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Unhas tortas
Quem uma vez perlustrou

esse admirável .livro que é a

"Ohanaan", de Graça Ara'

nha, iam ais esquecera o inte.

ressante typo do agrimensor
sertanejo, alli perfeitamente
decalcado, incapaz de se agei'
tal' ao theodolito e recorrendo

sempre ao elassico systema de

inedições com f;�a'
O agrimensor Pelieieaimo

não ,e uma fih'ul'il imaglnana,
,

Es.lste €m carne e OS80, an'

da por ahi e além com o seu

theodolito para .se dar impor'
taucia e aparentar sabedoria,
acabando ÍLlvuriavel!neule po!'
de8cul'o}Lu' a trena que reputa
um l'eeU1'80 atruzudo mas in'

íullivel.
Si o tlg'l'imeusol' Fclieisai

mo não [azesse ha tanto tempo
no eterno I'ÜpOUi:lO das cousas

passadas, dirse-ia que pOI' aqui
andou com o seu thodoliro e

al13ua trena quando se procedla
;l. abertura de uovas 1'Ua3, cheí:

,

as ele curvas e torcieollos, S(:J'

uões que poderiam ser evitados
com algum trnbalhc maia e

sem gnUlde augmento Ue des

pesa,
A me8ma faltl'l. de cuidado

da parte da pd'lHOa encal'rega'
da de l'egul�1' o alinhamento de
U;JVflS

'.

cohstl'llcções nota'se á

Direito de S. Paulo, (amô.sa
pelo rigor com qué difundia o

ensino juridieo, veio o DL', S�·
bastião de Lacerda, muito ;6'
vem ainda, abrir a sua banca
de advocacia D&. terra natnl I a

cidade de Vasscaras. Puderam
OE! conterraneos, em pouco tem
po, apreciar ns raras quàlida:
des oratorias do moço a,dvo'
g'ado e avaliar-lhe a gl'andez�t
da cultura variada,
Chamado á politica milítzui'

te, como 11ã,a o poderia deixar
de ser, occc pou postos suei"
oessivos de reeponeebtlldade u()
gOVCl'110 lliunidpaI 'e no do Es'
tado. Oonq uistou Yassonras

'.

�
dali passou a espbera maior do
Estado, conquistas todíl;.J sô
obtidas graças <as qualidades

primeira VÍI,,(a cm alguns Ill'b- No SlljJl'en!o Tribunal Federal, uioraes, operosidade .e-intelli'
diol:l t" dqHllldsllda�3 Ijue ('stÚII de que l';.íli" .parte desdi' IHI2, genllÍa (lo VUBSOUl'eUse illus:
sendo constru.doe, ficou indelevelmente marcada tre.

EuLlilcitnl' o 'llW está todo a sua ;H!<;i\lI de iuiz iucorrup: Ainda sob o antigo regime1'l,
(:, ditficil, mas evitar que se tive1.

.

foi eleito presideuto da primei' "�I

entorte o li ue pôde e deve eer O qlle impl'essionava,sobre' ra Gamara Müuieipal l'epuhli'
direito a lei- o exige. tudo, em Lseerda era a sua eaua que se organisou ,em

Note'se que não é a barra: tenacidade na d(1f��!ut das li' Vaascura», uotavel centro mo:

cões e acasiuholoa que nos re' berdadee publicas. nsrchleo de então. Dabi [HtSSI91:l
ferimos, Esse traço íaeonlundivel a Constituinte Iluruínense, 00-

Quem "'tem olhos de ver que do seu caracter, elle o h'OUX0 de fOfl11Qll, com Alberto 'I'or:
observe e pecse si temos ou der.;llc 08 tG!11pOS al:adernieos, I'ce e Alberto Brandão, a trin'
não motivos para recoruar os em S. Paulo., llo:periodo em

daJe cspleudeDte, qlre dit:tou a

extl'iíordinal'ios feitos do agrj' que maib forte se avolumava � Oonstituição. estadual.
rD(:nSOl' Felíeissjrno. ti'ludeut'ia l'epublieuuH. da gera:

Secretário do InterÍo)' e Jus'

--'----.+'<e-<i(J---.. -- I ção nova. Embora guililt1ô, noa tiça do Estudo di) Rio, no
. , g.over.no de Ma.lll'ir.io dê AI:.}rêU, .

PA.LITOS A JVlEIUCANOS &eua prImeIros .pas$OlulO U1un·
ao iuridico, pela mão do grao'

(ColltinU:a�na :i!(l,'l'agÍna)
....

dê juri$consulto !jl1e foi o MU' .r.!r4IIC,��\ '

li::;;�)!rinb.a6l com 1000 p�' seibeíl'o Justino de Andrade, T
.

