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Blumen�u, 24 de Julho 'de 1926

cara l·Dr. Thiago da A1,I.,.... �'i�or�eo '�um'n&u'ns' ABUSO A COHIBIR Viagem arrojada
7=============::::::::::::�� . ··1 F \)} liJ Depois que a Empreza Busch .

Muita ge�te é, atrahida>pa-
.

onseca adquirio o Cinema Holetz tão

I
Procedente do Paraguay apor-

. ra o nosso município' pela O Directorío do Partido Republicano Blumenauense, em grande é a affluencía de espec- tou ha dias ao Rio de Janeiro o

fama que em tempos teve de; . cumprimento ao voto. da Cónvençao do Partido Republicano tadores àquella casa de diver- hiate de recreio «Ulf» de desoito

lugar. de vida barlitissima, FalIec�u no dom 111go
. pass:ld.o, Catharinense, reunida na Capital do Estado, no dia 20 de Ja- sões que quem para lá não Iôr ] toneladas que vae fazer a volta

de muitos recursos e onde, na Capital da Repuolica. o 11- neiro do corrente anno recommenda aos suffraztos do eleito- entre es 6 e as 6 1/2 da tarde, do mundo conduzindo apenas.
os. menos protegldos' dá so1'- lus�re magistrado dr )oaqulI!l rado deste rnunícipio,' �a eleição de 10. de Agosto proxímo, os pôde ficar na certeza de que ires pessoas: o

.

commandante

te poderiam, viver ..em rela- T�lago da Fonseca, JUlZ de 01"\ nomes dos seguintes candidatos: não encontrará Jogar, nem mes- Thure Eríkson, sua esposa e um

Uva bem' ... estár, sem neces-
reito em díspouibilidade. .:

.

mo na nalla comm,uJn. amigo, o Sr. Rubem Suomínen,
sítar. de. grandes . recursos Nascido em Pernambuco, em

.

Para Governador do Estado A ual'a commurn, digamos de A pequeua embarcação que en-

para uma modesta abastança. cuja Faculdade de Direito' fez passagem, está precisando, pas- irou na Guanabara quasi desa-
Município onde a agrícultu- o seu bacharelato, militou com O' r Adolpho Konder sar por uma completa remede- percebida, fez a viagem de As-

ra é tiro fàct6 e às industrías extl'aordinario brilhantismo na
. ..,

.

lação.. Tão incommodas são sumpção áqueHe porto em 40

s� desel,1volvem de dia para írnprer.sa pernambucanã, quer aquellas cadeiras sem braços dias. Do Rio zarpou o «Ulh

dia, Bluinenau, podia de facto corno redactor do «Diário de Para Vice -governador que quem se assenta nellas pode para New York com escalas
ser o gúe lá fora se acredit� Pernambuco» e do «Jornal de contar com dor de cadeiras pa- pelos portos intermedíarios indo
ser no.tocante ao CllSt() da vida. Recites ou collaborando assí- D. r. Walmor RI"be.l"ro B.ranco ra o resto da noite. depois á Finlandia, terra natal
Mas' a realidade é que em dua.nente em outros orgão.s. A affluencia, pois, ao Cinema do commandante, Inglaterra, AI-

bem poucos pontos do' Estado Em 1894 transportou-se para Holetz, demonstra a boa qualí- lemanhs França, Hespanha, Par-
a vida ê tão .c:ú:a • Como .em Santa Catharína, sendo nomeá-

""OS serviços prestados ao Estado pelo sr, dr. Adolpho dade das fitas que a Empreza ali tugal, portos do Medítertaneo e

Blumenau. •.. do Juiz de Direito de São josé, Konder, como nosso representante no seio do Congresso Fede- apresenta. Mar Vermelho, regressando a

Nãoé preciso, pf.ra se ter a indo mais tarde para, a Cornar- ral, onde se distinguiu pelo seu talento, operosidade e dedica- Os que não vão cedo e que se Buenos Ayres pelo Oceano Pa-

certeza desse facto,ir muito lon- ca de Itajahy onde dirígio o
ção aos interesses da nossa terra, que é também a sua, dando julgam prevílegiados mandam cífico.

ge. Basta um ligeiro confroàt() "Progresso»,
assim exhuberantes provas de seus elevados sentimentos de reservar os melhores legares

e -tre os preços dos géneros de patriotismo bem como o prestigio politico, de que gosa o sr. pelos amigos e conhecidos.

p.imeira necessidade nesta pra-
Nomeado depois Procurador dr. Walmor Ribeiro Branco, são attestados eloquentes, para que Ora, que nos conste, o Cine-

ça e.a .

d.eoutra qualquer das Geral do Estado, cargo que mereçam do eleitorado
.

Blumenauense, o maior numero de vo- ma Holetz não vende cadeiras
.

d P" S P 1
exerceu com brilho e ínexce- tos possível, que é o. que esperamos. numeradas nem nelle alguemprmC1paes

. o, al�l '

... �
..

au o, divel dedicação, o illustre mor-
por exemplo, que é tido corno Blurnenau, 15 de julho de 1926. as tem por assignatura,
cidade onde elevado é o padrão to, que não se podia áííastar '

. .

