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t' t I tou com um cornmendador Agostí, poéesd' Ha, porém, muita gente que soclações catholicas, rman- versosins mc os 11 •O enntverserto de A proposito
.

um
não é da mesma opinião. dades da matriz, collegios e indefesomenino, acabando por tá de San Remo.

lI'!lO�S�
.

Pan-ia quarto centenarlo Houve jà um espirituoso elevado numero de seus ad- esganal-o e Ianeando oseu ca-��.�.I!UI. õ:3 lU.

escriptor que chegou a dize!, miradores, vaver numa valleta.
A n !i. policia

A França celebra este an-
t b tINo Collegio Santo Antonio, -A firma Thun & Cía. vae .Hlpe O lU:

.Comm·emora."".os, hoje, mais li rto centenarlo de que o a aco em o. mereo -

t I
a; u no o q a .

mente de estabelecer íncon- os alumnos
.

realísaram pela construir uma pon e para oco
A Delegacia de Policia local J:ef'!l

um anníversazio de nossa que- Jean Nícot que deu seu nome
testavelmente a superioridade manhã .um brilhante sarau motivas para a E. de F. Cen- recebido nos ultimes tempos reítei-rida Patria. á nicotina. Nascido em Nimes

O h musícal, em homenagem ao traí do Brasil, entre o Rio e a radas queixas contra um "Virtuoso.Q tr
.

t trí ta annos (F ) r'JII Nícot co da especíe humana. ome� -

n d que acóde ao nome de Hans Pfue�zen-
ua ocen os e m u, c rança em D<.N, -

é o unico ser que fuma.-.S1 incansavel sacerdote. Ilha do uoverna ar.
reuter, residente no Encano do Norte

de exístencla, o que vale por nheceu a deliciosa herva elo
é Z "A. Cl'..dade», associando-se ,--O ultimobalance da Caixa -

bl" e notorío

.

I " t d b
.

ador o Nicot, emfim, . ou nu.? um. <r»: -" " Y
o qual, como e Pl! ICO. '

dizer que somos re anvamen e tabaco, quan o em aixa
. bemleítor da humanidade á significativa commernora- de Estabilísação aecosaa exis- se entrega á pratica abusiva do oc-um paiz novo, em Lisboa. Em 1559, JdcaupNl- cóntínúa sendo uma' questão cão, apresenta ao rev.mo.. sr. tenda de 34.978,451$050 me- enltísmo.ecurando» pelo hypnotísmo,E t t to' dentro desse t ndo regressou e ar

l' espiritismo e correlativas _bob�gens.
n re an ; .J CO, qua . .L. '"

.

T
-

aberta. Para o Thesouro tran. Frei Philippe, as mais smce- talicos.
O messianismo d'esse cidadão, de

pouco tempo, tem elle passa- tugal ao seu parz, rez conne-
cez certamente o é; que ven......ras fClícitaçõ.es com os votos -O municipio de LimeÍra,

quem se diz que tem relações com
do por uma tóta grande, pon cer a «patun», como era �n- deu tabaco no valor de de ad muitos annos. no Estado de S. Paulo, segun- o Espírito Santo para operar o pro-tílhada de dííficuldatíes e con tão conhecida, ao grão-prior .

9'99 do estatistica publicada ex- dígio da concepçã@,oq.ue está, �etrá-tempos. �f�' ·r:li d F ança e por meio delle $17;).000.000 em 1 _,.

lo�9 6�') 000
.

facto, e precisando da. intervençãoCníonia .po r=tugueza , sotfre- r

e
. fh C" tharína die .

� íé díeis P. G. H.. � _ portou em �- 1_.' C�lXO- da policia.
L '" - a ram a a� .... 1. 1\ li

.

tes de laranjas, esperanao-se Contra elle, camponez experto
mes rudes oppressões por aos quaes elogiou suas proprle

cue neste anno a mesma at- que usa e abusa de sua .f�rça sUJ-parte da metrópole, r;U0 nos dades autísepticas. -_r?N22ra..r--

fallecimenío tinja 1.000.000 de caixotes. gestiva, actuando no espmto f1'iLOabsorveu grandt: parte detem- Nicotina, o alcoloide 'contido
à ('< NO\TAS TN·STALLACO-.E.S· _ Vae ser expulso do terri- dos que têm amáso.rte de procuraI·o

.

b -Il' • •

ente _�O _.�

K articulam-se as rums graves accusa-
no e riqueza; lmpoz-nos uma no ta aco, lú1 prlmCiI'a� .' DA THE DUNLOP PNEUMA- torio nacional Alberto -reu,êducação e uma indoledefei- extraídadaplantapelochllDlCO

TIC TYRE Co
.. (SV\). L'rD..

D. DOROTHEA SALINGER. subdito aUemão, residente em (�ÕD�yido á. sua nefasta influenciatuosissima; estabelecendo um rrancez Valquelin em 1809, Na avançada idade de 80 S. Paulo, que
-

explorava a yive hoje na miseria mais .triste umaregimen Ie.rreo de t;yranuia e que lhe deu o nome. em hou- Com o fim de melhor cor,.; annos falleceu na quinta-fei- propria esposa. familia allemã aqui resldente iUi.vÍolenc.ia qu.e se estereoty- ra ao velho Nicot. A lCimilia responder ao crescente des.eu ra desta semana no Hospital -A condessa Pereira Caro \"aóio�a.���\omem trab'alhauor eparo nos de8enlac�s de Be� de ,Nicot, que ainda ho.je exis- volvimento de seus negoCIOS Santa Catharina, onde estava neiriJ foi roubada em um co1- temente a Deus antes de co�hecel'ckmann, Befnar�o ,Vieira de to no sul da França, usa no seu
em nosso palz, a The Dunlop em tratamento, a Exma. Sra. lar de perolas no valor de PIuetzenreutel', não quiz maiS terMello

.

Felippe dos Santos, Ti- brazão um pê de tab�co. Pn€'UInatic Tyre C. S. A. Ltd� Da. Dorothéa Salinger, viuva dez contos de réis. relações com a esposa e aband�nou-
'

P d R A 1 t
. .

da pal'a .

d t" 'ndust l'aI e com' 1 a .. Ilbandonando
.. tambe.TU. os �lib,o�,

"aa'entes, a re orna, e ou-. p an a VIera traZl' ._ aca'oa de· pI'ocedel' a 1m �or:- o an 1140 'I r -

-A pOlI'cia carioca prenaeu t de'elmI

L

-

t 'd d porque os «esplrI OS» aSSIm. -

tros. lIespdnha,segundo se suppoe, tantes reformas em suas ms- merciante ue.saCI a e, sr.
em uma casa no becco dos.

t h G ta S I naram.
"d ti

O ímperio começou c°rIl a pelos mal'Íllhelros que lU .am
tallações. '-,. _ us vo a lllger. Ferreiros 12 chineses que SI.: Ora, isso assim não po e con.-(;fise politica extrema e não descoberto a AmerlCa. Ê ver� A séde de sua direcção,que o enterram,.ento da veneranda entregf..vam ao vido do opio. nnar e o Sr. Delegado de P?liC!!iD t h � t no mes rã.ria uma granàe obra de �lSel1.'

!ossé O pulso forte de ..•. iogo dade," porém, ceI' os geogra- estava estabelecida no Rio de sen ora. ellec uou·se .

-

_ No campo do Palmeira
cordia chamando o culpado aresAntonio Feijó e teríamos uma �phos pensaram que a pla�ta Janeiro, roi transferida parwmo din, ás)8 horas, com enor- F. C. em Recife, por occasião ponsabilidade.meia duzia de republiquetas era conhecidana li:uropamUlto esta Capital, installando-se no 'm� a?ompanhamento, no Ce- da disputa de um match o

@I$€
Bill vez de um Brasil uniuo, antes da descoberta do Novo amplo edificio darua 7 de A- mIterlO Protestante.

player Antonio Pereira da .