'"
Dt!lIPQs:l.tal'los Ganes':;:-, Da/ll:zso

O jo\relll ':eíltudtwte de€Svion ·se, ARmmTISMi:)'t�\
PHlmá � Sunta Catharioa .em asSUltlpt,!R poJit:oos, da d;'

I'I1C<ião que lhe· traçara o tio.

Abraçulldo a causa do novo

regimen, e�ltúo ain.da vacillan'
te, por ella f�� todo o esforço
de quo el'a eapa� n sna alma,

AlinistJ.o Bebas/iâo de Lacerda forrada de fertaleZíl apostolica,
Conservando, até á -mor�e,
:i. feição nobro e purR dps ptí.
IIH.dros t(jmpoa d.1.\ propágilndll,
não se tI'tUlsfol'IDOU em vendi'
lhão da HepobÜca, Foi um

homem que manteve, através
do tempo, a !:lua acção nunca

afastada dos principior:! n.1ais
elevados queo ideal republi'
cano impõe �os· SOtÍf:f ade'
ptos'
Fórmado pela Faculdade de

,mmffiffimm8§�&$ �éBffi�mffim��
� ?\. m\ra_3em

�

�
� 80b a [lamma do sol; pelo adusto deserto tf<
� Deefila a caravana a caminho do Egypío, �
� jV, ln uma ave airauesso o creial descoberto, ��.J\'� NeJn um cirrus siquer manclui o azul do lnfiníto. �
� De repente, porém, Um arobe desperto �
� Do penoso torpor alonça ° olhar ar/liclo �
� 1�' exultu . um palmeiral Ieuanitree ali perto! �
� E' ,a visão do 'repouso! E' emfim o oasis benuliclo, �
�� A caravana esperta. A marcha se accelera, �
� Adeunie, oleçren. rife, um camello blaiera, E:íJ

� Pasce/uZa o doce ,olhar ns graça da paizaçem: �
� J11as eubiio o palmar deeupptirece, enquanto �;

�� �T�t��/���:�1��'�/�i,� �;:ei;lc�a i�l���(::����l �f:i��j����;! �
��Wmffiffi���Wffiffi Wmffiffim�ffiffiWffi�

"aHANDE: PRlktE" '

Do Rio

Dósde hontcm perdeu ti Jus.
ti ça 11m de se 1[$ m�í()l'es flHcer'

dotC2: morreu o Ministro Se·
hastião de J.Jf\et'rda"

OI'g'3üizaçflo completa de
U1ngistr:Hl0, el'a. o . mini61íro
Laeerda eilcrupuloso I1ppliea
dor. da. L�,i, (stlldjl)!lo inenTH!ll'
vel.das, (lUestões' 8uhmettidt:l�
�. íH!1l jl)lg[lrn�Hto, di::stribuit1ol'
ilUpecuavel ,,-la Jllstiça'
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O COI1tO Natas diversas I' em 1924 um deficit de----
,

"

.

:1 v . 1�4.()oo.ooo de p�80S (seiscentos
Vaidade eompàneada � mil contos). Mercê das grandes

Conclusão
economias feitas pelo governo o

Achado valioso »nno de 1.924 {oi encerrado com

Nas jazidas diLuuantifel'fl.! de um saldo de sete mil contos. Apre
Coromandel, no Estado de Mi- spnrando 88;.;e euperarii eeli« a vi
nas roi eucoutrado uni lindo dia-, sinha t'epublica co regímen dos di
munte de 11 kihteR a que loi ficue (!'I":) lá se tor-nam chronieo,
dado o nome de "Estrella d'Al- como ainda o é no Brasil. Enc
'la." tretanto com governos econorni-

...... cos como o do sr, Dr. Arthul'
Bernardes esse regimen tambem.
terá o seu termo em nosso paiz.

