
E do inimigo, alçando denodada
O mauro alranllfl, sobre o chão.Iuzido
Faz tombar ti cabeça ensanguentada-

Delminda Silveira

--!----;----!-----

TEUS LABIOS
(Versos d'outr'ora)

Teus labios são como o caltx
Das rosas primaveria
Que se oíferecem, nos valles,
Aos beijos dos colibris.

Quando linda e feiticeira
Entreabre-os, a sorrir,
Mostrando a ríe a fileira
De alvas perolas de Opliir
Inquieto olhando-te as rosas
Das duas faces mimOSAS
E a tua bocea sem rival,
Atormeuta'me o desejo
De arrebatar no meu beijo
Esse thesouro ideal.

Octaviano Ramos'
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� mmm�lMl?tmmm,�mmm"mmffim�mm&�, ban, vi um exemplar deste
Ilr � semanarlo nas mãos de um ru:

�, PARA A ALMA D,ELIOADA DO POErrA �,. de colono, que o lia e com.uen-
� ONrHARINENSE.

'

; ;
tava entre seus companheiros,

Ha um anuo, nesta data, - f:J\ � ."1- Cf') _

Presenciando esta acena edl'
V ctaviauo 'f\amos

\

surgia modestamente este se'

�,' �",
ficante, procurei d<tscoul'il o

manado. que fttllaLÍa aquelle colono st

A 11' 1
Viscio ao poente. nã,o f.'osHe o J'ornai. 1i'''J' laría,

,

(1,0 \II o a principio com
L4. .:.

,

d'fc d
o sol se vai fnl!ir ... E' mesmo triste o occcasol peusel eu, n:1 baixa do U",'oz

ln I lcrença e eelconfíftnça pOI' Vae'se o calôrdoirado em que meu corpo abrnzDl..,'
1

alguns, reeeiosos de incucoes ;
O mysterio d� sombra, a agonia, a paisagem

e do filmo, talvez alllll:di�oand(l
'�

Da dôredo ailencio, a calma da ramagem � OS nossos governantes ror não
sO,nu\E'. I\l\OrOCOfiCIO pr)]' outros, O cinzento do Céo, as nuvens cor de cinza

'

�
que nâo recusaram sua ré ;lOS �

AgaívutU quepasBaeáfJorda8aguasrin�a' ;'1 promoverem tarn'v-rn li baixa
,

Tudo e tciatezu aqui, tudo se identifica '

'

dos productos índuatriaes,
jorualistas impro e ieados l]lk A saudade da lu» que as cousas santifica- ..

assumiam a reeponsabtllda.Ie � �'
Agora, porém, de jornal

de muntelo e oriental o, con:
A nntureza esfria.v. ha pejas folhns uma em punho, elle íallnva na meu'

.
Santa immol?iJidade, e se estremece algnn,a

quistou mais tarde a confiatr �
Fal'o ao sopro de um ai ! .. , Ha um oburnbrauiento, � S�g'e,111

do governador e na 1'\.
es'

J
.

li'
, , Cm soturno pesar neste escureeunento sao ('O C II M

"

I
ça (O pUú \ co que, ao littlllgl1" Cheio de abstracções e pai lido e vuaiol.c. .. I ouse 10 IlIlICII·W, ,

mos o primei ro marco da .�
Ohl como penso agDra e co.no me entastio

�
!. interessa vase pelos aconteci-

1·ornada ('!H! eu' prehend emos.
Ouvindo esta canção ln onotona e bizarra, I .uentos m undi ves e "

1 U._ " Que anda a cantar na grimp .. a estupida cigarra! .. ,

'

"
.

.

,

' .' , nHíl'le e

acoiupauha com sympathia o �
dia d,e ,d�scanço, ct'1t:lJrHI�d�)

nossoregosijo. ""
Meu pensamento, tendo a mudez infinita � uma festivIdade de SU','l !'ç>},il'!'

v Do Ceo, d'alma da flor, da luz, vibra,palpita,?5f2 -

Incertos e mal seauroe ío- � Reza, comrnunga. e sente esea meluncholiu �.
ÚO, preparava O Rt'\1 espírito

rum 08 lillSSOS dfi "Á 'ÜJdad-e", Daurnçãosepulcbraldamltureznnudia! .. , para a lucra pela vida.
Cnrvo'rne a ti, occcsso. eu curvo'me á penumbrn

offel'�Cdldo justos motivos �l' � Cinzenta e purpurina em que PbebO se obumhrnll.,; �
Eis até onde chega n {Hili.

11
'

l'ff
Calmo, triste, frio, DOS ultimes extremos, (1 1 1

'

I 1. '

que a lU,I' crcuça que aponta' ,
E\1bemdigoopnllôr doa extnsls supremosl.;

. areI e,llmY)t'(lil UclllOI'Jelltn'

mos, :"�'" .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... ...... .. .. .. rn (101 Vai ate H8 eallladlls supe:
Ainda ttssir.n não lhe, !l,"n."()11 �,. E cuquunto eu penso e VehsU o mundo, no longe a sérra � riores da sociedade e desce .(1",

, \�",. Guarda, verlnl!lho, () sol no coração da terrul!«. ......... ,
vo

agasalltoa quasi totalidade tl'u' � 8Q classes populares, ('l1tl'li lares

quelles ,qUê pl'oelll'Ou. em liJm!J.qdio Caldas � a dentro e H todos }ll'(�gn �t cotr

Não lhe TalUlI'íllll prognostic08 � � cordia un seio da flulIiiia, (:'i:!'