. ".coheso e extenso. l\.funJo. Affimam, atê, qubPvadn- bril,33. .'� Silva assassinou a punhaladas Sub delegado modelar
.

Veio a republica, sem der- tes de Nicot, se tinham ac a o. Para esse local tambem fOI
o seu companheiro de quadrorámamento de sangue. .muitos pés tl'elIas n.as Al'uen.- mudada a séde de sua filial

n;escbbühne Antonio Luis Franco. O Delegado Especial deO' novo regimen marcou nas.
. . desta capital, onde f�cou com .f.� -No IoO'ar Tatllouara, no Rio do Sul- acaba de com�uinova .éra e todo o prog['essú

.
Quer tenha vindo da Chma

iustallações aindamals comple Estreará no proximo dia 10 municipio
b

de Umbâl'á, Estado nicar ao Delegàdo EspeclamatMra�, to-Ia a grandes:l que ou <las Antilhas" o tabaco pro- tas. de maneira a atterider so- no Theatl'o Frohsinn com a do Paraná foi encontrado desta Comarca que o sub deora se observa, vem d�\ data pagou-se de repente COIU uma licitamente á sua cada vez comedia "Der Narrenzettel", morto no leito o velho Ale- legado Francisc? Casti�hoem que eil::- se rnn lOU.
. -rapidez extraol·dinaria.E COlll- mais aVl_lltada clientella. de Julius ,opohl, a estimada xandre Zanardini. de 71 annos estàprestando optlmoSServlçoE o Brasii é c continuará tud.O, ao principio, teve sen:- Na capital daRepublica, a COffinanhia bavara, aqui tão de idade, aSS2.Sf ina(�o a cace- naouella zona, tendo, ha pou-a ser pOr muito tempo 9.m- pre que luda;r cuntra obsta-. The Dunlop Pnemnatic Tyre conhecida e apreciada, diri- te quando dormia. O moveI co,�captu!,ado p�I'i?oso ladr�oda, a' terra da promiss��, ter- cuIos muito serios:_. Jayme l, Co. S. A. Ltd. contínua com ·a gida peloSr. Roman Riesch. do crime foi o roubo. de cavallos, VlllUO do RJOra bemdita .que corporIflca a rel da Inglaterra, nao se con-

sua filial installada com depo�
_ -O dCDuiado Simões Lopes Grande.lenda infantil.que laIa duquel' tentou em escrever contra o

sito á Avenida Rio BranGo,24§ � tomará posse na camara ten- A população de.Tayó, onde1e paiz encánt;ldo; 4er;ü'0 de tabaco um livro in�dro; am�a::- e escl'iptol"ioE< na P:taçaMare� do conseguIdo um mandado a l'ete:Lidá autoridade seryecujas frouteirasse esquecíam çouúc mandar enforcar toaos chalFlo1.'ialOilQ:,pe:tÍejtaIlle1:l� (9 E colar judicial para tal fim. está reclamando uma cadeIa,inteiramente os que ficava�ll. os fumadores, Q que para �s� te appal'eihada par'a fazer fa- "YUPO .' S, .

_ A policia de S. Paulo pre�- pois o sub-delegado a,lem delá fóra... , tes foi umadelibel'ação �mto ce aos seu.s serviços com to- _� "Luis Delfino" deu e vae expulsar do tern- não dispor de uma 80 praçaE o Brasil continúa a. aco- mais grave. Mas, como a esse da a eHiciencia. .

torio os falsos medicas por- não tem cadeia pararecolhe.flher com tanto carinho os modo teria de dizimar o seu
Em commemoração á gran- turruezes Arthur Vasconcellos os criminosos que são mett:-que o buscam para. .miIl!-0rar reino, Jayme limitóu�se a mall� :"::-..;;o.";'=••�� de data da deBcobel'�a do

e Constantino Pereira. dos em paioes de furna oU'l��r-a sua situação de mlSel'1a, os dar enforcar Rmvlegh,. que��--
Brasil realis�r-se-á hOJe ás -Na localidade de Bom vamate, fugindo com faCll a-quaes a.o contacto do nosso havia intródúzido o caChlmb(l. .

1630 horas no Grupo Escolar Jesus na Bahia, Veraldino ue como vemdesucceder comambie'nte benerico, podem Abba,s I, septimo shah: daPer- () Tico /'It Tico "Luis Delfino" uma festa: �s- 'Faria' tendo brigado com um um preso.respirar á vo�tade e
.

co�se- sia, iasia cortar os.beIços aos

«O Tico _ Tieo»; a melhor colar para a qual fomos dIS-
seu irmão deitou veneno na

_�_guír CO.fi facil.ldade o pão que fumadores. e ° nariZ. aos q!-le d' t ti.n!!uidos com attencioso con- cisterna de que a familia d'es-
F.ABRICA 'HERlNG S. A.

-� 1 M I F e a mais aprecia. a. revl� a �

lt ."i
_

_

na patria de origem lhes ia - tomavam tabaco. 19ue
..

e-
infantil do nosso palz, brm- vite. te se servia, do qUe resu outava. .

.' , . .

derowítch, czar da RUSSIa,.
a morte de duas pessoas c oE- a nOS�8.lgiaI.ds·t ·pc����lf�� teudto visto !id�apo�aJ���ce:� �f:o: l��r�f.�s d��n�e��p:��� 1. Communhão enver?:enamento ue t��l�ag�.��e:1110 diz () Jorna l' a.. • par e consm

.

ro.. que, da pl;imei.ra á. ultima que lCal'am em es' l' a. •Luiz de 1\1ello, pouco a pou- devido á iillplud.�ncla de um
d Com a maxima solennidade -Falleceu no Rio de JDnei-''0

v s.� "a.l· dl'lul'ndo e.m s.eus 4'u!ua·jor, prohibJu o uso e a pagina, é uma verda eIra ma.-
d

. 1
ro o contra-almirante Fritz

'-' -'

"d
l' ,

'b us ravilha ! re.alisou-se ommgo paSSatlO
'd

corações, dentro
.. 0.s .. quae.s'o. eufê'ada d.o.ta a. ':C! nos .,se. '

t t na' \.,f!�triz d'esta cidade, a to- Müller, cathurÍnense, llaSCi o> 1 Figuram no seu ex o nu- -
.nome deste Bl'asIllm-nenso e Estados, mH u.:In.1.0 aos""e rn-

merosas e divertidas aventu- cántc cerimonia da ta. COID- em Itajahy.
.

acolhedor se radica de tal quentes primeiro v�rgastad�s
ras de Chiquinho, Carrapicho munbão das crianças. .....:.Com o passl\'o deforma Que muitos chegam. a depois a pena capital. A ra�-
u ou'tro�: .h�róp.s· predilectos 10.551 contos pedio fallencia··uyid�r que haja outra patria uh.a Isabel 1iniitou-se a prolll- v '" 'Ç �-

. ���.��
a fir'Ua Soares Sampaio &. Cia,

U

t
..

d dapetizada; varios .contos e,a que possam ter: mais �mor; til' que seto�asse :aoaco. en
-J,T o

�Al\-6id'lloA� do Rio de Janeiro,.......-"_.clul··ndo alguns mdeseJllvels tro das CQTeJ'as e auctOtlSOU Tabulas il1ustradas, versos,apa ., afIaS l�u�1l.>O U'3 -Foi descoberto no Pcrú
,.

�

100'0s e tr-abalhos de funda
-

e iná-r,a.tos'. dizemo.s nós, qu.e os bedeis a conHsca.re.m em b •

lé d 8 um complot chefiado pelos ex-
b

d d instl'uctivo e m01'8J, a m a
\' t K U b'

do Brasil só querem o 1-, proveitu d'elles as carx.e.s
_

e

habituaes secções de escotís- ; O gr. Ministro ic 01' on- deputados Celso Abad e r 1-nheiro.
. rape que vissem ·nas maos

1 der solicitou ao Tribunal de na e coronel JuanMenez parad mo, moda iruanti , concursos,
t' t t L

.
Carecemos, por�m, �e. uas d'os contraventores.