Q11::\l1tO S. Excia. >l�slllní'l f)

governo em 19'22 o deficit foi de
.t5o mil contos.
Ha a notar porém que S. E.

assumio o governo em 15 de
Novembro e Dão é responsavel
pelos gastos desse anuo, Jà em

1923 o deficit foi r�duzído a"

225 mil contos, baixando no an

no passado a 90 mil. Cnlculs qgo
ra o Deputado Cardoso de AI·
meida em seu 7Fll'ecer sobre a

receita que o deficit do concu

te anuo não irá além de 30 mil
contos.

desde Jogo. revelou'ae ol'i!'ani'
:4flC;ão perfeita de homem de

Jtstado. Á sua 'acção, na fOI"

mação politica e ac1!llill\::?,tl'Rti'
vs de aua terra natal, fi\�OlJ

acct>utuílda 1301' umn de

pl'ovi,dellciM salíiM, sobretudc

em leis) Í!:lPS como, �d.Ê'l:n da

Ooustituiçâu; a Lei de Proces'

$0 (34 A.) e o CO(\ig'/l (h' POlI'

turas da, Munieip<llídflJt. de

Vassouras. coueidentt!u mode

lar.
Nãoé possivel, em apanha'

do rnpido e á beira do tumul:
lo ainda revolto, dar uoticia

completa da. vida do nho que
a NaÇrlO acaba de perder. A'

sua memoria hão de ser. pOI'
certo, eousngradaa paginas
em que bem fundos se gravem
<!is tnll;Ofl incocfuudiveis de Flua

persoual idad e.
A MClJa drumstice da .J1Oi"

te desse homem coustitne li

ção cívica imperecivel. Não

lhe abalararu II alma varoul]
W;J tortllosidaues a que os aCOll'

tteirnCll tOi'-
..

pol i tieos o cone! ti'
zirarn nos IIltimos tempos de
Fiua vida. Heunindo a caueeef'
l'�� do, leito os> trf:fl filhos, dell'
lhes ml . arfellto8oS conselhos
dictados pelo cOl'llQão de pae
extremoso, A Maurício de LM.�
cerda disse pala VI'AS drl fé ina'

balave! (�, nOf; derradeiros 1110'

nll�ntO[\, rennindo �'ol'(;,as ultí'
, mas, deu um "Viva a H(�pll'
bliea!' ,

Que exemplo e q ne liçãol
lHoliítra aOB lUOÇO" que, embü'

l'H, por vezes. denso manto

negro, de Indo e de dM, l'eeu'
bra a terra }latria, são hill1101"

tae8 as hases ,da .Justiç.a, etcr
nos os principios da L;IJerda'

dei lmpei;ccivel'f!, erença em

dins 1:m�lbol'e8'
.

O patrlmollio moral da Na:

ç50 é exaetll1:rlel.'lte constituidos
de ensin�nnel1tos eOIDa -esse que
á postcriol'idade trallS111ittill o

repuhlíco cuja morte chora'
mOI!l.

R.io, 6-7 -:-1925.
Lu'i� de Castro

----�.��.�.�,.----�.

QliE SUB·D.t:nLEGADO
Mt1noel Martins Pereira,

llJub'oeh:gadeJCle Policiá aa (''i'

dade de" Jahú, em 8. Paulo,
, por motivos Ele pouca. impor'
hnlcill, ululoll,

.

nllma diSflUB�ão
.' F,;andsco S}\mplli(\Bneno, fi'
lho de aistif10ta f�lnma d!lquel'
"la cidaué, Á autoridade poz'

.

se à{) freSCQ e ate hoje não,

,foi possível pl'eüílel' a.

Referir tudo o que se disseram, dt'pois,
mãe e fIlho,- levuria muito longe de mais a

eüucllls:'io deste ccntosinho. Não diremos
He as pI·f�·vi(�ijes' da bôa irmã Honuria se

cumpriram e se o nome depois de mez e

meio ficon. Mas O facto de ter vindo a

["ttnl' á condessa mãe o argumento princi'
po I das suas diatribes contra a pobre ra'

p!1l'iga, jun to a inc\ignngão' do convento e

ao pessimo e injurioso juizo que dc lla dr'
viam fazer aquellas "Santas Senhoras"
deixa lognr as suppesiçõcs favoraveis .0

tÍom acolh imeuto,

Quando em U111a convenção uma das
bases vacil la, adem convenção!

O que é certo é que depois de meia hora
de di$cUS5UO R condessa mãe dizia:

Que Irei rast Não conhecem o mundo .. ,

Mas <'ti .. , Mas eu de qualquer maneira ...
Consinto em Vc!'IJ.., Mas ... cHInca, Nunca
te deixarei pensar num casamento .. , Ap'"
znr de que-.; como clu-lstã, como mu/her
honesta. deveria talvez preferir Uh1 casa'
menta desig:ual a lima ligação prohibida .. ,

O casamento desigual é uma tolice social,
mas n li�Hçito prohihidn é um peccnd o mo'
ral, Feia cousal

Como Ele ve, os argumentos da condessa
embrulha vumac c�lda vez mais, e a sua

cabeça osci 11",,0,
Assim, i:.i admittia que o seu dever de

chrisa c de mulher honesta fosseui con:

dicção. .. Onde chegaria el/a dentro em pou:
co? !\conselhnr nquiJJo ql1" sempre tinhn
re"elHdo, a impor aquillo que el'mpr(\ tinha
recusado?