I
Não hn, portanto, razão para

do custo da vida. ....•
por muito Je!llPo ,

das lides da O Directorio: Victo« Konder se encher cadeiras com. chales,
Al;li nessa cidade, segundo imprensa, creou a «Revista Fo- Ourt HJring mantas, bengalas, o diabo, em-

os jorn ies que nos chegaram
rense» passando em seguida a Alwin Sehraâer fim, para os que ficam coramo-

corn.o ultimo correio regulam dirigir «O Dia». Francisco �Warg(trida damente em casa e para lá

os preços seguintes dos gene- Combalido pela minaz eníer- rft.J.etano D.J3kó vão à horinha certa em que
ros mais necessários, midade que o levou ao' tu nulo, Pedro C. Feddereen começam as projecções.
Café em grão, de la, kilo 2$500 ass�� mesf!l0 conservou-s.e fiel. EmrnenbeJ'go Pelliezetti Pará acabar o abuso aconse-

AsstIcar, ref. esp, saco :70$000 ao 01 an�e :de�l de .sua Vida e! I
. Framoisco da Cunha Silueira lharnos a quem chegar primei-

:; crystal saco 60$000 co�o oartllh.elroferldo que 80��. .'

1'0 que occupe os logaresvagos.

fe.i;:;o� .superior sac.·
'.

·lb$OOO
deIxa de aCCIOnar a p�ça q,uan- QUER MUDAR A ALFANDEGA I �� seJoram�s���

Milho: Ul.11aréllo, Saco 11$000
do se lhe esvae o ultimo alen-. DE FLORIANOPOLIS .

. � .

..

Bahha,. kUo
. 1$800 to, morreu a�I1t:_gadamente .

no '

'. A agencia do Banco do Bra- Furla de grevistas
Arroz agulhà benef. sac; 47$00Q

seu post�, dmgmd? a Rdvl.8tf}- I .

sl1 em· CabedeIlo, Parahyba en-

Esses mesmos. genetos aqui que m�n�mh� no �lO de Janet- .. O Sn�. FerreIra Uma apre- tregou ao .Comma,ndante do Em Ounkisk, Pemsylvania'
em BIumenau tem os seguin, ro, dedICada aos mteressse. da; sentou a CamaTa dos deputa- paquete nacIOnal «Itauba» um T t .

tes .preços'
.

. .. terra a que .se radicara de alma dos um projecto autorisando o caixote' conterido 440'000$000 mal�l .lmos1 emdgrefve a aCd�ram a

,
. d .

-

. .

G
'._ ..

h
.

. .'
.

.

po lCla a ean o ouo a !Versos

Cafe, em grã9, dela. kilo ?$800
e e cor�çao. '� .

' .

overno da UllIao. a mu�ar a em dl� elro�. pa�a se�em ent�e- al'maZens de nitrato e lançando
Assucar� refi esp. saco 80$000

.

Cathohco convlcco a .sua p'en- Al�:.n�ega de Flonaní?polis, do .gues .a matnz d.aquetle banco,. fardos de lã á agua. Uma muI-

..

l> crystal 75$000 na esteve sempre ao dIspor ,da ed1tlCto em que funcclonaactu- 1)0 RIO. de Janeiro; No porto I tidão de cerca de trez mil pes-
F�IIão sup, ..sac. 30$000 j boa causa, p!estando-Ihe aS!;lIg- a!mente, pa�a.outro, que de,ye- de Re<:;tfe, o ,con:m�tnd�nte teve sõas atacou á pedradas os of-
Mtlho, amarello, saco 17$000 I nalados serviços. ra ser adqUIrIdo 0t_I con�t�Uldo necessldad� de Ir a te_n a. Qual�-I ficiaes dos navios surtos no

B,anha; kilo. 2$600 I Exerceu a judicatura como podendo. para t�l fIm, aonr os do regre�sou ao navIO! o cal- porto:
Arroz, agulha benef. S'lC. 40$000 um verdadeiro juiz, honrando �ecessartos c�edlfos ate a quan- xot7 hayla desapparecldo com

C �

d . 1 d é sobremaneira a toga
t.a de 400 cOlIfos.

.

° dmhelro e tudo.
orno �e ve

. e_sses ( a os,
.

. '. O projecto aUtorisa mais a' A policia de Recife abriu ri-
bem�sensIVeLa dl�erença" Pos�Ul��r de uma v.a��a ctlI- Uniüo a cl��er o actual predio goroso inquerito tendo encon-

_Nã apodemos abnar com a ra- tura ]ul'ldtca sua opImao era da Alfandega ao Estado para trado o caixote arrombado e

.

zao
.

de !e.mel.�a..nfe. augmento,

I aca:ada pelos s.eus par�.s:
. fius de utílidêLde p�b1ica�

"

vasio boiando .� tona. das aguasmaxtmé e conSIderarmos que Ltterato de valor
.

deIxa es� mansas da banIa.
se trata d� productos ...:das oos- parsa em jornaes e revistas

'-._.".,,>:.�

M t erasas cOIoma.s, que n�o estão

11 grande qUantida.de de traba� .
OS rou que

sobrecarregados. dos Impostos lhos em prosa e verso.'
..

'
. E não ganha nada...· .

.

de, exportação ou de outro
, . . .>. ,. -=-=-�==�===ª"����==:-----,-

qualquer. Magistrado, )orual:.sta e htte- Segundo o telaíorio publica- _mesmo capaz
::, rato a sua Vida fOl um apos- do por uma revista norte-ame-�� tolado constante de trabalho rjcana, verifica-se que a Dgli,nd

A's damas da elite. O me- honra?o, _ uo; mo��lo de amor 'Puwer (}omp. Ltd, concessiona
lhor crême . para estereHsar a �o dedlcaçao a famllta. ,ria da luz e força do Rio de
cutis, adherir o ,pó de arroz, Prestando-lhe nestas linhas Janeiro, tem' um lucro liquido,
massagens, espinhas, pannos, um pequeno preito de home- diario, de 700 contos mais ou

ete�..• éa «POMADA MINANCO-I nagem sentimos sinceramente a menos. De· Janeiro a Junho
RA:�. A mais beBa creação cios 1 morte dó

.