. Contas aue au orise a en rega assassinaro presiden e egma.causal{ para nossa fellmdaEie A faculdade de PariS �o et�'o Tico-Tico" ultimo vae de 500 êontos ao Coronel José Foi decretado o estado decompleta: educar o povo
..

e mou parte na questão, � VlU-
ser recebido com a mais viva Osorio, en[!enheil'o chefe da sitio naqelle pais.nos naciona1i&ar, amand() com se ali, um dia, um prOres3�r satiSfação pelos seus ínilha- GOll:--.trueção da estrada de 1'0- -A Companhia Ha�burgoardor' a terra em que nasce- uemedicina sustentar uma VI-
res de leitorezi.nhos, tantos dagem. .

_ Amerrca Linie ?ominumc� quemos e dando 'riiais -valor aguf�.•-i{a polenica contra essa plan
são os e.ncantos que lhes 01- ..

' S. João-Barracao para. at- o Graf Zeppelm largara nolo que é nOeS? '.
.

. .ta, interrompen�o-se freque�- tenuer á liquidação no mez de dia 15 do corrente com des-Sejt'j.mos m-alS umdos: J?lals temente para tlrar as suas .pl- ferece.
AbI'H dos trabalhos executa- tino a.o Brasil.patriotas' e mais braSIleIros. tadas de uma grande cal�a --�ar�-' dos. -Em uma casa da cidadeAssim conseguindo, tere-:- que tinha sobre a �esa, ;

ae-
-Foi apprehemUdo n� resi- de Shangai foram encontradosmos com mais um século de ante de si.-Em alguns paIZes f'

- Phllipne dencia do a'liadol' Carlos os cadaveres de sete pessoasexistencla alcançado urr:gra..n- chegou-se a proscreve_�', �e
. rei .'

.

.

j:I" Lloyd um aviãoMercedesBenz com o craneo a.berto á m�cha-de ideal no tres de jfalO tes- um modo absoluto a c:.ut�.a N-nncmeir encaixotado. dadas. os quaes foram lden-lejado por nossos d�scen- do tabaco e a exproprIar l��
�

-A Empresa .Japoneza Co- tHicados como sendo deumadeB.'!.es. . . .., aquelles que se cl)nsagr'I�:vam Transcorreu ante-hontem a
lónisadora adquiri0 no Muni- senhorade familianotavel, suaViva o Brasil. .. , :;;... a. ella.-O cardeal de Rwhe- data onomastica d_<!. Revn�o. cipio de Gampos Novos, no I'rÍu mãe, dois filhos e tres empre-.' PEDRO DE ARAGAO lieu, porém, foi quem teve sr. Frei Philippe .!üggemelf, nlcipio de S. Paulo, uma gran gados.mais juizo de todos: tributou dignissimo Gual'dla,o do Gon- de faixa de terras, pela qua�- Só escapou da chacina uma·�uNTRA .. FACTOS NAO ,HA () taba.co. F9i um rasgo de. Vento Santo Antoh�lO e �eloso tia de tres mil contos de reIS, criancinha de seis annus. dOc, !RU li '\11'{}O _, 'g�nió; mas tributar o tabaco viga:rio dn, Paro c

. lf!:'_ .....
_ que foram pagos à vista.. crime foi commettido quan o

�·T�' ''''"'r:Et'6lT '\�DiO' -Hi)Ol�ROSO era reconhecei-o.
.

O venerando .suc.el'uote 9,te, �O gO-;:('TNO do EstadO de as victimas dormiam.
..

Li':'';! _'-'...1. ...u -"- '- -...

Uma anecdota ainda: babe- pelas suas acrIsoladas VH·tU: S. Fanlo encerrou complet? -Fci vjsqma de 11� a?Cl- CO/n aftenciosa. missiva d.eO abalisado cHnico, sr..dr.
se que Napoleão tomava rapé des e grande bondr�de de seu

exito o imprestimo de 20 illl- dente de aviação em Kocmgs- S(/1 illustre di1'ector Dr. AluiBule20 [Vianna, actualmente á inaneira dQ grão-p:'i�l' _

�e cora.ção., tem �O�qu.:s,�a�o g�� lhôes de libras e:;terlin,as. . . berg o f,:rincipe GuH_hepne, sio Mar;allules Teeebenws -Ufil.
r;i'� exerci cio do' cargo de

Vendome, mergulhamw J, mao ra.es sympathws en<l ..... a n?_s -O Sr. FranCISCO F errelra filho malS velho do ex-Kron� nl'. da ediçeZo especial IJüe-.;,j·�··""s.'l"h'fite do Estado, Ge.ne- , .

1
-

te-ve occ" Slao .

d' l' b' no .

t i 'sta "'., ....'

-- ,--

direita na algibeira e�(jtH;r(.t(! sa popu.açao, : .... , ><1;::. '"
Ramos, teeb.nico e negoc1C8 pl'inz. O appare_D.o o� l� essa l1npor.an,e TeUl .

, ;}.ÍA.<-
,-al medico do not>so' Exercito

do colete; mas não ,i�ma;ra. de aHel'lf, nas slgmIIC�tl� aLO
de cafB, declarou na sessão da mar s31vando-se o ;rnnclpe a ('Í1'cu1a. em. Bruxellas ha n.�, Chefe elo Sen-iço Sanitario

·'l"pndo-lhe um eml":'2.n:adol' homenagens que lhe unam
.

l.' .• t 1 \. 7fT nQ!1o 0171205", w/tsag'l'on ás Tclaf[�('sd,'. Santa Cathz:;;'ina, tendo 'ex '.
�

a çe'to pre"'ente A.c; u�n t;.'h)'l'adas o g-rau de reBI}ei- s(Jclec.ane Pauhs.a (te .: g ,-

E�m" p' ,H';" uma �nnhora ao ecol'o1n-t>,as belgo-brasileiras)
.. �

'. 1" per!> l.� .'" u.._
, .. J' t....l <,

.' _ .". lo"r- _ ,. a.�!." • 'J<..u.
. t. .,i:er-imer:!fi/j{j {_m,. sua c�mlc�. soberbo cachimb'o, l> .i�pera- tosa estima que lhe v?tam Oti cultura que a sana U8. .:.0':-' .. ab:Mr lilll- armaria -:�nC:ontrou '1)01' oêcasiâo do 40' anrâ?Jt.Tas PILLj�AS ��bD�;y..OS!ac:�., dor ourz experim<?rrtal-o,. 'I'e- é'8U::; paroctíanos c Si!1C'(:I'OS 1931 será muito redmnda oe\'l dentl'o deste o cada\'cr ele �<;arios da Republica. Brasilei-:a d.e a.tI��tH·r ,�:i'�Ga�la<"lti� ve immenso trclt!a.l:ho ·DrilII.�1- al!ligos� .' .' ....

., _

do aos pl'C'jt!isos ct:wsad�}s pe- sua filha partido em duas �ar- ra.aíavilaclo PI Ctt. li �

..

fL, u8.S we""
'. "O'. flue o aCC�.'lru''''C'C:.p D.�l·. fjlS /.. '..... 7 hotas

.

o rustmcto. :-;�t
1.' .' í'1 . C1

"8 u' e .-p tc>s ll'P'rl <:ac".o .�. 8i�ln Ha !>us- I.�TDUSTRIA deve í11,el'cecr ti

-

,1 :;::;"'�" . , '!,
.• "j, -, "''-'L J_ .'

;.:' •• ,.,. .'
••e .... 1; a C!lliVaS a.s uora'lh. ,,�- '-,

·

... h •• " •

_;... ,,:'
tes 'pa�aVl.<."�l?). '. ....