A hi�lt(lril1. (;omprí(ln não O diz: mHS re,"e'
Ia'" o titulo da hist 'fiel .. , .. touG; sst
h�,e1.ll que f.J,!lllÍt 'biGXiI e l\ v,lid'lde
1111 de te!' lambem nlgumnfl" vetes a sua re'

(l()ll\p"'IlSI�.

C. Giolt'glell"i COlllt:o:-ll
------.t:lí.----

Pelo 'fôro
Foi jnlg[l,h pelo 1.'11 .M- Jlli1. do Direito

t\ ficçãu ordinari:, '1ne Carlo, WalJle pl'OItlO'
reu em Jlliz>! �()lllra.o Dr, Hu�o Stl'illl)Jü,
.' Foram U1rnh�1ll por Se1\lença ,lu Dr, Jniz
,lc DireilO os autos ,1(, desct'Jitc por mutuo
cnnsenl illlento rcqllef'ido pelos 5rs: Otto
Mel1.ger" Slll\ l11ulher Maria,
'--Foram mandados arclllvar oS I\ut()� de
flccident.lI no trabalho de que foí Victillli�
Emesto Bllnp.;er e patr1f.o CaetanO' Dcekc,
visto não mjlitnrcll1 cm favor d'aquello os

tt1l'ores ,la i"espt!ctiva lei de I\ccidentes,
-Na acçãO de(:pndíaria que Adolfo Vol'
kcrt movO! em ]ui2o contra Carl08 HUlIA'
�lIlann e Guil';cr'me K.obali, reAidimlo e�'
tCf' na COrú"rca de Iwjnhy, fi Dr, Juiz de
Direit.:) mllndou expedir carta pl'cclltoria:
ciüuol'in para 11 cOt11"rcu dA Itajahy.
'-Foi desig·nac\o o dia ii de Agosto proxi'
mo para a inquiríç�,o rIas telltemunho.s do
proce�so crimo que (l Jusliça f'Llblica da
CorÍlarc!l move corÜrl\
-Foi julg",Jtt por senten\)[\' 11 .jllstificação
requerida por Leonida Feldmann.
-Na ultima l\udicnciu foi posta em prova
II nc,;ão de liqnidação de scnteriça. que
José In];lllt e Oltt1'0S promo"em cOlltrn
Carlos Critmer c William von Simpson,
-Na audien.cia de 17 do correnttl () aavo'

gíldo Dr. Freitas Meti'o requereu li iosel"
çãO Ma l\_Cta de \1111 voto de pe;,al' pelo
fnllecimento do sr. Fernando Kinder, pel08'
muitos serviços por este prestndos, ao fôpO
tla Comarca.

----+�_ ..-

BANOO NAOIONAIH DO
OOM�ft�RCIO

600 DIVIDENDO
,

Avi.sa-Be aa8 sr8. Accion'istas
que esta Sttccursal que està pa�
gando os div'idêndo8 corre,�pan
dentes ao semestre findo, na 1'(�

ião. de 15010 ao armo
.

ou sejam.
1'8. U1500 por acção. '

Blumenau, 18-7---925.
GerClnle: F. W,eJ$er

Desfalque
Foi verifICado

de Sant.os um

104,341$.

na Alfaudega
de4ül1lue de

Foi suspenso e intimado a en

trar eom a dif/erf:!nça () thesou
reiro, que desempenhava as funr:,
ções interinameute- '

Tromba d'agua
Sobre a cidade de Nagoya, no

Japão cnliio urnn graado tromba
d'ngllfl que submergio milhares
de cusas.

Pl'esós 'incendiarias
Para fugirern ,h prisão, o que

entretanto nüo consr-guirarn, cem
[)i'Ci:iOS atearam fogo UR peniten
ciüria de Belgrado, c:lUsando
jH'ejllizos no valor de 95.00.0.000
de dinul's.