eminente magistrado I
deste anno o lucro liquido da

ultimos 50 annos. Vende-se em

I
e jornalista a cuja exma. fami- poderosa empresa foí de 50 mil

toda. a parte. .'. lia significamos o nosso pesar. contos de réis. :

------����------

�\: '

***As palavras proferidas pe
lo Presidente Alvear quando
saudava a Nação Brasileira na

pessoa de seu Embaixador, num
banquete em que estavam reu

nidos 1.500 chefes e officiaes
do Exercito e da Marinha da
Republiea amiga desnudam por
completo os sentimentos de
eordealídade ede amizade since
ra que ligam o governo e o

povo da grande N açao do Pra
ta ao Bt asil,
O acto heróico do humilde

canoeiro josíno salvando os

aviadores argentinos de um

inevitavel desastre fez des ".rypa
recerem as prevenções que con

tra, nós, porventura houvessem,
unindo os dois povos num

frafernal abraço,
Comprehenderam, emfim, os

argentinos que o Brasil não é
o espantalho que. os armamen

tistas lhes apresentavam, mas

iCum dos amigos predilectos da
Argentina» como publicamen te
declarou o Presidente Marcelo
Alvear.

A população de florianopo
!is, em memorial que já conta
grande numero de assignaturas,
vae solicitar ao Papa a eleva
ção da diocese à archi-diocese.

AReHI-DIOCESE Um dia é da caça
-.

Quando o governo brasileiro
pretendeu lançar em Londres o

ellJ prestimo de consolidação,
que foi l;ealisado, afinal, com

gr�mde successo emNova-VOl'k
__ !!!!5

O governo inglez aproveitôu a

J t d AI- t opportnnidade para vingar-se do
O coronel· hespanhol Capaz, un a e Istamen o Brasil por ter curvado a espi-

n'uma sortida contrá os mou- Militar nho .ao arbitri,o das grand�s po-
ros em Marrocos aprisionou .

I
tencJl1s na LIga das Naçoes.

um grupo de rebeldes comman- Para s�bstituir o fi?-ado Hostilis_?u de tal modo aquel-
dados por Hamed-Bruda, minis· sr. Ce!. LU1z Abry napreslden- la operaçao .que a sua realisa
iro da guerra do caudilho Abd- cia da Junta de Alistame:lto Mi- ção em Londres tornou-se im-
el-Krim. litar foi nomeado o sr. Augus- possivel.

.

O homem mostrou mesmo to Zitllow Inspector aposentado Vigança de judeu ...
q ue não era capaz só de nome. ! da R. dos Telegraphos Mas tudo neste mundo tem

�w�����

Sem
�����������--���

junto às cordas. correndo e fugindo me quando eu o· queria agarrar..
Os que tinhàm assistido na vespera á scena do policia, ti- Não sei como isso foi, Illas o policia, obcecado de certo

nham voltado e trazido amigos com eIles.· pela zanga, imaginou que �u estava excitando o macaco, e,
Gostam pouco da gente da policia em Tonlouse, como em muito depressa, saltou por cima da corda.

(25) quasi toda a parte, e tinham curiosidade de vêr como e que Em dois saltou achoucse ao pé de mim e senti-me melio
o. vdho itaUano se sairia do negocio e correria o seu inimigo. i derrubado por uma boFetada.
ApesaI' de \{itaHs não ter dito mais do que: ..Ate amanhã, sig-

I
Quando tornei a levantar-me e a abrir os olhos, Vitalis,

nor», toda a gente pe:-cebera que este rendez-vou,s dado e ac- que apparecera não sei como, estava coUocado entre mim e o

ceifo era o aviso d'umi grande r�presentação na qual haveria, policia que eIle segurava pelo pulso.
occasião de rirem e de se .divertirem á custa do policia. -ProhiJo-lhe que baía nesta criança, disse elle; isto que
Por isso vendo me sosinho com JoU-Coour, maie d"um espe- i fez e uma cobardia.

dador inquieto me interrompia para me perguntar se «o ita.li- O policia quiz desprender a mão, mas Vitalis apertou a
ano» não vinha. d'elle.

X EM fRENTE DA JUSTIÇA -Nl1o tarda que chegue.
.

E durante alguns segundos, os dois homens olharam-se
Ih0 preparo; isso dará vMiedade. ao nosso repertorio e afé nos E continuei a minha ca'Jizonetta, cara a cara.
fl:ll:'á rir a.lguma coisa.' Não foi o meu mestre que' chegou, foi o policia. Joli-Cmur, O policia estava louco de colera .

. Para isso, has de ir amanhã sosinho para o nosso lugar com foi o primeiro a vel-o, e immediatamente, pondo a mão na ciu- O men mestre €stava magnifico de nobreza: conservava

"'JqH Creur, extendes as cordas, tocas um bocado de· hal'pa) e tura e deitando a cabeça para traz: paz-se a passeiar à roda levantada a sua beUa cabeça e:nmoldur:lda. de eabellos bran-
qUf:!ndo tív�res á roda de ti um publico suffiCient€ e o policia de mim, teso, empertigado, com um desplante ridículo. cos e na cara tinha a expressão da inclgiuação e do commando.
ti:l(er chegado, eu. farei a minha entrada com os cães. E' então O publico rompeu n'urna gargalhada e applaudiu por dH- Pareceu-me que, diante d'esta attitude) o policia se ia re-

que hit de coméçar a comedia. ferentes vezes.. tirar, mas nada d'isso; com UIP movimento vigoroso despredeu
Nãô crie agradava nada ir assim sosinho preparar a repre- O policia. ficou aturdido e deitou-me uns olhos furiosos. a mão, agarrou o meu mestre peia gola e empurrou-o para

sentaçuo, mas
.

ia.. começando a conhecer o meu' mestre e a sa- Isso, já se sabe, reduplicou a hilariedade do publico. '

I diante com brutalidade.
ber Lj uando lhe podia resistir; ora, era evidente que nas preseÍ1;' Eu proprio tinha vontade de rir, mas por outro lado não I Vitalis ia cahindo,' tão brusco f'ôm o empurrão; mas for-
tes. circunstauêias não tinha probabilidade nenhuma de o facer es.ta,:a n�da. descan�a.

do. C:0mo 1l:cab.aria tudo aq�il;o? Qu�n�o

I
nou-se a endireita.r, e

!e.vant.::!1ldO
o braço direito, bateu com.

renunciar ao divertiiminto com que elle contava; decidi-me pois Vltahs alho esiava, nno h:1VJa duvlda� elIt:> respondm ao polICia. força no pulso do pohc1a. '.
a; obedecer. .