.
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Cornrnemorou no dOthin!Jo
passado a passagem 00 �:.
anniversario de sua funda_;
ção a importante fabru:a. ;!8
tecidos de lricotagern, anCfQ- .

etos e ('laÇa0, antiga Geb1�I!-€
der He'ring e hoje Fabn.cG
}ic1'ina S. A.
Em

U

regosjjo pelo ma!Jf1:_o
acontecírnento os membros �a
poderosa ernp1'esa industrw.l
blurnenau.e'llse offe'leceram
aos operarias que 'nella .t�a
balham e as suas famüws
uma grande festa r_w parque
dos Atiradores que deco1_'1'eu
num ambiente de alegna ,e
cOl'diaUdade, nella tomana.o

parte cerca de 800 pessoas.

Pela bnp:rensa
o ITIBIRÊ

Variadíssimo o nr.132dessa
estimada relrista dist1'ibu.id.tt
em Ab1�il p. p. qu.e mm'ca U1�1.
triumpho mais de Ze1wn Lm
te. Estampa ri.. capa, um be!}o
retracto da Se1zhorda .fudtdt
NeveS,"ilflss Paranaguà."etrfJ..Z
escolhida leitu.ra eni prosa e

verso.

IAiDlTSTRIA
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ACIDADE

Um mm de proporções gigantescas.
A cidade do futuro - A mulher-machína que arruinou

uma cidade - A mais ,gigantesca e arrojada obra cinema-

tographica até hoje produzida. -,--"""""'---------

O coração como mediador entre o cerebro é as mãos � ...... .....

O .amôr, traço de união entre o espirito e a
,

materia - A
vaifa 1e humana a serviço de uln idealismo ultrarantastico.

Grand.e conCl::rso de São .João do
,

Tito 'fICO
50, Riqu.issimos premios 50

A graciosa revista dos niéninos-«O Tico Tico», que
se edita no Rio de JaneirO, iniciou com a edição de 23 de
Abril o seu tradicional GRANDE CONCURSO DE S. JOÃO,
de 1930, ao qual-poderão concorrer todos os leitores do in
teressante semanarío infantil, sejam seus assíguantes, ou
não. A solução do Concurso é facilima, pois hasta que os
meninos preguem num mappa que «O Tico 'I'íco» publica,

, os (tez coupons tambem encontrados, um a um nas edições
seguidas da Ilfeslna revista. Completa0 mappa, com o 10'
coupon, que saírâ cm �5 de junho próximo deverão os con
currentes remettel-es immedíatamente pelo ccrj'::'�o, escre
vendo .na sobrecarta:�RedaGçãa do «Tico -r- Grarute
Ooniurso de São João do «O Tico Tico»-TTCi';'�":�: do Ou-
'Vidar, 21-Rio de Janeiro.

'

", ",
A redacção apurará, o Concurso numeraneh é 'i

-

man
pa é publicando o nome do concurrente com {; ,,:xnerõ
com que elle jogará no, sorteio. Estará então, o pl'C ,U.ente
leitor do'" O Tico 'I'íco», que procurará não pC:C"dér esta
optima cpportnnídade, habilitado a ganhar um dos 50 bellos
e riq'lkissimos premias-que pela festa de São João a.revís
ta da petizada distribuirá entre os seus amiguinhos.

.

.Devem os meninos que desejarem correr a este Con
curso. que nenhuma dest-eza extraordínaría lhes acarreta
rá, ter bem presentes es-tes dois pontos príncipaes: Os map
pas devem estar completos, com os 10 coupons; esses map
pas devem estar na redacção ate o dia 5 de agosto futuro
para que cheguem a tempo de serem numerados.

CINEl\tIA BUSCH
Sabbado :; de Maio feriado

UMA REPRISE ANCIOSA1VlENTE ESPERADA! !
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Um <tas mais lindas Supor-Comedias passadas atéhoje
aqui. ,

',',' .'
"

ENTRADAS: Poltronas 2$000, Geral1$500 e 1$uOO.
-0-

DoIn,ingo -4 de Maio Domingo
A magestesa e empolgante Super-Maxima-Producção

METROPOLIS

E.ntradas: Po]�r01;�? nun�erada: 3��}()()
., '

.,
Gewl -' .... SJO Creanças 1$.)()()

Mande reservar a SI poltrona numerada com, antecidencia

li
�-����-R��"'� ��

� �1.�erelS �::'. Completo sortimento de preparados nacionaes e ::,:{Padaria Jahu -» vestir com ele- � estrangeiros. Sempre em as afamadas especialidades i
gancia?

1::::.::'
do Dr. Raul Leite. Perfumarias, preductos opotherapi-

Mandae fazer cos, vaccinas diversas, sôros, Iiquídos ínjectaveís em

vossos ternos na ampôlas, productos biologicos.
ALFAITARIA Exame completo de mina.BRUNO KEL- r
LERMANN, onde }1 PARA OS COLLEGAS DO INTERIOR PREÇOS "

tatnbem encon- (� ESPECIAES,
'

Htrareis Iasendas � o, :�
para ternos, na.:.. ��....

cíonaes e extran
geíras, chapeos
e artigos de ar

marinho-PREÇU::; MODICOS
Rau 15 de Novembro 48

Prefeimra �inni(!ipa! d�� Bl[unenau

EDITAL I)E ·CONCURRENCIA PUBLICA

Curt Hering, Prefeito do Munícíplo de Blumenau, faz
publlco, para que chegue ao conhecimento de que interes
sar possa, que em virtude da autorísacão contida na Lei
municipal TIr. 256. de 12 de Abril de 1930, será vendido em
concurrencíu ,publica, um terreno de propriedade do Muni
cípío, sito à Rua,15 de Novembro desta cidade, contendo '.t
area de 546 m2, que lazem com 9,20 m de frente á Rua
15 Novembro, 65 m na extrema com terras de propriedade
da S. A. Casa Moellmann, 53 m na extrema com terras do
propríetario do, Hotel São José e íundos com o Rio Itajahy.

Na concurrencià obeservar-se-á o seguinte:
a) as propostas deverão ser entregues na Prefeitura

municipal, ao .respectívo 'I'hesoureiro, e serão enviadas em

carta lacrada, declarando-se no 'endereço os seguintes di
zeres "Preposta para compra do terreno sito á Rua 15 de
Novembro desta cidade";

b) ao portador da proposta dar-se-á recibo, declaran-
do o dia e hora em que a mesma for entregue;

,

c) as propostas deverão ter a firma do proponente re

conhecída por notarlo publico e serão recebidas em todos
os dias utels, até ás 12 horas do dia 15 de Maio proximo;

d) ás 11 horas do dia 16 de Maio do corrente anuo,
na presença dos concurrentessque comparecerem e do pu
blico no gabinete da Prefeitura municipal, serão abertas por
este todas as propostas e pelo mesmo preterida a que me
lhores vantagens offerecer, lavrando-se de tudo um termo
que será assígnado pelo Prefeito e pelos concurrentes que
o quizerem:

e) a proposta que for acceíta obrigará o proponente a

depositar ímmedíatamente, nos cofres da Preíeítua municipal
a quantia correspondente a vinte por cento do valor. oríe
recido, devendo a competente escríptura de transmissão de
propriedade ser passada dentro das 48 horas seguintes, e

no acto da mesma pago o restante preço;
f) a Prefeitura municipal se reserva o direito de annu

lar a concurencía, rejeitando todas as propostas, caso ne

nhuma dellas convenha aos interesses do Município.
Prefeitura Municipal de Blumenau, em 23 de Abril de 1930.

Curt Herinp, - Prereíto Municipal. {!
����������
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PORTUGUEZ, FRANCEZ, INGLEZ, ARlTRMETICA,
GEOGRAPHIA E GEOMETRIA.

A tretar no

HOTEL SCJI-m4lTI

Fabricação de piles de
varias qualidades, ;cvm
as melhores marcas; de
farinha e pelos proces
sos mais modernos. ::,',.';.:�
Entrega a domicilio,

ERWINO SGHl\lIDT

VELHA

Do Amazonas ao Prata

Emfim por todo o Brasil

Só tem tosse quem não usa

O afamado HUSTENIL.