de illsU\�eesso qllt�, ftdit'.luente,
. �� WffiffiéJj>ffiWi&�ffi'fRffiffi�WWffi�W?@W ggw' tygmatiza o.vicio e eleva a vi)"

tiver:till" fl n]('srna SOl'te (bs _ ..__ .... . tude, lH'eoJluuuo o MCl'ito e

precUcçi>cs de Om"sandl'ft e, ali' do Pensa uento· Dj..:siplUll as Um iOl'clIllísta experimenta cnstigalH.lo a COI'I'Up<:üo,

H.IS, sel'vít':llll'IJ()S de ��StilUlllo,· tréV[lS, coutdllle,?l pa!'a a ex' uma iuexpl'i1nivel se[1::;ação g' assim que
�IA Citlade"

a,eieatarido o nosso pundonor tinc<;,iio du I)llnlphn}.lt'tisIXlO})lll'a 'llw!l(lo o s(�u jorual., publit'aün logl'ou impor'se ,'lO IlIlblíeo de

e n, IlOSBn TOl'ça de vout;Hle pa' o pl'ogl'esso ibs ::j(�ieneills e <111� 111111111 grlllllh: {:lIpit:d ou I1l1ltlíl BJ.llncnau: ve1l0elJllll g:H'bosú.'
ra leVlll'llIOS a\'anle a cmpre' leltrtlS, sãO, portunto, 08 faeto' ObStllll':l nldl'la do intel':ol', 8t' t\lente as míl e uflla diEfi,mldll'
!:ia inidntla. ,'e8 mais eloquentes da gl'anuÚ' .tillgir uma ti!'ngt>m l'egulnr e des filie se leratJtHl'um tlOIJIO

OHulndo pUl'it traz, pac'a o za da Patda,-mas niio tG,U (l gauhal' HS sylllpath(H8 do pU' obstaculos insupel'n\'ei� para a

eswdio p��l'c()ITiJo, no comet;O direito de, com o [H'odncto ao l)li�o, (jIlC o lê, que o devoril 1,1111 publicl.lç[w. ,

110 qual HI'ti,:ulatllQS nossa pro'
seU labol', sonhar com dias OH:;' com avidez e soffl'l:gni<Jão. Ooml) \!otlaboradol' de UA

718850, cOlltemplttlllOS satis.tei' Ihol'es, com uma eXI8tencla mais Esta sensl\(;!lo de prazer e Oidade" sinto U!llH lllSi'ucie de

tos a esteira qUtl ficoo, (!eslHll1(iUd,,- de ttlE'g'l'ia de,'cm ter' buie os orgulho ao ve'Ia, chibHlHe, e:l'

scm h.H;tuosidatles uem desvios' l'�utre os pl'oletarios jntelle' que dirigem esta folha e to' tnll' no seu segull<1o anllo de

semeaJh, 1J0I'C1ll, de abrolhoEl e ctuaes o iOl'ualista oüt:,upa, SBm dos que IIcll11. eollabol'arn. vida. Quet'sta rolha teullil niJl'

de pedrllH. duvida, bg'lll' de relevo, E a Fl'udo de madm8s reflexõf's da mnitos all110S ele existeDl!ia

Coutud'l, si defrontamos dif' HPI'te do jornaliBtn. print�ípal' e sobretudo de pel;lac}of! Bael'i� cel'caua sempre pelo apo:o �)\)'
f'iculdades e tdstezas I;Otu gTan' mente no Brasil, onde muito ticios, "A Cidade" surgiu !la pulat',-eis o que deF.W!tI, ds

de eSfOI'(;O Sllpel'aJas, Bllrgil'am pouco se lê, onde (lS jOl'uaes um anno. N;, seu pl'imeil'o nn' os meus votos siuceros.

U()S talllbHlIHbmpenB�aoi'as ale de maior 0ireula�ão ainda não mern, eu, em artigo intitulado Goinos lIVl:/lt1ter

grinf:' que !lOR allimarum 3. pi'o' alcnÍlc;amltl umll tiragem de "Duns pal/l\Tns", lhe PI'l.'s8.g'ia·
segni,' no mesmo rumo e a fa' uincoenta. mil exemplal'es, tem va utn fururo risouho. Houve,
zer obra de maior vulto em siL10 bem triste, nowdall1cn e pore.ll, qllcm lhe contasse os

futuro pl'ox.imo. nestes ultimos tAmvos, em que Ili<ll:l e lhe t:Jltnlsse á beira do
não se sabe bem si fi vida é berço as palanlls mysteriosas
um dom ou um fardo. e funebl'es do Libera me.

o primeiro
anno

Minba coltnnna
�J/.IIIQm"�.......",,,,,__'__J......II:...'_...._....,_,�

o pl'ldetariado intelledual
. uüo tem feito as me�mas CDU'

quistns qlle Õ proletul'iado COIll�
mllm, J�lIIqnallt() e::lte, retvÍtl'
dieanJi, direitos, dia a dia me,

lhora súa Sit\:':lt;âo, aquelle per'
manece ,)uasi nas wesmas cnn;
Ji9ões em qUI:: se achava lIa
lllllitotl auUos atraz,

.

.

:E' esta, alhls, n recompen
sa l,efn ingTatll dos operados

M ALA DE VIAGEM

---'�--�'

AMERICANOSPALrros
"GRA.NDE PRIZE"

Caixinhas com 1000 pa'
IItos

.

Depositarios Gar.ez "'" lJa1llGSOEatretauto, OH opera.dos on

Iotellii!cncia,.:..-e entre eH, s o

iOt'nalísta, - apezlll' de suai:>

condições pl'eclll'ías, tem os Be'

us momentos de pl'nzel', as su'

a8 occas;ões de justa" alegr i,'
as.