Esses da.Ios mostram clara
mente o quanto pôde fazer nU1'
govomo be rn iutencionudo.
Si nü,o foram as di/liculdades

que de "de o seu inicio o actual
governo tem en/reatado, vendo·
se obrigado a fllr..er [fraude dis�
pendi,) para Illanter ° princi
pio tio autoridade e a ordem
dentro do paiz, teriUtIl08, sem

duvida, corno a Hepublica Ar
gentina, eneelTaJo o exercicio
pa88ado com apreciavel sal
do:

-+-

A lei c} para todos

O jlliz cl'irninu\ de �'Í('ndozn,
na R Argcn tino, expi.'dio manda
do de pl'i8ão contra o ex-govel'�
nadül' da proviíl\.�iíl Washington
L\.�ncinai; e �eU8 ll1 illistl'o.� \

aceu'

8i1.dos de ctlmplicidl1de num des
I'alque no 'l'hes,.lui'o l'l'Ovincinl.

......

Vales 'Posta0,) úIlernacionaes

A Direct(lfia dOil OOl'l'eios, de
vidamente ftntorisuda �'pelo saro

Ministro da Via\�ão 0f;tLt agindo
no sentido de rl�8tabeleGel' a per
muta de vnle� JJostaes com a

Ínglgh�lTH, F1'a UI;,a e Belgiea,
suspensa em �oilsequencia da
conflagração eUl'�)pêa .

-+

T-r2ste confisBILO
O ex-chefe de policia de Ber

liI). 81', Richter confessou ti. com

missão da Dietrl Prussiana que
invel'tiga o escf;llldalo Barll1at
que aeceitou dioheiro de um dos
irmãos d'esse nome qne tamhem

pagoú a estadia de sna família
numa estação b:;t,loearia.
Allegou

•

que assim o ti),éra,
porque o ordenado que recebia
era insulf'iciente para �u8tentar
a familia com decencia.

....

As finctnças. da Republica
A1'gmtina

Segundo a ultima mensag�m
do Presidente Alvear, a divida
cousolidade da R. Atgentina é de
1.523.581.867 . pesos ou sejam
maia de 5 milhões de contos.
As

.

estradu de ferro deram

COlACO!!l!SÕalll d:::ll 1;1\')lt'il'S!ll
PaI' de8paclws do .51'. Cd. Go

ver-nador do B.çfado (ormn con

cedidas le'rra., :n,e.sfe rntttúcipio
aos i'Jcylúntcs senhore,o,: EU,I)cn
lIe I 'Z, 1f'-rclueisco. Klitzlâ, .hwe
nal AMonio Bento, Luiz Pia-.
lnoncin'i, Luiz Candido de An
drade, Luiz P1'()b8t, Wilhelm
Àlüllcr, Alwin .MüllEr.

Injecções
hypodermical5

e

intramusc1ll1a:rt's�

applica"se na

PIUlll."macia. GlORia

do

i ,Bll.lmenau

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CARTA HONROSA "dQ idiflae, pezara apenas dez:
kilos '1�ullldo a policia' inter'Varias

ANNIVERSARIO
Transcorreu .a 22 o anui'

versario natalido da gentilis'
sima senhorita H",nha Meycl'.
filha do SI'. fUcr.rdo Meyer.

HOSP,EDES
?tJ.inistro da Austria

Acha.se Desta cidade desde

quinta.. feira S. EI.c�a: o snr.

ÂntonlO Retschek M1tllBtl'G da

Austria.
AJompanha'(.} o 151'. Berthel'

, do Hauer, CODSU) daquell pa
iz em Curi ryba,

1Ylajo)' Er?ninio Vieira

Acompanhado de sua Exma.

esposa e filha, esfà. entre nós
o sr, Ma,ior Herrniuio Vieira,
Superintendente de Cembo
riú.

Inspecto]' A,qncola
De passagem, esteve nesta

eidade o 81'. Silllóes LÔpi8 Ins

pectol' dos estabeleeimeatoa

Ilgl'lcolll.
.

Irnu70 b,�;l<por'{mcio
Aqui esteve segunda feira

,o Irnláo gxupenU1eío Proviu'
uial dos Irmãos Maristas no

Brasil.

Pad7'fJ J.lül1'cel!o

Foi nosso hospede dlmmte
dias desta seUlllna o Revmo,
Pe. Marcello superior do Cor�'
vento de Lages�

,

lJla7'Ío Fernandes

Acba, se ne8tll (lidade o dis'
,tincto cavnHeil'o sr. MIl.1'io Fer.
nandes, do alto cOlllmercio do
Rio. '

VISrI'A

Dewuos o prazer aI sua

visita o sr. Antonio Garcev.,
liocio da firlIHI. Gal'cez & Da'
ma,ao de Ctll'jtyba qt1('l vinia
!iiln. propaganda dot!. excellentes
palitos americanos.

