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Tendo, lIn aias, sciencia de

qne, ii noite, indtviduos poueo
educados reuniam 'se 110 jar
dím {t pm(;a Hercilio 'Luz, onde,
-em compnuh.n (te mulheres de
má vida davam toda a sorte

de escândalo, o snr., delegado
tle llo]icla ol'g'a:118on DH sema

ua transacta uma escolta para
uma visita de surpresa àquelle
logrndouro pubhco,
Foram presos quatro indi'

viduos que. num descarameato
inqualilicúvel, desavt�l'g'onhada'
luente, trausformnvam o bello
recanto da nossa urb« em pu:
hlico alcoice e ahi, em rende,
vaus amorosos passavam horas
e lli,H'<HI em escandalosos ::01'

'., loquios.
Agiam tão despudcradnmeu

te corno jn, tam ilial'isüdof-; eou:
esse proceder. 'fre(lUclltadol'ül'I
aeslduos do lugal', aeostuma
dos ii. passar alii a n�aiol'
parte das ncttes; sem receio
dns autoridades Item YeI'i);()'

•
nha dos outros é de si pr(lpl'i�hi.
De facto, O nosso jardim já

de tempos vem sendo ponto
fav<irito dCH>m .casta .de va:

.di08, o fiue i\tz com q ue
delle se arasten.1 oa que têm
soroenos um poncnchinho 11e
ellueação (l de moralidade.
Não é o. fjl1e 'deveria ser:

11m .ponto de reoreío; de di.
versão, de descanso espeeial'
lllente ll�$tUB noites de C;J.!Ol'j
?n(l� HS� Iamilias poderiam ir
por algurnas horas goz�r da

fl'e�,ca briosa que sopra do -rio.
b por 1880 que, registrando

o acto do 8n1',
. delegado de

POlicia, não podemos r.fjg'atear
aPl)]ausos ii sua mÚTaHsadol'a
iniéíativ��" JD, preciso, pOl'élU,
q:le as Hutorhiades po1idaes
llt10 limitcul asna acçâo áqueJ",la ,pl'Hça; estendel'[l, a outros

. pOli tos
.

qae sabemas íreqneu.tado8 por geute da. casta da
.'1ue'.lfoi· 'pariu' ao xadl'ez· a
Se�}HílUl "

passada, é medida
que m.nito 31}t'oveital'á ao sa:

lle'1UH.\1lto dos costumes do
nosso pov.o

.

que; .em verdade
'. Ilí1.pef:itáo IIi muito de aocordo

(ln'

=;;; ":<1>"

Notas diversas

NãO 80 pode 0Xlgll', concor
rlanHw, que todo o mundo
seja; puro, I1V18 qUIJ teuhn ver:
gOllha, é necessario.
8inra a ltcção 1;) aproveite

. doú'[uans desonrados e

escrupuloso

Iloje llingne1.m llNÍ::; . pó;};>, ter
d' e::; ta;,. di:iltru(\(,:ües porque. lur
8cmpi'e olhos argntos e 111110í:l
,vÂtJstl'adliS PlH\l Jis.trnhil·um (1

cobre. J�) eobretudo po!' o(:ca:
siâo de restos iiu�, os l'utoueiros
desenvolvem �t .sua uetiyidade.

A gatuuauonl
....•. ,De tempos para cá vêm se 81)üieclade
verificando neslu cidade e no:
interior repetidos assaltos;l
bolsa al lieia para o 'Iue a

po1i�üa precisa vo:ver a sn�i
attençUo como ê do seu dever.
A 1]1108 atraz em Blúrnenau
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qUllda" sabia contar as coisas f Ihínho com quase O(lJ'pO
com uma tal dose de inalicia, f':w:rrllll0 il'llg'ua lamenta.
COltl tanta brejeirice que eu bOl'l'in e :50UÜIIUOU o sei!
estou aqui pam apostar que o caminho.
Oarliuho vae dar na certa N a escola, thaU10U a postos
uma segunda edição ampliada li, �·tlryBada e, severo, tomando

Devido 'a um s!Jt>lto püblí.: do Oonselhetro XX. o lugar do mestre, senteu'
Gado no '.jurual "El 'Díâ" de Na escola, eu tão, era o dia: eiou autoritario:
MODtf>vicit!o o Ministro da.l bo! Bulia com todos, a todos -Itapazes, tomem os livros

. '

.. Industriá .. e dl.,is oollegss bapcisava (',OtIl epithetos eu' e louscs e sigam paeâ easa.