MflS 'tA Oidade" venceu,
('1'€01.1 vida, Iflsinuotl' &e no pU' Paraná - Santa Catbarina

blico, cOllquistOll grande lIume' Caixa Postal 293. cn:.I1'YBA

1'0 de lei,to.reg e em poucos
mezes fu�i1' �wa entl'aJa trillOl'

phal em todo OE! pontos do mu·

nicípio, �]' pl'ecis'o pel'coner o

1I0SS0 ltzntel'lnnd nàl'lt vê!' 'o Peço a peRsoa a fI'Iem em'

pí'estigio que CU'Jl::I�O'ulu esta fo prestei lima mala de viflg�m
lha, Em t0da a p�L'te se falia o fa_vor de m'a restitull' do {:on�
em "A Cidnde.".' ,

I tl'�l'lO ver'n,le-hcl forçadó a de�

No dia 15 de Agosto t1estl:l. clmar o seu nome.
.

anuo, achanuo'me em Aquida' 1
.

Armando Rios ....

Um esm'íptOl' deve SEntir úm

prazer il11ment:'o quando vêJe:c
gotauas suecessivfis edições de
rnna obra, filha do seu pensa'
mento, fl'Ul:to de suas lucubra'
ções.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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oia especial o DI', Joaquim f para. ,Reci�e,. onde 'fui �)a?da,lo servir. rioB.' 11""} D', t d E HO�plt.11 MIlitai' dessa C�pltl1l, despeço-meI e, cs J.: 11 10, II ec OL a . carinhosernente, elos emigos que aq 11l tive

de F· f::Jan ta Cathariua, a ventura de adquirir, bem como o faço
tambcrn aos meus muhiplos ex'clientes,

��� Seguirei na terç,l:re1ra e.u meu endereço
.

.melhor cm Recife é o Hospital onde vou

Companhia de bailados. Servir,

Fpulis 17. Estreará no pro- Illulllenuu17-9-92s·
,

d 26 l'
t», Emygdio CIIldas,

ximo ia .

a Companhia AI'
lemã de bailados russos.

!M'I"'"'

Var-ias
TerrivaI desastre

Na madrugn.ls de terça-Iei
ra, 15, oceorreu em Indayal,
110 legar J�Stl'aJà das AI eias
um terrivel desastre de qne foi
vietimu um moço lavrador,
casado hu poueo mais de um

uuuo-

rrl'n.halhava a víotim», 118 no'
me Venuua Benigno, ('1)111 011'

tros {lompnnheil'os na nJOa�'p:l1

de canua para fabl'ica(iãO (te

IlSS11CHI' qllando irrou.peu pelo
engenbo f. dentro um C;1.0 danr
nado <"l"e atacou e mordeu um

cachorro da casa qne ali se

achava.
Um dos compauheiros to'

maudo IIlllfl c.mna etironn
ao annlmul que avançou contra

Benigno, Este' para não bel'

mordido trepou pelo engenho
acima não medindo o perigo que
corr]n , pois a 'ha�':l'se este em

funccíouameuto- A' certa altu:
ra foi a punhado pela cruzeta

do engenho que o atirou ao

chão rnorrenrlo o deadrroso mi)'

ço ;nstHlltane:unentc'
No dia !'.rgllinte, segundo es'

tamos illf,)l'IlHl.!}OR, foi o sogro
de Bt'l1 ig-Ilo, lI1onhlo pOl' U III

l'ão hy(lrophobo, lião sabemos
si () mesmo que deu causa

ao terl'ivel desa�tl'e.

"-!--;'<oo\--

Cal. Francisco Fagundes,
De passagem para Oampos

Novos afJ.IIÍ esteve seg'llndíl"fei'
1'11, aWlll!JHllhatlo de sua EXlIln.
Esposa, o sr. CeI. Francisco
AIYe� }i'aglmcles, Deputado Es
tadoal e pl'et:;tigioso d,il'ectol' pu'

� ..��� .

Il' w�
ii O �..
$f .. �

li! SUPER SABONETE"
�� f,
!d \
t) IIYGIEiHCO Ef1EDlCINAL�
t

..

,�. I"
.. t1

t! ; �
Q�o MELHOR O ENTRE OS MElHORES �� V �
�

.

'. ,.I� PMA O BANHO E TOILETTE jl

, A ,'. 'th TRES BouOUmAESCOtHAJ�
{'·.·N··",� I�� .. 611'�.""...,

Contractos de amphytause.
Rio 17. A Directoria lo Pa'

trimonio Nacional dirigío a sc'

guinte círcnlar às Delegneias
Fiscaes,

"Reeolllmendo 30S Delega'
dos fiscaes que d'ora avante
suhruettam li approvação do
Ministerio da Fazenda por iu:
ter uedio d'esta Directoria to'

dos OR processos de renova'

cão de contractos de emphyteu:
se que 08 respectivos Lreiro$
tenham recouheculo CO!l} 110\'08

eoutracros para alteração. de
taxa, os q unes Hão pode râo p!'e'
vulecer sem essa alteração, E'
indispensuve: que rodos 08 pro:
CcStiOS ultimadus pelas Dt!It'ga'
cias fiscaes 'lHe não tenham

ANNIVERSA rnos obedecido essa Iorrnalidade se'

Transcorreu qmutaIeira o iam enviados :wompanhnclos de
anuivel'l:lLtl'io da EXll1a. Sra. llopia I'espeetivrl à OOlllm;s_,ão
Da, Amelia Bezerra, Esposa a que a Directoria do Patl'illlo'
tlo sr. Abelardo Bczel'ra, Ge' aio slIblllettll:os á npprO\7fU;ÜO
l'eute tio Ballco Sul do Brasil. do iH- da Fazenda",