AI
' uma casa

A nga�§e de mora-

dia, com excelIentes commo

dos e uma garage, situadas
á TRAVESSA 4 DE FEVE
REtRO
A tratar com o propTietario

MAX MAYR

PERTINAZ SOFFRINIENTO,
tinha () �r. Dorval do Rosario
Leal, residente em Pelotas,
Rio Grande do Sul, atacado
de rhel1!llatismo na perna, pé
'direito e hombro esquerdo,
ficando radicalmente hom
com' 4 frase'os de GALENO
GAL. que tomou ].301' prescri
pção medica;

Firma reconhecida.

r
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Pharluacia Central

João
de

Medei ros

Permanente stock de medicamentos novos.

HBcebe mensalmente o que ha mais moderno em
m::dicina.

Fabrica e deposito das Pílulas Medeiros, appro
nulas pelo Departamento Nacional da Sauàe Publica
do Rio de Janeiro, sob lícença a. 597 de 2 de Dezembro
de 1929, para a cura completa da Malaría.

Maximo escrupulo, capricho e cuidado no avia
mento do receítuarío, empregando-se sempre 08 medi
camento mais puros, novos e recentes.

A grande pratica de mais de 40 -annos de que
dispõe seuproprietario, n pharmaeeutico João Medeiros,
constitue uma garantia para os seus clientes.

CASA BLUM
RUA 15 DE NOVEMBRO 87
(em frente á Telephonica)

Sortimento de fasendas nacionaes e estrangeiras.
ALFAIATARIA para homens e senhoras

A casa possue um alfaiate que conta 35 annos de pratica
adquirida na Allemanha

A Casa vende a dinheiro. e a prestações
Preços rasoaveis

VER PARA CRER
------------------------�----------------.�-----=--

Emllreza de Publicidade rtllunicipal ��'ICONCESSIONARIA EXCLUSIVA PARA ANNTTNCIOS;.
EM. GERAl. ,'.

I\'FORl'I!AÇÕES COM OS PROPRITARIOS. ;'.ijPaul 6rossenbacher &: Jacob Daco) �

RUA 15 DE NOVEMBRO N' 7 "

Gabinet;Ty;��h�;a��-'!
==COIll Livraria e Papelaria =::�-_. -

Tenho �' pra5�r de cO��1m�micltr a. mill�a distincta .clientela, que na presente data
esUi.'Gele@i jm'lto ao meu negocIO d� ltvrarra e papelana nesta praça uma typog:ll,phj�
€mC'O'ntrando-se esta appare!hada para !l. execução de qualquer serviço como:

aa,rmaittairjJoderOStZ/
paraeO)7JJQ1é/'/�/dal/lenlê

AitTHRJTISf\O,GOTA,RHfUMATISf\Q
·DiSPEPSlA..CAlCULOSJ:Tc.-

D-aA�itnQ. Heitor Gomes &: tia, ... lmndega 95 101 Rio
'''' �rUi:.?" v�..

,
Raoono Horn & Oliveira ... FlorianoJ)oUs

� MbéS-'M 7 mm a PAri �.çç 4&�w.asa H FR'i' . iiE; ��

I
I
I
I

I
,

i eARTOES DE VISITA, FACTURAS, PAPEL PÁRA CARTAS, GmAS DE REGIS- i
mo DE BE�mAS,EN- I VELOPPES, Gmi;:, :

'ARA AQUISIÀO LI Im,',pressõesàc,oresl· SELLOSj ROTUL�t:,
nOGRAMMAS, LI" " ,VHOS DE VENDAS

í VISTA" lJESPACHOS, BOLETINS E DEMAIS SERVIÇOS ADEQUADOS A_' ARTE
___4 _

•
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5 de Mai@ de 1950

Pomada Mína,ncora
(Nome ernarca. RegI.str�da) ..

Ih )'nrmaceatico L. 11 Gonçalves Joinville-S Calharina
Dji1i'.iuildo pela Faculdade de Med'dn.a do :Rio de Janeiro

Universidade
.

de im JIa.

"
O IDEAL

"

..

E o grandioso pat
-c'Ó. trírnonío legado a therapeuttce,
dérmatologtca após ;1) annos de
acurados estudos. �CtIra toda a

.

qua lidadede feridas novas e ve .

lhas, tanto humanas como de
animaes e múítas doenças ca

.

pelle e da Cabeça:Ulceras} Quei
maduras; Infecçôes Empigf'ns
Sarnas; Tinha, (fav )�a e tonsu
rante), Ulceras syphiliticas e al
gúmascancerosàs, frieiras, Suo
res dos pés.Sárna.Pannos dorosto
etc. Indispensável aos ftrtebolís-

. tas, e às damas pata adherir o
Pôde de arroz, esterilí sa» a pelle. A PharÍn. Cruz. A ":ít1 e. Es
je S.P. curou. uma ferida (ulcera )que nemo 914 conseguiu curar

Curas maravilhosas por toda a parte, Aonde a« Mi118ncora»
.

\'1:6 chegando, todas as . pomadas vão desapparecendo do
Juercado;. as curas,

.

a reputação e a sua. procura vão aug.

-mentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, sérà o. reme�.
dia de maior, triumpho em fodo o Brasil: D. Carollna Palhares,
de Joinville,curou com uma-sõ caixinha» uma ferida de 9 annos
-; Temos «centenas» de curas semelhantes.l: 1

...

Adoptadajá. em muitas casas de sande e grande- Clínica me

pica. -- Lfeenciads em 31/5/915, sob N° 97-.
�.....V-J:90:··

.

Ha quem diga mal de um remédio- de fama universal, (às ..
.ezes tão habilmente que o Ireguez uern percebe) 50 para VEm'.
der OUÍ!O sem vàlor scientifíco, mas que lhe dà maior. lucro'
Ê uma arte de lhe caçat o seu dinheiro:" previna-se .CO!Jt� ella,

. A POMADAMINaNCORA uão tem ig.w.! no mundo. Quan
"do a desejar nunca acceíte: Imitações uem substitutos .

. Só o que é bom ê lnvejad0 e guerreado.Vende ·se em to?a p�rte.
Cur�

.

de ··e·.·m·.I;,.r· ·f·a·g·uoz cem um.só VIdro �o«RcmedlO Mman
U . I. U . (j cora contra embriaguez». .

Tem dado alegria e feliCIdade a l.fliIllares de íamilias Que
vivem na maior rniseria causada pelo. triste vicio.-Approvado
nela D. N. de S. Páulo em 30-5-915, sob n, 87.
..

Dão-se 2:·000$000' a quem, .corn provas, denunciar os
. f�l

.sírícadores ou coutraventores a E. A. GQNÇALVES. em join
ville {Santa Cathariua) PbaTm� MinaUl'ora. Enviam-se listas de
preços; a quem as desejar..

Venda em todas as Drogarias e Phal'macias

CAhCEHINa
(LIC. D. G. S. P 23-8-920, SOB. N. :1.935)

(Alimento dos dentes, dos ossos e do cerebro)

(ESPJlCIFIOO DE' DFNTIIOIO)
A SAUDE DAS CRIANÇAS
Ao vosso filhirJ!Ú', lo:! .rasceu o primeiro dente? Tem 'eH e

bom apetite?
É elle forte e corado ou rachitíco e anemico?

"

Gorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funcionam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se com frequencía?
Assusta-se quando dorme?
Jà lhe de-i CLACEHJNA, o remedio que veio provar que

os accidentes é..k primeira dentição das crianças não existem?
Com o uso da CALCEHINA podem os nossos filhos possuir

heltissirnos dentes, e se pode dispensar certas exigencias que a
.

moderna hygiene impõe a a.hnen+ação das orianças, nas loca-
lidades falhas de recursos. .. ,

CALCEHIN A é sempre util, em qualquer idade.
E' um poderoso tonico para os convales.centes.: . ..