Mas eu estava só, e confesso-o, não sabia como responderia se O m€u mestre el a um velho robusto, é verdade mas em�

Nó 'dia seguinte, lá fui para o nosso logar do costume e ex- o policia me inlerpellasse. fim um velho; o policia era um -ho:nem novo ainda e cheio de
te;:di as cordas. Tinha apenas tocado uns compasso.s, correu A cal':! do homem não era para me inspirar confiança: es- força, a lucta entre elles nãe, ler:a dilrado muito.
gente de todos os lados e juntou-se no recinto q:'ü: eu acabàra tava devéras furioso; exasperado pela co lera. I l\Ias não houve lucra.
de marcar;.. .

'.' Andava d'Ulll lado para ° outro diante das mLdlas cordas ----:0 que é que quer? perguntou Vitalis.
Nos ultimos .tempos, principalmente durante a nossa .es- e quando passava ao pé de mim tInha uma maneira de me -Prendo-o, siga-me ao posto.

fada em .:?a_:t, o meu m�stre fizera-me estuda:- harpa e eu CO-I olhar p�r cima do hom_!Jro que me fa�ia recei�r um fim �nau, -Por que razão bate� n'esta cre�nça?
meçava a nl.i0 tocar mUlto mal algumas mUSlcas que eUe me Joll-Ooreur, que nao comprehendm a graVidade da sItua- -Nada de palavras, SIga-me!
ensinara. '.Gàvia, entre outras, uma canzlmetta napolitana que) ção, divertia-se .com a attitude do policia. Passeiava tambem á Vítalis não respondeu; mas volt[l11do-siJ pnra mim:

�u ��ntava. ac�mpanhando-me com

··.a harpa
e que sempre me I ro�a da corda, m:1S elo iado de dentro emqu.anto o policia pas- -V�.lta para a �sta.lagem, dí��e-me .e!fe, deixa·t elá estar

rendi'::' applausos.. .

.

. selava de fora, e qualldo passava pela mmha frente, olhava com os caes, far-te-hel chegaI' nOtlClllS minhas.

�u e�tlwa jà a�tista por mais de um lado e
. �or . conse-j pam mim por cima do. ho��ro com uma cara tão divertida, Não. poude .dizer mais, o policia levou-o.

quencla d1sposto a Julgar, quando a nossa compallh1a tmha um

I que
as gargalhadas do puúltco redobravam. ASSIm termmou aqueIla representa.ção, que o meu mestre

Ruccesso, que esse successo era devido ao meu talento; comtu- Não querendo apurar o desespero do policia, chamei .Joli- tinha querido tornar divertida, e que se acabou tão tristemente.
c1,., �',,,,�,, rl;" thr"·· {). ho'n S"11S0 de perce!Jer que não er:! p3.�3.

j {"<:eu" m'l' p�t(' ,�"." ...,,,J.�.,__ ",!.,."�,,,j.;,. " �1� ...1.�é- .... -:- aq","!I"l !1r:'1-' O nrime!t'o mOv;,"·3"�0 dos .�i',,� f:w·' "','.... ,,; •. � .-'!,.�r.. !'�"s
n1"1'�'!j"='t. _ '':- .:.�l-::·.� ":':#:1:"'" .:��:'+;;., '.,..t\,_. "".I""t�"nil....., (l 4-p. + .

- .\ I' -: A

J d�,:r ';.--:' :) r

.
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Pelos Muo itiplts .�.)'D. Rosa Coutinho . '.

Falleceu no dia 22 em Haja- Itajahy i
'

.. hy a venerande sra, d. Rosa A Pia União das Filhas de IBastos Coutinho, víuva do sau-: Maria realisarà no dia. 8 de I
doso sr. Emílio da Cruz Coutí- Agosto um grande festival em

nho e irinã do nosso distinc- beneficio das obras do Colle-
to amiga .sr. Ignácio Bastos te'; gio Parochíal,

.

'I'egrap,41s'tn-chefe aposentado dá
. _':'Realisou-se no sabbado pas-

R. O•.dos Telegraphos. sado na residencía do Sr. Um- CANCROS
A' eXtincta, pelas raras virtu- beHno de, Britto, C! consorcio de

! lides que' a adornavam e senti- sua gen�!llsslma fIlha sta. Fran-.
, .•

mentos altruísticos que pos- .c!.s�a Britto cOI? o sr,' Roq�e
.

SOUSAS
suia gosava da' estima. geral I.1domeno, ne,goclante em S. Jose.

tlAIUliROSdo povo itajahyense, sendopor -Com a ídade de cem annos PAMIUIS

! ISso muito sentida a sua morte. faU�ceu no Morro Cortado a EMPiGEiI!S Amarihã communhão e reunião
A sua exrna, familia e partí-. afrteana Thecdora da C:0sta. �\ da Ordem In; S. missas ,,8 51}2,I cularmente ao nosso querido .' -ReallS?U-Se em LUIZ A1:ves !�� 1, 9, 10.

amigo sr. Ignacio Bastos apre- o consorcIO do, Sr. Anmbal A's fi floras da tarde devocão
sentamos sinceras condolencias. ,Gaya: Agente FIscal naquella e' benção do Ss. Sacramento.