���

Foirernovido pal'a servil' em
FIOJ'iauopolis (} fUl1ócional'io do

--:-*'''''i- rrelegl'apbo SI'. Paul�) Souza
.Audiencla do Sr. Présid.en (pIe servia na 3a secção tele'

te da Republica ao o'l'aphlca neste wunicínio'Dr- Breves. I:ll.. ". l'

Rio 17, O Dr. Arthllr Bel.' I ���

nurdes, Presidente da Repu'. DESPEDIDA
blica, receheu hoje em audiou,1 Tendo deretirar'me com minha famiBa

litico naquelle importante Mu:

nie,pio,

Dr. Emygdio Caldas

Aco21paubado de sua Exma.
Familia segue amanhã paI'a J{,e

clfe, a cujo Hospital Militar vai
prestai' os seus serviços, o Sr.
Capitâo MedillO Dr. E!Ily�t.lio
Caldas,

Cavalheiro de fino trato e

medico distiucto e humanitário,
durante o tempo que �qui per'

. • D Emaueeeu conquistoujo 1" rny'
dio Caldas 8S sympathias do

povo que o vê afastar se com

pesa!',
.

Augurando-lhe a melhor

viagem e coustaut-s tellcidades,
extensivas á sua Exma. Fami'
lia, agradeeemos'Ihe o abraço
de despedida que 1l0S trouxe.

Dr. Eurico Borges.
Transferiu sua reaideucia pa'

ra Vallões 011 de presta Oi::! seus

serviços à Lumher o Sr: Dr,
.Eul'ico Borges.

- ....Faz !lunoS no dia 23 o Sl'.
Oarlos Dignal't, Escrivão da
Collectol'Ía Federal em Inda'

yal.
--Festejou seu nat:ülCio 110

(lia H) a Senhorita Uelia Fer'
raz'

ROUBO
o Sr. Joâo Sjlv.a, ao abl'Í1'

sua alfaiataria, na manhã de
sexta'feira, passou pela dolo;
rosa decepção ue ellcout!'ul'a
vasia, Audacioso gatuno ahi pe
netl'Hl'a a horas tardias, fil'ro01
bando fi jauella do lavo, f azen
do urna límpeza gel·al.

O prejllizo Jo sr. João Ril,
va é snpel';ol' a tl'ez contos de
réis, pois '.

() glltunú além dos
ternos de casemjl'a e brim !jIIC
eneontl'OU cal'regou t:.lmbem
rom as peça8 de fol'l'o e e:ltre'

tela que ali se achavam.
O SI', Tte. Oel- D@legado

Especial abrio inquel'Íto

A CIDADE

....

AGRAD J�UIM .li)Nl'O

Deu'llos o prazer de sua ví'
�ita para agl'adeu�l' a noticia
que demos da festa l,etllisatlu
110 GI'lIpO L:Luiz Dclfiuo" em

7 de Setem hl'o, () 81', Adria no
Mosimnnn, Dil'cctOt' daq1.wlle
aCl'ctlitutlo e&ta[)eleeimellto.

CANDID t\TOS A' PRE'
SIDENCIA.

.Foram escolhidos pela Oon'
venção Nfw;onal pura PI,tsi'
dente e Viee Presidentf' da H.e'
publica os .UI'S· Washing'tou
Luiz e Mello Vianna.

---ç--0:;'��

REMOÇÃO
Foi remodda para. fi.

escola Pl'ovisoria. de P;Ul'
taof1.1 a professora D. Alice
Souza que se,'vía em Indara!.

----��------

Notas Religiosas
Amanhã, às 6 h6;'(l8 da tarde,

devoção Eim honraJ« S. Alltonio·
Quirda-feira, ás 3 11� da tar

de, douirina chrieiã
Se.ria-feira às (j horas da

tarde, via-sacra.
No proximo domingo, com

munhão mensal e reunião da,
Veneraval Ordem ãa.

rQü...
.. Durante o anno de lf}:d os automo'

veis mataram 1105 Estados Unidos r9.000
pessoas e Ieriram 450.000, Estes algari'"
mos representam uma media de 52 mortes
e 1.200 feridos por dia.

Nota'se, no entanto, que rebtivamcnte
ao numero total de untos, que e de .' , " .

1 í.SOO,OOO, pura tl.da a Republil:a,' estes
algurismos estão, proporcionalniente, em
decrescimento, Em.19Is· o numero de mor,
tos era de 24 por IO.()UU autcrnoveis.
Não resta duvida, porém, que os auto'

moveis causam actualmente .mais mortes
que tod )o! o," outros vehiculos reunidos.

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

.il:J.argari.da OeC!} Jaciniho
e

Humberto 8ada
P lrticipam aps parentes e amigos

que· �ão noivos

Blumenau, 17'--9-192;'),

Dr. Ferreira de Barros
MEDICO

Ol'inica Gel'al-Doe'·ilça. de
crianças:

Consultas : PHAR�'L\OIA
BRANDES das !) as lO,'
Resíd:mcill: HOTEL HOLETZ.