CALCEHl�A evita a tuberculose. as infecções intesti
naes e a appendicite. CA.LCEHIN 1\ expelle o= vermes intes
tíuaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

lli.!.E '" Adeus� .ú1.Ín,ha velha! Não sup..

porto 1nai.� esta dôr de dentes!

r:I.L.[� ..... Nüo sçjtis louco! Toma dcs
corrt!Jrün.idos de

i LATA DURA 6 lVlEZES
Vende-se em todas a" pharmacías e drogar�as do Brasil.

....
.

e 'tlerés como cm cinco nún.tttos
estar(Ís allioiadol

E scriptorio de Advocacia
Dr. Pedro Silva, Max Mdyr

e José Ferreira da Silva

C:ri�"'1.-:...e Ci\.7"e1.,!
Co :r:a.:t:::O..e:rcio

Travessa 4 de Fevereiro
Blumenau

LOTES A' VENDA

DR..'\-
.

.

OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO

Cível, Commercio
e Orphanologico

..

(Encarrega-se de naturalisações)
RioBranco rir.36

H----=---·--··· ;='=;1

li DL Francisco K.ú.. ibcl l'I· Bicdico. ;
iS __ �_�

- -

(

l/Director do HO:'J)lfalMunici-;
pal e Delegado daJ;"l.y�i�nf' '1du Estado no MiJlílCij)1O

de Blumennu

I CUNICI\ GERAi ,[: Ir Consultas diarias� das 9 ás. l
; li: (I horas no Hospita1 I A

.•.
un l-

\/H cipale das �O às p �a �

·:·H Ph3rmaCl CraU$ei�O 1
�-��:_...�..��.��

QRANDE� FERIDIS NA n-BNA

Sr8. Vluva Silveira (ii FilA0

Achande-me ha 4 annos com feri
das na perna. esquerda, prevenientes
de syphílis, fiz no Recife uso de di
verses medicamentos a conselho d"
distinctos clínicos, sem conseguir (9-
sultado algum. Aconselhado a tomar
o poderoso "ELIXIR DENOGUEI·
RA". do Pharrnco. Chimico �Ioão da
Silva Silveira. tive 8 felicidade de
curar,me radicalmente c.om essõ:

grande remedia.
.

éaP• JOÃO BARBOSA- DE fREI·
TAS CORDEIRO.
Testemunhas : Pharmaceutícos

Batros Andrade e Oliveira e Dom:'
dano Lobo.
Pernambuco, Gcyanna. 30 Ne-·

�rewbrtr j'jlO.
• (Firma re�"";,,,cida J

1., .

b ('�A"D"E SEJ'!.H!,H1i:O
.. ruxm liE

H!.'IQUElttD. ". Ví'�mE.-;:E EM TC<!,�S .I,�
FIiMI1l!A.m:.:; E �'í �r.�mi'.� !lU lHiAW.. �
WUf6UCM SUL.'AME!iAOAiü.6.
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Pelo Estado
fapnôl

Realícou-se no domingo, na
eapélla do Asylo de Orphãos,
a eerimonia do benzimento
,das rosas deSanta 'I'heresínha
oUiciando OEXillO Sr. Arcebis
po Metropolitano D. Joaquim
Domingues de Oliveira.
-FaUeceu no sabbado á

noite a senhorita Nair Mello,
Iiíha do Sr. Francisco Costa
Iviello. ,

=-Consorciaram-se sabbado
passado o SI\ Victor Godinho,
empregado no eommerciD, e

a senhorita Dorvalína Asdro
ehítz.
-

,

-FaIleceu "no dia 25 o Sr.
Maréos Aragão.

"

'_
�Sêrá collocada no dia 25

do corrente na sala das ses

sões do [ury a' imagem de
Jesus Crucilícado oücreeída
pelo Dr. Cid Campos, secre
tario do Interior.
Em nome .dos advogados

tallarà o' Dr. Othon d'Eça, re
dactor d' O ESTADO.
--A poliela vae expulsar da

capital, por tadejaveis, '. os

hospedes do xadrez Antonio
Hentanan, José- Faustino da
Silva, vulgo Barba de F07'qui
lha, Hermes Carpes e Boaven
turaRodrigues,vulgoAleijado.

Tubarão

',' ,ulg�a .

CorisoI'ciaram�se no dia 18
a senhori.ta"Alviria Pacheco,
filha 'do Sr. OJympio Pacheco
dos Reis, com u Sr. Guenter
Paul.

" '
'.

-'-Será inaugurado rio dia 3
emPàrobé,districto de S. Bra.z,

, o predio do Club «Vera Cruz».
-Está sendo reorganisado

o corpo scenico (cAry Cabra!».

do 81'. Guído Hoümann, cor

rendo a toda velocidade, com
os pharóes apagados, foi de
encontro a uma carroça do
Sr. r�f� Sehwõlke, cuebrando
a perna de um dós

-

cavallos
que a puxavam. '

- -Foramperitos nomeados no

serviço. -de desastres e aecí
dentes os Srs.Luiz Patcicio Ma
ia e José Lucas.
,-A Preteítura Municipal

iniciou a nova nuraeracao de
nredios Q a collocacãe dê pla
cas nas ruas da cidade,

Durante os dí,
santa os peixe},
excessivamente ;

pescado vendenuo

1$500 e camarões [�
.

kilo.
-Falleceu no à,H z4 a Sra.

d. Bertha Lins Ca.das, vruva.
do capitão Lins Caldas.
-A Companhia E. de F, S

Paulo Rio Grande oonecdeu
aposentadoria ao agente da
mesmanesta cidade Sr. PUnIo
Pinheiro Uma, que desempe
nhava esse cargo desde HHO.

·.if:varam
"'-',,'U do

s. JOSÉ
Com o compa.recimento do

Sr, Dr.,Búlcãô' Vianna, Presi
dente do Estado em exercício,
e de alta& áutcridades, fnau
guroll-se no dOrriiiJgo passado
a illurninação eledrica no dü'- Falleceu no dia 20 do. pas
tricto de S. Pedro de Alcán- sado o Sr. Max Chindlel', que
tara. deixou viuva e cinco filhos
-Com a senhorita Julieta menores.

Coelno, filha do sr. Dulthavio -Consorciaram-se no sab
Coelho, consorcieu-se no sab bado passado a senhorita Ene
bado' (} sr. GsmIdo Gomes de- dina Schumann, lílha do Sr.
Mirándà, COllE'ctOT Estadoal Estanislau Schumann, com o
desta cidade. 'Sr. Euclides Petters.
-FaUeceu no Estreito o sr.

Julio' Macuco.
-

. .ftajahy
Foi ha dias victima de li

geiró accidente, quando via
hwa em uma aranha. o sr.

Franklin Maximo Pereira, aca
tado. membro do Conselho Mu
nicip�l e negociante estabe-
lecido no Mercado.

'

-Rendeu 705$000 o espe
ctaculo realisado'-ve1o <<Bl,0530
dos Vinte» "em; beneIicio '. da
vimra''e filhinhos do inditoso
AntonIo Laguna.

'

-Effectuou-se no domingo
passado a primeira commu

rlhão das creanças de que
par1icipal'am cerca de 150
creanças de ambos os sexos.

- Entraram em jury na

fluÍnta.-feira passada Antonio
Theodoro dos Santos" por cI'i
me de defloramento, e Maria
ldalina, connivente no mesmo
crime.
Foram defensores dos réos

os 8rs; João Alcantara da Cu
nha e Gaspar Moraes.

Joinville
Consorciaram-se no dia 24

(t·sr. Carlos Koehler proprie
t-ario do salão Koehler, e a

senhorita Ena, Lenser.
-Seguio no dia 26 para a

• região serrana da diocese,
em visita pastoral, o Exmo.
Sr. D. Pio de Freitas.
-Foi recolhido á caàeia pu

blica o lavrador FrGderico
Bergmann, preso quando, 81?
estado de embriaguez, damm
ficava alguns pontilhões da

e�trada D. Francisca.
.