..

�� localidade com a srta. ErnaWust Terça' Ielra - exposição e ben-
filha do sr, Bernardo Wust.' cam do Ss, Sacramento na rnis-Armando RIOS -Tran�correu no dia 18 o sa conventual dãs 6,3/4 horas.

,
.

No hospital Santa Isabel on- anniversario natalício do s-.
I A's 6 horas da tarde 'devoção, de se ach�ya _�l!l tratament� Bonifacio ?chmidt <

socio da ir:n-I em louvor de S. Antonio.falIeceu qumt:!l fem� o �r. Ar portante firma Malburg 8< Cia. ' Sexta feira _ VÍà Sacra na ma-mando RlOS,' funccionario da �Sob a direcção de Monse-I triz.'
,

.'

•
.

, Estrada de Ferro Santa Catha- nhor Oiesbert foi fundada por I . .:-"1< "" .' Domingo - A's 1 horas com-rina.
.

"

* *Ma individues predestine- h
. ."

1..1!um gr':lPo de moços a LIga 1 dos* a um soffrimento contínuo,
mun ão mens.i: CO. Aposto anoFunccionario . competente e Catholiea. . I id d dei da Oração. Das � ate ás 6 d.izelozo no cumprimento de seus --Na residencta de seu filho i tornanda-se a VI a ver a erro
tarde exposição e adoração dodeveres Armando Rios gosava

.

I G
.

f IJ martyno S S' t
.

d E d sr. Juveua arc:a 3. eceu na M'�' s esses individuas s. acramen o.
na Administração a stra a

na t t E rn: Sra U1 as veze
. A's 6 horas da tarde encer-f d d· semana ransac � a x: -"", '-'

.
. .

10' tão infelizes. sof- ;,' _da inteira eon iança· e seu 1" D Helena Garcia sogra do sr. que se JU oam. ... ramento da adoração. ;gno chefe e da amisade de to- telegtaphista Hermínio Vieirn e !rem de .heroorrdhOld:s, e, na s�: I Do .meio dia até á ,�eia noitedos os seus collegas, que nelle
progenitora da Exma. Va. D. 19noranc!a, per em "l espera

'1'
do dia dons os fIeIS podemviam um companheiro leal, d e Anna Kracik, ça de se c�rart:ro. bs d d s- ganhar as indulgencias de Por-dicado é trabalhador. Brusque

. M�s a sClencla.aca a. e e
_
ciunculà.

'

.

.

'.Era um bom. Por" isso Na avançada idade de 8.8 an- cobrir um -e�edlo hero�co ��?;t._1 '.

quantos o conheciam e deUe nos fal1eceu no dia 10 o enge- tra tal molestla: as Goívas , U

i ... >#oCo(j
se approximaram receberam a nheiro sr. João Baptista Noli·9 t1tOSa_S de Frn_e�o Souua, ver-, TIT'ULOS DE' TE'RRASnoticia de sua morte com ver,.. extincto era natura! da Italta dadelTO. espeCIfico contta as he I
dadeiro pesar, tendo vindo muito cedo para O I morshOTdes. .

.

Seu enterramento realisou·se Brasil. Exerceu diversos cargos
I Encontra-se

_

na �harmaC1a Communico aos interessados
", .', hontem, com enorme acompa- technicos e de aõministração, Central, de Joao MedelrO::l. abaixo, que acham-se nesta re--; 'Venue...Livr,e Não é. Purgante nhamento, no cemiterio calho- sendo a sua vida um modelo

_ � I partição os titulos definitivos, ' ,', .', .,.. '. '

! Iico. de honradez e de trabalho. -�
pertencentes aos 5nrs. Alberto'Os :Medicas sabem que (Js JJuigantes, prinCi- Paz á sua alma. Era. um mathematico destincto. !��t.â\���a\ Oaulke, Oiovani Dalp.etS,, palmente as ;\.guas PqrgatwJ�,s. os $áes Purga- ����!nrll�1l:?.i� Communidade Catholíca no

, tivos. 05 Pás Purgativos, os Xaropes PiU'gà- ..... "'-:
Joinville

_ � Jogar Badenfurtt·· Hilda· Oe-
C·' '1 'r/' ..

. �
.'

EDGlIRD SWAROWSKY
-. �a {fff!:/ bien, Cornmunidade Escolar Po'"tivos, as. apsu DS ...t-''Urg''lbvas, ai> ,tinturas�

li No dia 1'7 o tenenfe':commls- .

E lPPETITE 'P 'd HPastilhas f,! PiIu_��� Pu:q�ativás, sffo tod()s. Na fIo' da idade, com 12 an:: sionado phnrmace::tico José � F.ÃLTA D 11. .' ����da'B:��s�o R�::�ào' Bae�:violentos U:ritanL� ti, com o tempo, fazeiD. nos apenas, succumbio noHos- Struk assfl,ssinoU covardemente J:va:agreza � mimn, Henrique Connink, Leo.,., ..