Attende. chamados
Gratis tioS pobres;

.��_=�==========::::=:"==:=::r

DE ÓLIVélRA .JUNtPíl
BRONCi1!TE
AS'-'1MA

Andreza Campos da Luz
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jlDVOOADO

Crime, cível,
('. commercial

�\l)VOGADO

Ci'UJII', ciud, C01n1IWI'cit).

o Aul'omfJ�el pratico durava!
.
e 6conomico, ao alcance de 'todos I

�'Clo8\\n\?\\,n t5 2\20,
Agentes autorisados I

·".��'í!���:;i?!�'[i!ljlíjlEi,'l:'WJc;�')1Ni:;rr.$;;:ij��IilillrJ!:m���n:r;m� �
-----�._------_._-_._--�._--'----

Advogado Litteratu ra escol h ida
-+-8 quasi de graça-+-
CADA NUMERO 1)0 "UOMAN(!r�'.JORNAL"

PUBLIUA UStA OBHA ()()MJ>LgTA .E
CUSTA APENAS 300 �m��IS

Aet.ira (':ll1:4J,'\tt ei\'i�4
" Cl'illJilll\l:�

u-n« A lluinça

Blullwnau

No intuito de diffulIliíl' a !lo" leitura, (!sta publicaçC((l quinwna! tem realir.ndo
um verdadeiro mitagre, o de facilitar o g'i'ande flublico Lr;lsil"iro ohras que nté

hoje so poderiam sei' ,,,j1I'iÍridM; lW/;! livraria., por 5$01)1) II C;.'j;OOO cndu volume,
e rdf{tHllUS que m10 se encontruru traduzidas em portuuuc», pela inacrcd itavel
quauua (\fJ :300 réis, Até hoje j,í fortim puhlicn das as S('guintcB:

10 ilnrnel'()�"A Criança Abnndonnrln" do A G,llltl,.'� () "Curinngo" de AI'
fonso :ichmidl.; ;&'-"0 DI', Copnclliu-r" de l:l"Hmtllln e "OS Humildes" de
V ice li te de Carvalho; !:lo ... "O Cupitão Veneno" de I'erh-o A, ele Alurcon; 4(,--
"Canto 1\0 Natal" de C,lr!'B Lrickc ns e "O Outro" de Edr;:ll'd Po e: SO-"Cmf1
Paixão Romanticn" de jouquim Mu nnc] de Macedu e "Harmonia" de Affonso

Schmitlt; 60.- "VanH'S com EII(�" ,lc Henrique Sicuk iuwich» e "A Bolsa de
Seda" ,.\e [caquim Manoel de �l,1CC to; 70 ···"A Sen ho rit.t Primavera" de Paulo
M'll'gucritc; 8o-"Cortl['.Ua" de i\lig'tild Cervuntes c "SL'll'ngem" de Vicente de

Carvalho: 9"-"0 Pole. cm Chamas" de Heitor Fleic!J1l1al1n; 10s-"Drurnas"
de LOCCllZO SlHllChin!\ e "O Attcsta.lo de Obil.o., de L. T. l\Iea.de e Cl iffo rd Ih'
li(ax; llo--"Avenlurús de Martin BUl'ney" ele O Henry; 120-"A Mestra do

H"irr0" de Etlmund o de Amicis c 130-"0 Medico Louco., de Leónidas Arr
drl�ief['

,

C(l\\.":[," eiveiH, ('OIHIlHlI'ciacs
e criminaes

RI1:\ .1[, dd Novembro

uumcros). fl$OOO(24.b.ssignatl1Pt annunl

qllalquer ponto do Puiz.
para

Pedidos a
I' A ],,'CLE'CTIC,A" - Rua Boa Vis'

ta 11° 24 = Caixa Postal 539 - 8. PAULO.

AttençãoAlfaiataria
c\ Tintu rar!a Chimica lava

roupas com quaesquer cores.
Trabalho perfeito.

Rua Goyaz'-�Telcphone 55

e linge

RIO DC S
CEl ROS

Nu ri�onho, Oít� lI'C'S('{_)

J\'io dll,\, Ct'dr(l,r,' !:d ./(.I�;il' n
'

1'1'<11;",:1 a�sclltn o beijo

C,i/h:f:ri(J JV. ,'3.. -JlI�Y/li{rd[]/'tl--

para IllI�l1inn::i .

,1.\ in�trnc(�lão minl:�tradn.
em plena corntormidudc

.

(',��ácom ns prognllnllln�; \'lgl_�" -..:;
("('s abran�c os dois cur-«-« '�l$�
,)'/I!'f.,'/ÚJr l,' _tr/lIl"ui()--" A p

\"Ii I!. ..

do ensino de vurins Hllg nas,
ha Heçnes de musica, flo1 t'b1

pinturu et r-,
;\lodiC:l IIL'nsali,latlc, b/la

ali\l){�I11'lLç�ln, :1UUi\ potaVt:l.
Tudo estu conf'iudo nos CU\'
d;tdf)� e rrnVCrT.1C1'<o das': «x i'
mins EdtJCt��Jol'nsJ \rellt.'I·;;nt1:1:;
1'ill",,, de M, ; A""iliud"ra--
Oh ru D, Bosco,

EDITAL
])" ordem do IiJ',(iSupllriutcnJI;nte ]\1[1'

nicipn l levo ao \:onl1\'cí(l\pnto 1111 'IDem in'
tcrc�8ar pm:H':!,l) qUH é 1 xpn�8.��\lnelHO pr,o"
hibi,lo () t runsito de vchi culos na A\'cnida
Rio Hraur:o, entre o meio Cio "li, "rI'orei!
ali plalltadns, sob pcna de multa de lo:J>o()fj'
e o dobro na reincidenciu,

mumenau,31 de AgoHtl' de 1925.

[In p rq; :\(1 O

CDI1l su ccessc

ncs �)cG�lintc:i
rnolcsti.:s ;

[:�çíllr!lulat..
D(lI'lhll}�.
dU!/(l:lS,
BÜllbo'l".
ir' f(:lJll,'1"'7""��'i r. 'I t�l-rtJ.
Cor rnucnt.. ,Ju� OU\'II••u$.
(1l:'IHHIIlt::as
fi"hlLh
L:;;rm!l;]!'I. _

C:lcrctl!_>, venerecs,

1�·"dlill�!1l/.1
fh>ft''' l�filIH:as.