.

outras pastas mandaram desa: g'mçados e até fazia das suas Hoje' não tem aula porque o

fIai' para.. uui duello o SUl'. ao coitado do velho mestre pl'OrC3S01' virou au.phibiót
Ghigliulli redal�1 or do referido que) por sigual, queria m ui to Joie»
jornal} que aceei tou, desiguau' ao travosso menino ,1 ue du:
do suas testeurnuhus, raute

.

as licções era doe{l, Rio do Sul
obediente e aprendia .... tudo ..Explosão em uma mina . C:ü,'xulLval �m BeUa-Al-
com muita facilidade.' fí::ra llan(}a.··

.

Em Sullivan, no I�staJo' d�. sempre o primeíro da classe.
Indiana deu-se terrível explo: Na hlstoria natural, então,
.são em uma mina de carvão, não .bllvia quem pudesse com

ficando aoterredcs 142 mi' "fJ:le.
r, O professor, apeza�' <103 seus
sessenta anUQI:I, 10 ver se livre
dos. seus quotidianos labores,
costumava, de tarde) ir á
venda do major Bento, beber
uma piaguínhu.. Bfl�t!ií:l vezes,
porem; duplicava, 'triplicava,
quadruplicàv» a tal piuguinha.
.que ruais d'uma cl.\ica füt'a

preciso curregareuru'o á !I1'a,
oude H, mulher
de gordura ti

111l:Htia o chi'

sob o cheiro. suave dos lanças.
perfume, a Sociedade de Bel.
Ia:A llian\ja despertou en thu:
siasticameute vendo passar UUl

dos seus (lias mais alegres e
.

festivos. Sprfn injustiça (leixar'
0'1,)8 de citar OS typos carncte'
ristieos de masuaras, qal:) �e

destacar amo Pelo lado cómico
da. festa colíoeouee CHI pri .

meiro lug:H o' seuhor Domin .

gos Largura, que; sob
.

a

phantasiu de um Comtnéndador
encarnou perfeitamente o typo
do Barão de Catas Alta. O
mesmo 'jue, com tanta csten:

ração tanta. empatia tttl,rava
idíoticameute dinheiro

. pela
ianella a íõra. A Impressão
foi das melhores,

O senhor Ricardo \Vhitte,
também muito intereesante fez
a sua apresen tação como BoI'
dado gancho revolucionario,
que tiVtSSb reg'l'cssado da. lucra
com seu f!;rande ponchO'pala
branco e ena espada enlerru'
jada pelas iaremperlés do
tempo, Assim, na maior cor'

dialidade e alegria terminou
pela madrngada a festn que
esteve Abl'illlllntada peJa COI"

poracão �nw�i(�fll "Lyra.,>
(Coúe,:;rúmdellte)

Braço "do Snl 87'--2- fJ�5.
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feS�()i'ia que lhes movem ,José
Iug'}nt e sua mulher e Antonio ,i ..

'

1'\ •

} 1
. - i'

.

t
-

1 1 1 Hí�áeJski.
,,�i18l't�IS cnn ieeer (a organisaçuo e Hí nums mq:h() mor ,� ar (e

uma' Sociedade de Seguros sobre a vida, lembrai-vos d"'A Equi- -O De. Juiz de Direita,
tutiva, a que o jUl'y d'l Exposiçâo "II1((;rLWClonaJ do Ueuteuario, concordando com o IHtl'CN!t'
eonferio o Grande Premio, do Miuisterio Publico, ordenou
A Equitativa-Não tem 'accionistas e todos 08 lucros cabem o archivamentn do' inqul'l'ito'

aos proprios aezu rados.
. I'

.