-Na quinta feira da ultIma

semana, á noite. o automovel

Ouro 'verde

(;ardeal
Mcoverde

«Com a morte do Cardeal
Arcoverde, o Brasil sofIre
uma dessas perdas considera
veis, que consternám e enlu
tam a almade todo um pOVO)}.
A figura do prelado que

acaba de de8apP8reee� aos

18 deste mez, ficará. eterna�
mente gravada na memoria
dos catholicos brasileiros co

mo um dos mais nobres exem

pIos de convicção religiosa.
Durante o longo periodo de
sua vida ecc1esiastica. D. Joa
quim Arcove'rde Albuquerque
Cavalcanti foi um' interprete
fiel das leis da Egreja, pondo
todo o seu zelo,. actividade e

virtudes no cumprimento dos
deveres que lhe ditava o mi
nisterio de Deus.-E' longa e
cheia de lindas paginas mag:
nificas a biographia do emi
nente prelado. Não podendo
traçaI-a em toda a sua ampli
tUde, destacaremos alguns fa
ctos principaes, apenas.-Nas
ceu no dia 17 de Janeiro de
185Ó, na fazenda de Fundão,
em Pernambuco. Foram seus

o <,'senhor do engenho» D. An
tcuio Freo. de Albuquerque
e d. Marcolina Dorothéa de
Albuquerque Cavalcanti. O
casal teve 10 filhos, sendo
tres muiheres e sete homens.
Destes ultimos, conforma 08

habitos antigos, o pae vatici·
no-a: «dois serão medicos, dois
iazendeiros, um advogado e

os outros dois seguirão a car

reira ecclesiastica.D. Antonio

por

MESTRE ANTÃO

PRISÃO ,/�oEV�'NTRE �ENXAQUECA �OMAGO ''''

F'GAOO
. RINS,BACO

�// INTESTINOS
.

PIl...U L.AS DE: TAYUYA
DE. OLIVEIRA JI.HUOR.

l-RE"Uí TiID :ry'f'!i-{ jl; LAú :�.L Di')
no SORTEIO

José Dias. filho de Emílio
Dias, Ilí�sid�.llté em ·.L\quidr::�,
ban, Io.i, ultíraamente. sortea
do para o ser viço militar.

,_ ,

Acontece, nr.rera. fiUt' (_�üs:_-;

Dias é surdo mudo cfe nasci
mento.
Seu pae, no entanto, homem

que quer cumprir as deter
minações do Governo, compa
receu á Junta no dia desig
nado. fazendo a apresentação
do ranaz.

'

Veiô depois ii nossa redac
ção explicar-nos que a Junta:
exigia que o mesmo apresen
tasse o incapaz no batalhão
em que fora designado. ou

na capital do Estado. para ser

submettido a exame medico.
O velho é pobre e não po-BRASIL F. C. dendo a Junta fornecer-lhe

Pede-Se o cOil1oarecimento
passe. declarOU-fiOS que mui

dos elementos abaixo para os to pezaroso era obrigado a
treinos de COUjl1IlctO e resis- deixar de cumprir as ordens
tenda, Que se reálizam dia- das autoridades militares.
riameÍ:.tê das 5 horas da tar- EssE' facto depõe muito eOil
de em diante no gramado des tra a boa organisação do SOl'
te chá teio militar.
�\rL.aldo. Bnsch, ;\í::n'quardt, .Já no Rio de .Janeiro deu-

Na�al, Filomeno, Hci�or, An-
se, ha poucos dias, um facto

<1r.6. MrdJ. CflJ'fleil'o, LeIéco, semelhante que causou ver
J\risteu, Cimlw, Baumgarten, dadeiro escandalo no Supre
Farinhas. ZcauiIlha. Ubaldo, mo Tribunal'VIi.litar onde com
Ah:x, Paulo,

-

Bllhr, V,T�l1ter, pareceu um inoço alejado,
���taco, Ca�w], GCI'muno, Mel- que mal se podia arrastar de
io, Alfredo, Pfeirer. Pozes e muletas e que, comtudo isso,
Razzini. fora sorteado e 'pteso como

insubmisso.
Porque razão, nos dias de-'

signados para à apresentaqão
dos sorteados. não temos na

séde da Junta, aqui, medicos
que procedam ao exame ne-

cessario?
'

Isso evitaria, alem de mui
tas outras irreguhtl'itlades, se

reproduzissem factos da na

tureza dos que nos narrou o

sr. Emílio Dias, causa de abo!'
recimento para o pobr� pae
e, de eommentarios 0$ mds
azedos e ironicos por pm'te
da população blumenauensê.

flJIEfiOI.
R.ECREATr,�o x FLr�lnt\lISSE

'

Não obstante o 1113.0 tempo
r{"�iil�i'�'1tc !:2a1f�üu-se domínzo
rU-SSd_ji) no srraruado do BÚ1-
;:;il F. C. sito- á Rua das PEtI
rr:e!l'as, o annunciado joge das
frlTI.cipat's equipes dos ciubs
aeírna.
Tratando-se de dois clubs

L:2dios� 101 regular a ussisten
cía que compareceu ao carn

no da Alameda Dr. Blumcnau
t;,ta partida foi Iavoravel ao
F'lurniner-se, que conseguia
sobrepujar seu adversarlo pe
ia contagem de 4x:-L

TORNEIO
Em disputa de urna taça OI

";:>recida nelo sr. João Medei
r�;;; JDr. presidente' do Ama
zonas F. C. realiza-se hoje

.
.

.

no campo Amazonas um am-

ma.lo torneio que terá o con

curso dos seguintes clubs 1.
do Amazonas, ,2' do Brasil, 2'
do Bom Retiro e 2':.10 Blu
menauense F. C.
Segundo nos intormararn o

torneio começará as 2 horas
da tarde.

BLUMENAUENSE F. C:
Deverá seguir para Joínvil

le o principal quadro deste
club, que disputará naqllella
cidade dois jiJgOS com o Glo
ria F. C. ú Rio Branco F. C.

CAMPEONATO ESTADOAL

numa prophecia de natural OI' eneías brasileiraa. - A esco

gulho quedeverta mais tarde Um não porlla ter síüo lJHiÍ8

realísar-se, accrescentou aín- feliz. Cardeal Presbytero, exul
da: «dos dois padres, um na tou o Brasil pela dita de pos
de seI' bispo!»-AUm de que suír um rllho de tão exalça
os varões Sê encarreirassem do merecer. Governo e povo
de accorrío com os seus dese- o ghrilicm'U!ll. Entre as suas

[os {, obtivessem logo um gráo irmãs. a Archídío cese se sen

de cultura mais robusto,o se- tia grandiosa. A' sua Irente
nhor de engenho mandou-os o l' Cardeal d'America Latina.
todos para a Europa, onde el- Nesse redobrado de airectos,
les satislizerarn plenamente porém, lamentavam os arehi
as aspirações paternas. Dahl diocesanos o dtmínuír d8S
por diante, a carreira do emí- Iorças do Pastor. Accudiu-lhe
nente Cardeal Arcoverde foi a S. Sé com a eleição de um

sempre cheia de passagens in- Bispo Auxiliar na pessoa de
teressantes, collocando muito D. Sebastião Leme, que per
alto as suas virtudes, a sua in maneceu como auxiliar até
tellige-rcía e o seu íncontesta- à sua nomeação para arre

vel talento. D. Joaquim foi gal bispo de Olinda. Completa
gando todos os postos da hie- mente restabelecido da grave
rarchía catholíca, chegando enfermidade, o Cardeal Arco
até bispo de Goyaz e depois verde voltou à actividade.
de São Paulo. Quando se va- proseguind« na obra de en

gou, o arcebispado do Rio de gradecimento do clero da
Janeiro, com a morte do ines-

.