Auto'bond

Iuicíl1rá amanhã suas via',
gens entre esta. cidade e Itou'
pava o auto'bonel adquirido ul'
ti!ll!\mf:)ute pelo Ir, F. G Busch
Jun:or.

,

,

'ESPEO'rACULO
Um ,'I'UpO de amacIore! 1'ea'

Iisará oa l]CiI'He de 1', de Agos'
to, no StLlão Holetz, \1tn eepe'
ctaemlo de variedades, iro be'
llefiêiô das obl'a� da Matqz,

A.NTONIO Pezames ás Ill.milias enluefaâa
08 alumnos ' do CoJIegío S

•

Antonio que foram a Jôinvil' Notas Religiosas
le representar o bello drama
"Calabar" tiveram ma €idade
visinha uma recepção qU� foi
alem da sspeetat! va
O 'I'heatro Nieodemus onde

se realisou fi representação
aChaVB&O replecte recebendo os

alumnos que nells tomaram.

parte constantes applaasos
'I'anto os alumnos como os

ReVl11GI'.I Padres que os acompa
ram voltaram sati8feitissimos.

o DOSSO apreeladc collah0·
rador $1'. Gornes Wínther IH))*'
ba de receber do srv.Desember"

gador Heraelite Carneiro Ri,
beiro honrosa carta de agra'
decunento pelas refereucias feio
tas a S. Exeia. por occasião de
sua nomeação para elaborar o

Código Civil, Criminal e Oom
mercial do Esta.do.

OOLLEGIO s

FALLECBIENTOS

N i\ edade de 77 annos fAlIe'
ceunodia18d'elce li .Exma
Sra Anna Gropp
-FaJleceu terça feira na fle
guezia de Hnspar o sr Ivlathias
Hoffmftllu, com 79 annos d·e
idade

SONETO A' revisã« esca

pou a falta de assiguatura do so

neto Mi'l'age:ln que é Oeta.viauo
Rarno2

BAILE

No proximo domingo, hav«:
rà. Commuubão mensal do Apos
telado da Oracao. A '111 3 ho'
ras da tarde, ha .,e1'5. rsunlaó
tias Filhas de Maria e ás 5,
das Zeladoras do Apestolado.
A. intenção Geral do Ap08t&'
lado pau o mez dti Agosto é

Indulgencia da Porciuncula.
No dia 2 de Agosto, domin'

go, eelebrarseá a festl), de
NOS81:'1. Senhoril dos Anjos ou

da Perctuccula- A 's 6 horas
da tarje, haverá Ladainha e

Be!H��Hl.1 na 19reia do' Coo ven
to,

Desde meio dia do sabbado
:üé meia noite do domingo, Otl

,Em l'eg:osijo pelo regresso fiei., qtl@ se confessarem e

do fiH', 1', 'reoeute mcdicl.1l Dr <tOll,1n1Ungal'elll, poderão ga
F. de Bfll'I'O!ll 08 dignos offici' uhar indulgencia plenar\fi to'
aes da 9a C. M. p, e tliv'eJ" das as veZeS que visitarem' a
80S arnigos a S S na ofrereCetl Igreja do Convent0 o rezarem

quinta {'eira ultima um baile no 6 P. N. Ave M. Q Glol'Ía Pi
'l'heatro Frohsinn. ou oração eq 11 i vnleu te na in'

tenção do Sauto Pa,(h'e.UUL'ro DA NUDEZ

Um telegl'amma de Gene'
bri. informa que está litllflmeu'
tandú consideravelmente à Ié8te
dã Suissa a extrangante mo

da de andaI' nlll

,lU autoridades viram'se
obrigadas ultimamente a I'l.p'
plicar QeVel'RS lllultal!! a 40 jo,
veml de ambos OI!! :sexoa q l1e
I(udavam nl1a no campo CQ!110
Adão e E�va no p�l'aizo.
EXPEUIENCI A. TRAJIOA

Descoh1'1l;l'Se em ]3uetlOS·Ay'
1'62 (lue UUla rica senhOl:a ita'
liana, d� nome Sara Tessoni,
atacada da mania de reduzir
a alimenta.�ão no 'mínimo possí'
vel; deixou morrer de fome
clnco filhos .subQlettidolJ a esse ffi�ffimél?t<ffimffiffi&mm
tragieo processo. B&i Dl",' �

, lúl0 I!!atisfeita com os tesfUI' ,�' GIL'BERT'O 'DE LACERDA'
�.

làdoli adoptou cinco meninas, C(S)
, �

que sllhu,etteu ao mesmo pro' � Adv' d

"Ieesao de r�çõe8 redqzidissimns, �
,

Og,,,
o •

falleeenilo uma e estando as ou' VGl
CtlllSflS t�'�j11lf::;�m:iaú

tra�
.

tão depanpel'adas que qma, �d2)ffiffi[.p;ffi.·�m,',"�,6PJ,',ê-PJ,.
$3

de nome Ml\l'thaJ 'de 7 ál1D08 m�mID IDIDWD.HJJ illmffi'

OBJECTO PE.RDIDo
Perdeu'se no l'heatro !TI'O'

hElino, na noite em q ue se tea'

lisoll o baile no Dr. BaÍ'J'os, um
pregador de Olllr.O.