I p'HaI Santa Cathitrilla. ap'ós áI..: núm' boteqllim da rUa Campos
CANQAfiO

r!1!JJ poldo Koehler, ..Curt Hering,Peorar c ÓS Doentes, iÍlnatnmando e causando N
".,

d't' 'd d do 13

Il ! lJ ,..
.,

, I guns dias de cruciantes sOffrJ- ovos ().·ln l oso Sal a o t 'Emanuel Paupitz, Hugo Frahn,Grapde'Mal �os;ínt���·IOS. E�omago e Figadal i mentos, E;dgard Swaro�sky, fl�, B. C. Raul Gabanlo. PAL1IDEZ Leopoldo Koprowski, HugoVentre..;Lhre ê Um. Vigorh:<lJor Especial lho do Sr. Alfredo Swarowsky, 'p
A viuctima quetera nadtura! de.iit 'FRAQUEZ l KQehlerj,Mering 8l: Cia. Commu-negociante e:n Bena' Alllança,' orto aião, per em;en o.� u�,a �

,

. ..tl. nidade Evangelica e Escolar dodas Camadas MuscUiar�dos in.testinos e exerce actu:llmente na Allemanha. _ ,dis�íl_l�b famil�iI d'lqu:,lla cld�oe, It é indispensavel o

!
Alto Ru do Testo e Carlos·tUD.?- ,fiCção �nito salutar sobre a Muéosa d� .. ." Sr'H corpo foi hihumado

.

no venflcara" praça no L> B. C. \'0-

�
uso do Schroeder..,·, .

d' II
.

I I'd d l.li,ntariam.ente., sendo ultimllm.·.e.n- .

Bl
.'. :Estomago e Funcçôe5 do Fig.ado! ce:uaerro aql;le' a oca I a e no

I()'DOLTi'lNO '

. CoIlectoria Est.. de umenau,d'
.

t
.. te des.hmado para conduzll' o 1St li

117 7 926
,.

' J_)or esta ,razão V�ntí-e-LiV!'e' faz sempre ;�::���1� �os seus automÓvel do batalhão. � fabrican�e: Heinz.el- I

- -

� Collecto�· Muito bem a i;<>dos {)s poentes! progenitores.'
'.

.

.

Tendo recebido
.
ordens para ti!!it mann- R10 de janelfo" ".

1 ,

.

.

�� �

.

não entregar a direcçãó do vehi- �

li> I... ;',;', Use'· Ventre-Livr.·.e...... qÚe os resultadoos serão .

.

'1
.

f s .m -mm �:tr�"'� Felicio Martins dos An}ô3
explendidos e garantidos! Victor' Gãrtner ' O��a:doq�e�st��r ���prfr�d� �Jw� ���';§J) I·ç- i ��
Tem Gosto Muito Bom! quandohadiasotenente5trukin- ; 4� IiJ Falleééu, hontem, no Hospital 'sistiu par:.!. que lhe entregasse a

. A Pharmacia CeutraI acana
CO"." � .'

-p,,'Ii'
."

E" 1\"". Cruzeiro: de Bella AlJiança direcçã9 do auto. Os?ldado obe-, CONVllE de receber um escolhido sorti-"''''':··}·.·'·.t.�",,�,.'
é ...

·

'!'lão' .. squ.-;eç�. 1. �'unca: o;ude desde' alguma.s seman.as deceu mas levou o tacto ao co· .

., .

. mento de perfumarias eX!l'1,n-,;;. se achava recolhido, o Snr. V1C�, nhecimento do comrnandante que I A DIrectona do Club Nautl- (feiras finissrmas, de CJ;: i. fi,.:-;.' "",pi"', 'U �. "ir! '''1'':; ;pi' tor Oãríller p rifneiro sUpplente 1
naturahJente advertio Struk. I co' Â:�erica tem fl. h01:13 de gani, Piver; Roger ar·O det.' �.. .. '{fende."J.;J.We 1",30 e, urgantel

d J
.

d O'
.

d t C d d t \c I 'ar a'1S seus assOClados e
-

.. "

c:' f��'WM,' *-ÁM1&�4��. .'. . e�n���ci=l:t��e�°It��p��aore�;c:; br;s:�id�d�g��'e°a�f� 1':0 °ct�= rs�:��IÊx�a�, !�mil�as par�. O b�i-
. Edttt, Deletz, ."

_._.__ .......... _. Oavalhelro dotado de aprecm- prilnento de -seu dever, preme-:1eque se .eu.hsara_no dra ,.11 �� ,.

fi. su.a ' compensação. N t ' d·· I v�is qual�?ades dvícas e mOraes ditou logo a terrível viugança.1 do corrente no 8al1101 Holeíz. �_ ..: Jóhii 'Bdl esqueceu-se de que O as Iversas I VIctor Oartner, tanto no de- Enc�ntrando Oabal'do num bo- Blumenau, 24 de J!1!.1� de _926: '. Carloes de vlslta,_factun s etc.
tein:ihteresses no' Brásil . que ... .

.. '
. :1 sempenho do elevado cargo de, tequlm sobre elle desfechou .. A lhreetol"u! raz-se nesta redacçao.dependem: da .compla�encia oU

R"
- O Conselho fU�.C1P/'l.! �o l]uíz de Direito que muitas ve- seis tiros prostando-o morto.d2 hostUídide do nosso· governo.

10 a1?provo�. em, .
11:. lSCU s�o zes exercera como na sua vida.'

.

.. Chégou agora a vez..' °3 óJooJectO que manda co�,�u�� particular' mostrou-se sempre ._..,_.......�-

'A : "'5; Paulo Railway� que.
. casas para a pop .< ç . senhor de um caràcter diano epobre. .. "

. ,_'
.

""tantas.libras tem canalisado pa:., À L"Cf d N
_.

esta' mtegro, amtgo de todos e sem-
'd'

- l",a, as açoes, ,... "ra o Reino Um () pleiteava t J d' d f d' 1 n pre pIOmpto a auxlhar .e pro-.

d h"
. ra,an o a: re orma o ca e -

.'.com gran e empen o a r6no-
d .. d' 'd" .., m 131 teger os que.a elle recornam.

vação doseú contracto, com o ano IVl. mao o anno e .