":'! Ulcr-rns ,

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



A CIDADE

Pelo telegrapho
Fpolis 2Q.-0 Dr, Washm'

gton Luiz enviou ao Esmo.
Governador do Estado o se'

guinte telegramuia;
"S. Paulo 19.- Apresento

V,Excia, aoP.H. C.eculto
esclarecido Estado Santa Ca'
tharína com muita effusão me'

us mais sinceros agradecimen
tos pelos honrosos «umpriuierr
tos enviados pela escolha iuen

nome para candidato Prear
dencia Republicá. Agradeço
retribuo protesto solidariedade.
Cordeas sauds."

.

-Regressoll a esta:Capital
o Dr. 1J lyss"s Costa Secretario
do Iuterlor (,ue reI!: longa ex'

cursâo c' .• des dó norte do Es'
tado OI' recebeu grandes de'
.monst ções apreço,
-A colonía italiana Ieate

[ando hoje ai vorada com� sal'
vaso Haverá recepção no CO!}'
sulauo e baile na Socit:tá �Fra'
tellanza.
-Cansou grande successo

fi audição do menino lagunense
José Rodrigues de Amnjo to'

tocado!' guita de bocca tendo

[ornaes feito calorosos elogios
seu genio precoce.

Ouvido pelo Governador',
jornalistas, devendo tocar no

rrbeatl'o.
_rrerça feira 22 commemo

râo suas bodas de prata o sr

Angelo La Porta e EXUla. Es'

posa,
.

�Está seudo construido na

Laguna um grande Hotel que
fazia senaivel falta á cidade,
,

:-A.ttel!ldel1do á' solicitação
do Miuistro da 'Agricultura e

Govelllo do Estado resol:veu
(1e accoi'do com o Dl', H�nriiwe
Fontes, Director da Instrucção,
instítuir unnualmente o 21 de.
Setembro a festa das arvores

que deve ser festejada pelas
escolas com caracter educativo
Amanhã haverá: aqui ;\ a
festa das arvores, .'

á en

tI'ada da primaver'u,
.

pelos gru'
1)08 e8colnres, ..

cODstand.: de'
sessão lítteraria, plaatação Je
arvore.

.�'"RegTessou de Oluityba o

CeJ.Valgns Neves Commantlan
te da GD&linição que ali esteve
eonlmiúldando interinamente a

5a. Região Milit�r.
-ADirectoriados Telegra

pilas approv()l! o tonCllhJo r�a:'
lisado em Junho pal'apratican'
teso
.Rio 19. Foi aposentado olente

da :Fficuldad($ de S l?llulo A ze

Alfaiataria. "Sport"

nembra permanente da Liga
dos Nações está sendo'comba
tida pelo Ul'uguay e outros pai'
zes Sul'amel'íeanos que traba:
lham em faVOI' do Chile.
Até o Uruguay!

vedo Marques ex Ministro do
Exteriel'.
"'-Foi adiada "sine die" li

reunião do. conjuncto das Com'
missões de justiça e Inquerito
sobre caso da Revista do Suo
premo Ministro Bento de Fa:
ria deslgnade relator do caso.
-Habeas corpus Ímpetra:

do fi favor Mauricio Lacerda
convertido em diligencle para
solicitar ÍnformuGões ao M, da
Justiça,

Notas diversas
ESTAMPILHAS FALSAS.
o sr. Ministro da Fazenda

autol'ÍSou a Casa da Moeda a

gravar um novo modelo de
estampilhas de .100$000 por
terem apparecido estampilhas
falsas d'essa taxa. \

Fechamento de monasterlos.
O governo turco decretnu o

.íeebamento de todos os monas'
terias de "derviohea' existen
tes na Turquia. Só em Cens:
tantinopla existem para mais de
300 d'esses estabelecimentos
religiosos do Islam. Foram tam:
bem abolidos os titules 'de
"sheika" e "del'Viches" e fe
chados os màusoléos dos sul:
tões.

Um bispo conde que não
em conde nem bispo

A policia. italiana prendeu e

identificou COllH) l't,flnado
"seroe' e autor de varies cri'
mes o individno Tean 'I'arno
wski ,qne ae intitulava. Monse.
nhor e' Conde Bispo de \Tar'
sovía,

Como tal recebeu as mais
expl'essivas homenag.ens 'nos
meios da nobresa eolesiaatica
europêa, celebrando missas na
cathedraes de Berlim,

..
Ly0nl

Marselha, Génova e Ftoren.
ça.

����

A esquadra do Soviet.
No proximi�. m es de.Outu:

bro . uma divisão.da' esquadrn
russa, eornmautlada pelo aluii
rante "VasHieff, partira de
Higa, pal'a:�reaJí�Hu' um cru'
aeíro á voIta:do mundo:

•••

LIOÇÕ:m,SDE PIA�O
l'elos methodos mais modernos e rapi,s

das.' Aul as particulares de portuguez II

allemãn-

MaX'oello ao:n,a
Pôde ser procurado nô Hot�l S, Jos�

.