Quem o 3llhou queira entre'

gal'o nesta redacção que será
gTutificado.

JfBUU GUEOSDI1DO
�'PW.l1I::�'U"100
'" �,c� :II:

:tJll.O PJ! SlLUII'Slt,1f.t:111A '

..u't'Ote 00

EU)(lR DE N06lJ€R.\
'

-,
, POOBIlOSO t.o,MH:::�
�i flECONSTITUlNJE OE I.�
I;J • _ esnCll'�O _
,� r.v.s VIAS llf;�nJlII4I;

Edital de' concurso
o Doutor Amadeu Felippe· da Lus,

Juiz de Direito da Curnarca de BlllmeUau,
na forma da lei, etc,
Faz saber aos que o presente editl\l

virem ou nel!e nOticia tiverem, que
achaudu'se l'af{O o Officio de Ebcrivão de
P,nz � Official ?e Regilltro Ci\'iI do 7,
dls(ncto--Rodelo.,..c, de:>tn Comarca, acha,'
Ele ab!:rto o conCurso Com 'J praZo d�
sessenta (60) dias, a conta!' desta data
para provimento do mesmo Ol'ficiódevcnd(;
.os que J1 elJe,s BC candidatai'em 1!:0mpareCcl�'
,

o caric-Io do Escriviiu do crime Cível e
C�mtnerciai desta cidade dentro do praso
nClr;1Il r�ferido, e exh ibii-, Os seus pedidos
de inseri peão '1;\9 serão (htado:.; e assig,
nados pelos pretendentes ou seu Jegi:ímos
representantes COm os seguintes doeu'
rns ntos devidnmente selladns: a) Certdãt>
de exume na lingua portugueea c arithme
tiea: b) certidiin deidade, c) folha corrida:
d) attestado,medico de ca pacidade ,phuica'

'

para o cargo: e) pl'ocn!'ução especial se
requererem por prumll'll(jol': t) outros do'

l:t1U;entoEl que provell. a capacrdade pro',
flssional d09 pretendeu tes, O €'xllfie de
sufficiencia, que será publico, versará
sobre as seguinles l'Ilalerias: Port:uguez.
Arithmetic!\ até fracçõeOl ,lecimnesi inclu'
h'e, ptlrtlOS CJue não tiverelll ,certificado
dos Gy1llnasiOH of!ieiucs 011, eqniparados;
IlS8L1lllptOS e obl'ignçôcf! de TabdliOll(loi
d,e Nota, c nfficio do Registro Civil, pra'
tlca dos processos policiaes,e civeis e ml\$t
serviços inlicrollles no car"o. Constal'á o

exnrne 'de prov(\ oral e �5cr(pta, sendo
dispensnd(i do. mesmo! n) os doutores 0.[1
hachareis em direito: b) ,os 'que tivcrel11 a

curSO de, ll()tnrio: <�) os advogados,' 111ndn
que pl'ovisionnd03: <1) os servent'lal'iós de
nfficios' de iguni riatUl'eS<I, E para ql<e
cheguo no ,�onhecilllento de todos, mantleí
Iavnlr presente od i tal e outros de igu a I

téõr, para ael'em aftixadofl no logar do
eo;tume e public!\do; pela imprensa loca'l
5cnl!o· remcttida mm copiã'· >lo Sr. Ce!.
Governador elo Estado, Dado' e p:lsaudo
l\Cta cidade de B.lumen:lu, aOI! 11 de
junho de l!hS. Ell, Jbsi: Ferreira da Sil\'tl,
Escrivão do crime, civil c: C'ommercial,
que o,escrevi. : (Atlsig:) Amadeu f'elippe,
da Lnz. Está conforme o original,

BJumenau, 17 de Jtlnho, de 1925.
() EscrivãO Jos� Férr�íl'il da Silva,
\,./'

"

",

-.