I Blumenau, com 11 sua morte,gover'no 'brasileiro que acaba meZ8S.
,.. _ perde um do" homens que mui-de susp'ender' definitivamente - ResI;>0rtdendo a uma con

I to tem trabaihado pelo seu en
as negociaçõesentaboladas com suIta do.mspector .da �I�and:� I grandecimento·e progresso; ,

o Sr."Theodoro Carvalho e Sir ga do RIO de Jan�lro. s. r� _.
O corpo do f'xtineto, na mes�,HarrY Linch repr'�senta:ntes da as f�c�aduras de�tmada� a a. ma noite de seu falIecimento.

p�der,osa empresa.
. las mCIdem ou nao n? .1mpos�o i foi transportado para <:.sta ci:'

. Ellas por el1as. do consumo,. 9 sr., Mmlstro. : I dade em trem especial, devendo
.

.
.

.

F�enda deCIdi_? 9,le em. qual realisar-se o seu enterramento
.'
..

' ':. ,�� '...

..

'.

q.uer .c�so o reTer;I?O artigo es-; hoje a tarde.
,CABINETE . TYPOORAPRICO <

ta sUlefto e,�sse Imposto. I A' família . enlutada,
•. '.. .. DA CIDADE <.

r"
- A Camara dos Deputados I con.dolencias�

C· t- d "t f '.... Francezes por 209 votÇlS con-I . .,.ar oes e V�Sl as, aClu�as, tra 86 deixou de reconhecer oe!U!� ..enve1oppes, ca�oes commercmes:.1 ° sr. Maurido Rotschild, per-e outros serVIços pertencente tencente á familia dos banquei- A VAIDADEa este ramo.
ros

.

do mesmo nome, 'por ter DOS RIOOS��, ficado res;olvido_ qUt havia elle
��

ganho a eleição por meios illi-
Os jornaes de S. Paulo cen- " _citos,isto é, ter comprado votos suram severamente a muuicipa-' INCENIHO II

e embriagado eleitores! .' !idade da grande Capital por
=-.-----

.

-O Sr. Ministro da ;Agricul- d O d II
.

D' t O 1 ter p�rmitti o que o sr. 011 e Hontem as 20 horas, mais ou
..

tura autonsou o lrec or era1
fra.nclsco Mata_razzo mand,ass.e menos, )'rrOITlpeU na offici!la de,do serviçó de Povoamento a
b C

.

a permittir que nos Patrpnatos a rir um p�rtao no em1ÍeTlO meehanica. do Sr. Cl!rt Bcehl1l,
Agricolas seja ministrado o en- �a Consolaçao, ,onde tem um situada á rua Bom Retiro, Ví0-
sino religioso facultativo em filho. enferrado, para o seu �:>O I lento incendio que a Qfe'l-3truio
horas que não perturbem a mar- p�rücular e ? d� sua famlha. completame:dt. Sã ficar�{m de

I cha dos �rabalhos dos mesmos
F1COU o' cemItefio com dl!as pé as paredes !;io edificio.

estabelecimentos. entradas, uma para � o pubhc,? Foram improficuos todos os
-Durante o l;;ez de Junho o

e outra para a vaIdade do fl- meios empregados para extin-
Serviço Florestal do Brasil for'- caço.

;..,"".... guír o íncendio, pois quando
neceu 29.189 mudas de arvo-I• .

.
. este foi notado as chammas já.

res de. essencias florestaes para Trabalhado res' dominavam toda a officina.
a CapItal Federal e os Estados.

'h
. Alem do material d'esta fo-

.. �Foram coroado� de _opti;mos cat. arlnense8 raro destn.:idos pelo fogo dois
re.sultados as experlenclt\s �:rea- . automov<!:s que ali esbvt\m em

lisadas no lnstituto de Surdos- Noticiam os jornaes de Porto concerto.
Mudos de HulI, na' lj1gIaterra Alegre ter chegado. a Encanta
,com o appareIho inventado pe- do uma turma de 50 trabaiha-

! lo enge:uhdro Calvard, O qual dores catharinenses para tm- ESANOFELE poderoso ne;- :·1
permiHe aos surdos ouvÍl'em. balhar na estrada de rodagem dio contra a febre ma!aria e SlLB !

i ;-0 Tribunal de Justiça de q1le liga Encantada i1 Soleda.dé. modalida:les. CUJ':l 'gar:mtid�,- 0'!.l1I'l\'[unich concedeu o divorcio re- Den!ro de poucos dias é es- 15 dias.

I
querido pela esposa do mare" perada outra turm:l de 100 tm-I· Na Pha:rmacia Oentra! de JofiO;chal Ludendorff. balhadOTes conterraneos. ,Medeiros,

.

,

I VENDE-SE
I Uma casa e terreno, 'este com

18,5 metros de frente e 37 de
fundos, a. rua Goyaz, nesta ci
dade, com agua. A casa da um

aluguel mensal de 80$ à 90$000.
Preço de occasíao.
Ver e tratar com

Cl

* .

* ,'*.

Pode até nj():rrerde repente!

Todos os Medicos sabem disto. NOt2S Religiosas
Para não padecer tão dolorosas Doenças, tenha ..
o seu Estomago e intestinos sempre bem limpes ,.

·

e bem tonificados, usando Ventre-Livre. c

, Seja prudente; Trate-se]
Use Ventre-Livre

Remed.!o.de Con-
.

fiança para tratar Prisão .de Ventre, a inflam-
·

mação da Mucosa de)' Estoniágo, Vontade
.,

Exagerada de' Bebê� :A&'t1a, ,._Fastio e Falta de
Apetjte, Gosto.Arpargo na Bocca, Vómitos

.. Causados pela indigestão, ,Arrotos. Gazes, Dôres•. :.'
Cólicas, FermentaçãO e Peso no Estomago,'
Dôres, Colicqs e inflammação inte!'rtlnârca�sada'
pela demorada retenção de Residuoa-Putridos e

Toxicos dentro dos íátéstínos, Dôres; Cólicas no .