I l' 1
"

.

� . P() ICla procec !ÚO para averi:
.A Equitativu---Paga os sorteios 'ele suas üpoliccs em dinheiro, .

.

.continuaudo o contracto em vigor, com direito DO;:i sorteios ,}lOS"; guul' a fuga: dos. presos H.ojolfü
'

teriores, '. Kretzsch uiar e Rical'dü Neli'
, A Equitativa-A sua admini:;;traçl?t.o· <?GOnO!11li',l í� feita apenas tH!UHl, coi1cll;'m!lat1os pelo 'Pl'i'
ror tres Directores e assim n. despeza te",unütia de l;!O,o acaba buual correccíoual de Massa"
de baixar a 100/0, proporcionando mélhore8.1iqllidaç�(Jes aos seus rauduba o qtie lia noite de 13iiniumeros segurados.
A Equitativa-Nüo redesconta seguros nem emprega capitaes de mez passado evadi ram 'se

no extraugeiro. da cadeta d'aquelle districto:
t.\ Equitativa-c-Elevou 08 seus fundos de Qi\t'.ilntia e Hescrva -P01' portaria

-. de 2 do
á mail> de.' 3G.f)OO.ooo$ooo corrente o CeI. Governador,
Em apnlices divida Publica possue mais de 14�üoo,0oo$ooo, do Estado concedeu 90 "liasEm bens de raiz possue ,rnai" de ." , .13�ooo.(Joq$o,oo d

'

A apólice de fiegul'P. de Vida
.

na
. A 'Equitativa garante mais. .' ,e : ]lcença, '.}?i;Úa trâÜllriel,lto

vantagem; que as da Divida Publica, ou mesmo bens de, hiiz� .....
(le' saude, ao 8111; 'Mànóel

Séde Social em edifieio próprio Hanqueiros no E. S. Cáthariná ;Baáeto, PrOlhot�r PlÍblí�o aa
'

Av, Rio Branco, 125 Rio Hoepcke &: Oia-Capital-Blumenau e Serra, Oomu!ca.
Pinho & Cia Zona 1:5111 A Douat & Oia Joinville __:RMliz;ou"se
Banco Nacional do Com. Itajahy. Viuva Galloti 'I'ijucas;

'.

Previltencia s. EconomJaEsteve ('1lI nossa I'ct!:lUçl1o
dando'l:lOs .' praiiet' dL' amavel

palestra
.

(l ��nr Arthur Voígt·
hl.eIH1�1', procurador da Socie'
dade Anonyma que vae

construir a uovu capital da
/, Hepubliea 110 Planalto Central
;,

"

de Goyaz e de que' B�O aeci«:
-.

nlstas fundadores grandes está'
heleeimentos bancados

..
como

H Banca Francesa e Italiana,
Martindli, Mattarazz;" Byiug:
ton, Lee Villela. Picl'í &-; Belli
e muitas outras conceituadas
casas oonuuercíaes. O distincto
moço rnoatrouuüs mappas t.'

nocumentos referentes" às ter'

)'�tj d!l futura cidade fIne de,
verA :ser terminada no prsso
de dez' anuos.

De lo ti" (>
... (Jaixa Geral

" gspccÍal

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



Subida ---Trombudo

t':-\' t: (?\ \ r ,

08.:::01::: "'UcHjOVO
. Preço das Passagens:

l:3:;;noo
.

W!�I)OP
8,�i)UO

ADVOUADO

1 :..!:::()i)()
1 ();,jl )()O
8:[,000

COSi np�ira;-l, alfuiates, �apat.ei.
1'(\" e �'e]lell os eucoutram.se
no d0posit1o á RUa 1r�: .t1.ü
Novonrhro .inntu tI. casa l(an·

� tlt'l' & Desehner

I 'Vend.ae à v'i1Gí�b
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