Advogado
Aceita causas' civis

e cl'iruirtaos

Bella AlUança

Blumenau

ELIXiR DE NOGUEIRA

Empregado
com successo

nas segllintes
molestias :;

·Es.:r"l'hulitii>{:
'

DMthr01i.. ,f
'BoHba-s.,
[)I)ubon.. ,

[,;n'IU,n.�t'1t! dil,' m�fll>
Corrimento do, QII.icjQII
'O�.arrM"",

'

fl.Ma., .'

Espinhas.
'

,

Czlf'Cl09Y�
R:\<:.hitbmo. "

f'1�r•• br�-"·"
Ulceras., ':_ �...�
Tulllorr:Ji;..

�h:�·;;.tisml) eM. tmil.,
M.�<h.s da peJl�""
'Alfe.:çõe$ d<l.llg.do.
Dores no poli",

"

.

rUtlii{)f{!S ,no5'Qnbs.
Latejam••lo dilO .rtOrfill

tIl<» pe.i:o�a t lWl'.
tb'�nte .�m_·tod.llS i.$ t:PO�
k�lia� pr"",�,1i�Rtl:$,aO
'aIIll;� ,"

,
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COBtllTeirus. ;ll.;�.'\i:\l__;:'·s, ;..larÚ\Lf�("
tos G tH�ll(ll ,·\:�·:'inn·se

no depo ...,i � .' ') Ban{.�o

Nacional th; � ",'": �l

e/'l'me, cioel;
(! cotamcrcio!

PHOCURAfVIOS
pará nossa fabrica de gaitas
20-30 rapazes e moças parll
prati-ar, co nrecompensa im:
med Iats,

AlfreJ Hering & C'!l

Itoupava :§ecea

Venda.I9"f.; ..

pr�3ztaçõ��
ro.e.;'·f:

'ADVUGADO

R. l;j de Nn';'í'IJ,Lil'o
Advogado

pelos :l!(-,tll(H,ln� l!1airl modernos e rapi:
dos.

.

Ali Il\� par ti culares de portu;{UCl" �

allemão
(�!l:lBílS. l'iVPifl, commerciaee

.

e {'Jri:minca€;re;�ill�
"

u

Rua l[)", ,la: No-'t:;;�
Pôde c;er pro curudo no Hotel 8. J<H!é

Assei», Orill'III. Pre.uoza.

Re�i(ll;\lCi:l: HOTEL BRAS[L

ALAMIWA lll{, IH.UMENAU
Proprjeta rio: 1\,(\'1', 1:\10 'l\JNOLLT
Ex ccllente co?ính',l. J<:ôlpecialldado em

comidas ita.li�n:\ti. \' illhos J'lUcÍOtltlG., ('

extrang'eil'os, lhH1.'i lp!al"to�. Pl'ef.�o.9 ao

ulcance de tt)i:l(',,�.

(':t�j1�.������.mL���iID....����m�m=��_
.'

luto
SEIBT &. STANGE.

nua São Paulo offerecem seu grnrule
stock cm COHO.'iS de nôms I3ISQUl1'

di) óptima qualidade, fabricadas €Oln

São Paulo. A' pedido tumhem se colloca .

lettreiros sobre fItas para as mesmas.

Classicss, de salão e para pe'
qUlOlla!3 orohestras, com partituras.
,

O melhor e maior sortímanto.
Sam:!l\Ji1l.shnente l'eos-

be lll<!.nridadsllP.
.

Senos
para colleções. Enorme e escolhido
sortimentc de seHüs, catalogos,
albnns, lentes, píneas etc.: .

Qualquer eollecionador poderá,
visitando esta casa. completa),"
SUll.Vol ooUell3�ão�

Unha de automcvels
Subtda=-Río do Sul

j2lco'o Cb2l\�ovo
Preço das Passagens.
Rio do Sul 10$000
Lontra 8$000

Horario
Pft1te depois da chegada do trem as.

,115 haras, chega 'as 8 horas da mao!üi,
As quartas e tlOmíngo ás 6 nort>fi.

�

Auto-e-Líníe
SUBIDA-RIO DO SUL

Jacob Dalfovo
Fahrpreise:

Rio do Sul !10$OOO
Lontra 8$000

Fahl'pla"
Abfahrt Subida, Bach Ankunft deli ZIIges,
um 6 .Uhr Ilii.Chrriittllg8. '.

Mittwoch» und SonuUlIP ,nll 6. Uhl'

tllorgellS.

·]'lescll
Pianos 6'Esssnfeltler"

Vieite»: a Casa ]i lesch

Novembro-r-Ulumellll!l

Andreza Campos da Luz
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