Blumenauense r
Brasil

Realisou'se honrem com gran
de animação o encontro do
Blumenauense F. B. C. com o

Brasil para a disputa da taça
ofíerecida pelo sr. Henrique
Hering. A aprasivel séde do
elub gymnastico onde se rea:

lisou o jogo achava'se replecta
de "torcedoras" e "torcedores"
de ambos OS Clube:
No 2'. rrIME coube a victo'

da aos jogadores do Blumensu
euse que venceram por lXO.
No segu[lflo coube�ao 131'1\'

sil qlle;;ficoll sendo o detentor
da taça 2x1.
A falta

.

de espaço o�� de
tempo iWllão nos peraiitte alon:
zarmo'uos sobre o jog'o em qUé
todos que tomaram parte Ioor
bailaram brilhantemen e

��

O turbante em declinio.
O Couselho ltos Cornmis

sarios 'do Povo oa' Tllrquia
abolio o uso do turbante para
os c'vis reservando-o única'
n.ente aos religiosos,
Determinou tambem que do'

ra avante os íuneelouarloe vis'
tamae á europeia, abandonau
do 08 trajes tradiccíonaes.

-�

Tudo nos une.

A ele ção do Brasil para
.
....,........-m-,'.
Dr. Paula Ramos

FalJeceu no Recife, onde fô'
ra em visita à sua familia o Dr.
Viotorino de Paula Ramos que.
em. varias legislaturas repre'
sentoll brilhantel,1lente o Esta'
do QeSanta Cathal:ina Da, da'
mará dOI!! Deputados.
O 'a::tigo

.

e ílIusire parla'
merítar prestou então os mais

aasignalados serviços ao nosso

Rstado.
FoI sempre um amigo dedi'

()Rdo'de Blumeuau onde rési-
dia algmh tempo. .

O Exmo!Sr. Gel· Pereira e

Oliveira, digno Govetnador ao

ter conhecimeuto da iufausta
noticia communicou'8, >.t todos
os"muuiciplos e' mandou ceIe'
brar 80IemneQ exequias na Cu'
tbedral 8IIL"homeuàgem a me�

moda do mustre ninrtó, .

'Avisa 4 suaamávélfl'eguêz.ia que recebeu
um .gl·unde·· sortimento de iazenda� éomo: Case'·
miras, Brins, Kakiinglez e 11m sOl'timentQ aó-qu�
ha de bom e bomt(} PaIm Beach, Linho branco

. inglez, Gabardine para capas e terrio�.t Flanellas
para uniformes militares e Elastlcotine preto e

azul" para ternos de Jusamento .,etç.
,

.....
Te,'l'n08 de 180$000,a,té 3.20$ÓOQ. feitos;

................._._�_,,:•...,;:_·1 Di�põe de bons aviamentoa e' offi0iaesliabilitados:

Lulo
SEIBT &STANGE.

,_' "

Rua·., são }>a1.l1o b:f'fereeem.·, séu grande'
stock em .•CQROAS de flôrüs BISQvrr
de optima q,ualigade, Jábriçadas .em

.'

Sã6 Paulo. A' pedido tsmbemi �e colIoes....
léttl'eiro$ s'óbre' fHns par� as. l!Il.eslXl�s,

•. '
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'��8@8�3@8� �7.Q8E����
.� GompanhiaAgricola=lndustrial fVlercantil .�
�. Dorigatti, Largura& Cia. ;
� Experienoias aq'ricolas-Manujactura clt') tabaco li! '�.
t� tabr:,'ca de clwpéo,� de valha �
l�J And. teleg7'av}uco Labor RiO do Sul �
� Depositaria pa?'(l o Estado de 8mita Oatharina dos �
C8 productos dr" Societá Elettrica ed Elettrochímíca �
�� deI, Ca�I�ro-Mila�o,. �
00 Insecticida e antzcr:lJptogan'lCos para as doenças da �
� videira, algodão, fumo, Cl7'TOZ, plantas fructiteras, �
� hortaliças, eanna de assucar, flores é para a desin» ��
�� reeçâo de qualquer. qualidade de sementes. tf�

e �i{ óf�

� Bella-AJliança--Blumenáu ;
g!®g;��ilL���8�g� R®B2®E��� "---_..------ ____,.a'�m�

-li',)'}
1} V('n,{em�se ttez casa» si

tas cm It!/j,J/IY, á rua Lauro
lHüller, ,fuI/lo á casa Konder.
O/ferta,s dcnein ,�t!l' diriqide« a

Ir.Mtirui M'ueller dOB Heis, rua
:M enna Barl'ofo, ln -Rio do i«
neiro.

OAlJi'l.(k Cabó;�lcr, por Paulo Selubal
A llittlh«r por. l11ichelet
A J.l1ascara dr! Morte

p01' Hoffmonn
A J.l1ulher Vanunro,

por Hof'fmann
o g-mndf' �jlOC0S�O literario

r...�aii�.=·,I�I".tM,,,,,·,·�·,·,,,:::,,,·'''''''10;:�;H,,,",<!;J=''''f''lU;,ot.���':IU1t

Hellu'Y FON:l, Minlw vida
minha obra,

Livraria CARL WAHLE.

-IL' €'111'11 (-;,.. 1\ "11J (h/;UL IíLlLrC,QJ

Vende-ue u.m« lanc1w h i/a,zo
Una, tendo :')/;0 'de comprimento
() .1,40 de [O)'!1111'1t aceionnda por
motor nllenuio. 1:'I'OÇO conuenien:
ir;)
'I'ruta.sc GOlll Jorro Bill'battl

em [i'loriannl'uli::; e Emilio 81ldn
em Bluuiounu.