� Figado e HemorroÍqas cauiJâdis pela Prisão de
.Ventre! "

.

9:
...,'". :ijI,.

Ling'IJa. sllja. Fas'
tio. Peso no esto·

mago. calor na ca

beça colicas do
-Figado-

Vencer
as, plllulae do

E' Indispensavel preparar os meninos' para que
sejam mais tarde Homens Fortes, Activos. Ro'
bustos ...

,ABBADE
MOSS Vencedores na vida

fabricante: Heinzelmann
Rio de Janeiro

o Anemico d'efínha, estaciona,
SERA' SEJ\IPRE

Um Vencido

o lodoHno de O fth desenvolva o orga�is
fortnica os,OS30S, auxHia o cresci..

manto, fortalece, nutre, engorda {1

Produz a vitalidade "acessaria' á vi",
activa de nossos dias
o lodolino d8 Orth desenvolve ex·

I I" I

t' 'tIraOrmnarlanlants o aoe tI e�

Ac;r�I�TES GERAES: soo. DE PRODUOTOS
CHThIICOS L. QUEIROZ

0 ••••
c· ..

i
) ..

t,
(

..01. _.'
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Pomada 'Minancora
� (Nome e marca RegistradaDo pharmaceuticn E, A. Gm:çALVES, Joinville- S. Gatnarín:e

Diplomado pela fac�dad� de Medicina do Rio de ,Janeiro
Universidade de Coimbra.

.

(jFltlS'PIRIRA
c:

A.-v:rSc:. , .

A POMADA MINANCORA' approvada; pela.Exrna. .Saude p�blica B nome registrado" não póde ter substitutos Ha quem di- .

ga mal d'urn remédio de fama universal, só para. vender outro
sem valor scientifico, mas que lhe dá maior lucro; isto e uma
arte de caçar o vosso dinheiro. Previna-se contra ella. Saiba exi-
gir o que que!'.

.

Peçam preços coreníes a li. A. GONÇALVES.
'Dentro em po�ço' a1li�am-sé as dôres, desappa- :

Tece o eansaco e o sorriso volta-lhe aos labioso
.

.

Tambtm� Mamãe. as meninas e 0$ rapazes, etnfim
. todos' os de casa tem 'na Cafihspirina um amigo
que os livra de 'q��lqú�t dôr e lhes restabelece o
bom humor e o bem estar.

'd" '

��j
."

1:� .. i "'v f'�Uto -- ij,�mtnn�o I� ���=JS
Linha-dcinville ...Blumenau

Pr�çcs de p�§$agen'i de' BBum�?:::t
JçinvUfle Estações �rrd;ermedUla!ro"��' $

Blumc nau 2. Pornerode
« « larazuã
<. « i3an�n21
« « jolnville

Pon.erode « [araguá
.

« « Bananal
« « joínville

Jaraguã «Bananal
« a jóíuvílle

Bananal « joinville
PARTIDA DE BLUMENAU

IDA E VC_ ' ..TA
.

Rs. t$OOO Rs. 15$Oí'f;
» 13$OCO ,,2H��Cu .

}) 16$OüO » 22$C(.ü·
» 22$000 » 35$;OCO

�$OOO �� 14$000·
» 10$000 » 16$000
" 15$000 }) 23$000
}) 2$000 }) 3$000

7$000: » 12$000
» 6$000,}) 9$;000
PARTIDA DE JOINVILlE

)

»

s:

Nas terças, q uintas-teiras e SIl- Nas segundas quartas e sext a
sabbados ás n horas da manhã feiras ás 8 horas do manha.

Recebe encommcndas para qualquer da.s Estações Inter-
mediarias e para a cidade de [omville. .

O AUTO-CAMINHÃ_O VAI A" RESIuENCIA OU AO HOTEL
RECEBER O PA::-,:iAOEIRO

p�S passsgens d� ida e volta valem �nra e Plazo de' quatro dias
TODA E QUAJ...,QUER n<irFO'.<MAÇAO SEJiV•.6FOR-

.

NEC1DA NO 1:-ll:0T:.c·,;:' SCH:t,�rl::'T
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EscriPt':� de advoca��r
Desembargador." ." I

',. PEDRO SJLVA
Max Mayr c'

Jose Ferreirada Silva
ADVOGADO
Crirrte, dvel,
e commercial

As Pillt11a� de Caferana Composta marca TOURO do pha �
l!!:laceE,!i�E.1!�.!!.?r Liberaío encontram-se na Pharmacia Oloria. I

Alfaiataria. "Sport'
Avisa asna amavel freguezia que recebeu

um grande sortimento de fazendas como: ase

miras, Brins, Kala nglez e um sortimento do que
ha f}p bom e bonito Pain Beach. Lnho branco
inglez, Gabardine para capa;:. t' ternos, Flanellas.
IJlIl'a uniformes rnilitares f Elasticotne preto e

azul para teruosde casamento etc.
,

,

Te:rnoe de 180$000 até 320$000 faltos.

Dispõe de bons aviamentos e officiaes habilitados
ARTHUR LAUX

�
)

? O Desembargado!' em disponibilidade

! JOSE' ARTHUR,BOITEUX� ,
"

l acceita o pàtrocinío de causas cíveis, commerciaes
� e criminaes; bem como- a promoção de quaes-

1 quer processos junto às repartições estadoaes e
íederaes na capital do Estado e no Thesouro Na

fj
cíonal, no Rio de Janeír�� _�

li Praça General üsnríe. 24-Florianopolis
ii ESTADO DE SANTA CATHAR!NAI,

, .\
." \
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