Co!<llll'"i n1>3, alf�iat(\s

1'{18 Il Iwllt'! IUH ('lIL:')\\tr'lI11'''c
{

no depty,-,ito junto ;LO Barico

"Na.:::'iOnal ,dn Comrncrcio,

,.Llnha de autoITlovefs
Subida-�Rio do Sul

. �acG'1J qja\�ovo.·
Preço' das Passagens:
Rio do Sul 10$000
[.(1I1tm 8$000

Horario
'Parte d,�poiil da chcgodrL do (Hlmiltl

18 !10IMl, cbt;)',:a ae B bor'lB dn manh1!
As q.lIa rta,; " ,1(lIningo ás 6 hor.S.

Auto_:'Linie
SUmDA-RIODO SUL
Jacob Dalfovo

Fahl'preise:
Rio !lo Slll :10$0.00
Lontra 8$009

Il!.hrplàl1
Ahfahrt Subi,lll. nach Ankunfl dei! Znges,
ll111 G Uhr !l�('hmittaga,
Míttwochs unü Sonlltag� um··Ô Uhr

org eM,

., .....

83S€3&3ffimmrffi&)m(ffi(m,5.Bffi&(ffimffi,mm,ffimffimm�
� �.

. �
t$ �:. IJOYde mais a huma- É8
m ',,' &00 nidade cousi: fB3
E$ derar-se escra- SB3
� va das maldiUtf3 febres, maleitas e sezões, pois, já !tB
W Stl encontra A venda ell} toda a parte o mais

_

effícaz 00

�.�.' mi;\io de combateh18 rapidamente. . lBa.,.1:..\:') Não ha mais febres! Não ha nlais sezões! $3
L=tB é o grito qua parte de todas as boccas depois que � Arauto
� apparece'r:aül al!l·· aramadas � c

Jj'AMOSO CAVALLO DE

� Pílulas de Oaferana Compostas $3 OQHRIDAS LAGgANOSN
� "B�Or�lt�mp�l;:O ltl9 NGUE

'. ANGLO;"ARA:sE
� Estas pilulas constituem o mais 'soberauo medica" ® ES'l'Â A DISPOSIÇÃO P.A'

.�.: lllcnt6 para qualcluer qualidade de febre. � HA COBER'l'URAS. TAl\'f'.
vt'Y Approvadas e licenciadas pdo Departameltto Nacional de Salule Pllblica do .

@

Et(3E8B'.
Brasil. LieeTlç;� n, .'3,060 de 13-12-24- '

�'
BEM YENDE·8E.

F'nbl'Ícadas no Laboratol'io Pharm�eeuti�o de Barreto .B."":'s'�,.l'. '

Oapitão , .. ,

;."
Pri

U1:eGp're��IJPtoant�'n,�,�l!/i{l�dn.e�nttC:!::" !SP.:?FX,\�huaeriíl'�:O' � '. .
+0 .. .

c:.Gl ,,,� � � �ç'" � "" .a. """"Moo_ C "", ... lUl ffi3 PreCisa'se um apreildí�'
Imffi'Z&�W<ffi":ffi'ffi�ffi�WWffiffi�WWffiffiW�E8� de typographo nesta typo;····

graphia

Ca sa(.[II--.)i(, Flescll

Cla98ic,u;, de ,:"Jão c pa\'::t pe'
queuas ol'('hes[nm, com partitu rus.

O mel hor (1 maio}' sortiuiento.
S<f:)mrul\n!':lhn.\SllTIlte l�eee�'

be ll1l0Vl�Ltlld®S,

SeBos
para colleçõcs Enorme e escolhido
Hortimento de se llos, CiÜIl}Og'DS,
allHH1}"i! lentes, piucas ele.

Qllillql1er col lucirmador poderã,
visí(aur!" (J;;ta C;1>;[1. COHlll)llll!etal!'
SIUHl\ co:U,<e>�<vão.

R11. 15de Novernbro-e-Blumenau

Injecções
bypodermieas

1

applica-se na

Pharmacia Gloria

do

PR, Cr'UM, cgau.\o �nc�e't\ I.

Bhunenau

A' PRAÇA
Levamos no conhecimento dos 1l0SRCB

presados frcgl:l.!zOS c ao pul.Iico cm gé"fal"
que no dia 15 de Junho do corrente anno,
rctirou'se ,"nígnve\menb: da firuiu PACHE'
CO, PLASSMANN &: VOGETTA, o socio
.ohd:trio sr, IJERMANN gPl,i\SSMANN,
pngo" satillfcittl de S<lU cnpital c hU;.rOH, Ci'
can do o activo O passivo ela exunvraIirma
a CUI"��O ,.la nor::tsa recente orrranisagrio' . sob
fi l'a:3'ilo aociul de

ü I

--- l'ACllECO & VOGETTA -

quo coutinuumos com (1 mesmo nuno de
upg;odo.
Aproveitamos a opjJoÍ'(,lmidtH}c parti \'05

Jl,f;I'l:H.loecr as u{',ten{;ties que IH)S haveis dis'

pen�ado a te o prescn te, e q ue mlperà[1�ng
conlíuuarcis n dispcnsu- n BOm firmH que
de antemão, agrnLlt:ccmoB.

Ast-,-iirn firrnullloR a presente pura C{IH}iC/
cimento geral, .

por Hermann Pluaaumnn
iVált,!t' J"jm. .

.Ao/sirI -lntonio ,t .-1th(/1lil,,'1�uhu�"":·
0(11' J.'i',i'·ctta.

MINH'O CHEOSOUDO
00 Pf1AP.MA(I!.!Ul'ICCi
e (CHfM:Cf.I c;

'.'i' JOf\o DI\ S,LV{\ 511.1IelRII
,," ,", ." j���� _

A.'>}T�)R f,I;;;.

r"::;':':ifi ELiXIR DE WX1UI]íV\

��"it i�:i;�::,�"", ..�;��

Andreza Campos da Luz
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