nossa Pátria. Entretanto, a

quecível .D. João Esberard.seu edade e o excesso de traba
nome appareceu automatí ca- lho, mórmente durante a epide
mente como o uníeo capaz de mia da grippe, em 1918, aba
continuar a obra daquelle gran teu mais uma vez, a sande
de sacerdote. E. eírectivemen- do Cardeal, que se viu força
te, D. Joaquim Arcoverde foi do a solicitar á S. Sé um coad
eleito pelo Papa Leão XIII :11'- [uctor, que assumisse o gover
cebispo dessa oapital. no de seu rebanho. O Papa

O novo prelado eI�in('nte nomeou para esse cargo, com
continuava a ser um sacerdo direito li sllccessão, D. Se-

Commis<;;ionado pelo gúver- te modelar, synthesc e pa- bastlão Leme. Desde eS1'a
no federal esteve nesta cida- drão de vistudos ehristãs;sua époea, nunea mais S. Ellli
de o capitão aviador Fontenel- vida, dedichndo à sua grande nenda gozou absoiuta saude.
le que 'veio aqui ('scolher o missão sobre a terra, jamais A molesÍiadf' que Iôraattingido
local para o estabelecimento se desviando da sua vocação aggl'avou-se nos ultimos dias
de uma linha aer-ea de nave.. As suas preocupações molho não deixando esperanças so-

Acham-se muito adiantados, gação civil e mHitar. res foram para aítender ús bre o restabelecÍÍnento cio
os trabalhos da estrada de -Colnsorc_iaram-i"P no ,l-.ia 'd d d'"

.

C de 11 .... t'-"a aseJ'm o r."'J_ .( neceSSl a es IVlnas, e aSSIm ar ". DS.av • .", ei:)-

rodagem de Braço do Norte 26 o 81'. José Piluski e a SG- o pastor caridoso, o padre, o pirita publico preparado paraa Gravatá, dirigidos pelo sr. nhorita Badia Chh.ck, filhos arcebispo esteve sempre, em um acontecimento que já se
Julio Boppré. dos Srs. Francisco Piluski e iudo e por tudo, a sel'viço da tinha como irremediavel. Mas
�Seguio pa!a Mafra, .em Jorge Chaek. incomparavel causa de Deus. a dôr popular não IDj, por is-

(}uJa collectona vae, servn" o -No dia 21 de fllSsadoten- Reactivou-se, cOTIsequemte- 80, menos intensa quando te
sr. 01�i�o Faraco." . _

tou pôr termo á existencia, mente, a obra do Catholicis- ve conhecimento do faUeci-
-FOl_maugul'adu:_ no dIa .1b disparsndo um tiro de espin- mo. Estreitaram-se as rela- mento de Sua Eminencia. O

a estaçao <t Jlephoillca do dlS- garda no ventre, o Sr. Felix cões entre a autoridade civil caracter da Sexta-Feira San
tricto de Armazem. Emmer, de nacionalidade a1- e a religiosa. Como de seu ta augmentava ainda mais a

lemã, de 69 annos de idad-e" dever, o novo. Pastor não se tristeza de tudo e de todos,
O triste facto occoreu em San- descuidou da dereza dos di- vendo-se vestes de luto em
ta Cruz. reitos da Egreja e, por isso todos os cantos, as physiono-
--Na residencia do Sr. José mesmo, de muitos interesses mias de luto, accentuado este

Francisco Pel'eira faHeeeu no vitaes de nossa Patria. No aspecto pela tarde pardacen
dia 24 li viuva sra. d, Cidalia Congresso Nacional t' pela ta, tristonha e fria. Essa coin
Mendes Camar·go. impre;àsa travaram-se, por cidencia nDO deixou de cau-
-Chegou a esta cidade o vezes, debates porliadissimos. sal' aos brasileiros uma dolo

Sr. l' tenente Antonio Martins" O Pastor àfChidioccsano aeon, rosa impressão ao vêr extin
destacado para servir na selhou.e dirigiu os que se guir-se aquelle que era o seu

Companhia da Força Publica empenharam nas discussões querido Pastor e Frineipe de
aqui aquartellada. e aos fieis ministrou instruc- sua Egrcja.
-Falleceu a 18 do passado ções bem definidas e manda- A noticia infausta repercutiu

a menina Alcidomira }·Vander- Inentos prudentes e estricta- rapidamente por toda a cida
ley, filha do Sr. Elzinio Wan- mente canonicos. Surgiram de, sendo elevado o numero
derley. questões juridicas; á Egreja de pessoas que accorrcram

tentou-se oppôr o Direito. ao palacio S. Joaquim, em

Seguiram-se as victorias.'� visita ao corpo do Carde3.1.
Nem doutra sorte, que o Pas- Assim tambem o preswente
tOl' archidiocesano se não 01 da Republica. 111'. Washing,
vidara de promover o ensino tOli Luis, o ministro da Via·
methodisado da Doutr'ina, as ção, dr. Vidor Konder, o pre
Missões e as visitas parochi- sidente do Estado de S. Cathul'i
aes, a perfeita ritualização na de. Adolpho Konder. -Por
do Culto, a creação de Paro- se tratar de um Cardeal que
ellias, e a dedicação edifican- tem hÓlll'HS de Principe, o

temente zelosa do Clero se- Governo mandou prestai' hon
cular aos serviços d� Religi- ras militares a S: Eminencia
ão, emquanto se organisavam e decretou reriado aproxima
e progretHam associações qDinta feira, dia do seu ente
pias; se fundava o Circulo CIi'. rramento. Aos 21 d. m., o
tholico Brasileiro; se reanÍ- corpo foi transJadado paM' a
mavam os antigos cenobios; Cathedral MetroDoUta!là. Foi
outras Congregações se esta- um momento de 'infinita emo
beleciam em diversos pontos ção. A multidão que ali com
da cidade. e se instituiam es pareceu, a pompa- do ceremo
colas e coJlegios de ensino uial, as representações de
scientifica,mente completo e nosso Governo e de naç�ões
verdadeiJ;amente catholico. E, extrangeiras, (�as irmandades
como para ultimar, dissemi- e contrarias cari€1cas, o com
naYam-se entre o povo mau- parecimento ele 23 illustres
cheias de publicações religi- persoilugens do' episcopado,
osas. tudo se revestiu de tim bi'ilho
Os cuidados· do rebanho, incomparavel. O prestitú so

porém, ítensificaram-se de se podia comparar ti celebre
mais e mais, e os annos ;gri- procissão da Eucharistia rea
salharam a fronte de Pastor, l1zada pela commemoração
a quem já iam alquebrando ao Centenario da Indepen
algumas enfermidades. Seus derreia do Brasil. O acto de
trabalhos haviam sido recom inhumação na crypta excava

pensados pelo Pastor supre- da na propria Cathedral, aos
mO.-Em 1905; f) Barão do Rio 24 d. ill., Ioi a mais belln das
Branco, com a sua" singular consagrações às virtudes de
pericia conseguio que o San:- S. Eminencia o Snr. Cardeal
to Padre creasse um Cardeal Arcoverde. Por determinação
Brasileiro. O Supremo Rege- especial do extincto, não
dor' do Universo predestinara houve discurso Iunebre nemo varão prudente, de virtu-

!lonos.des austeras, de capacidade
scientifica aprimorada, hauri
da nos centros intellectuaes
da Universidade Gregoriana
de Roma e na Sorbonne de
Pariz, mE:8 águerrido e ten:
perado nas ch: ..mmas purifi
cadoras da «QuestãoReligio
sa» de 1874, durante a qual
Iorm:;>ra, resoluto e desassom
brado, na vanguarda dos co1-
laboradores do intemerato D.
Vital, assumindo perif,o a:;

responsabilidades no Semina
rio de Pernambuco em pleno
inceudio politico-religioso e

no mt\io da mais tumultuante
conflagração espiritual em

que se debateram ;_�s ('.(j;l8Ci-

Estamos seguramente inl'or
mados que os jogos de tor
neio initium eIfectuar-se-hão
na capital do Estado a 11 do
corrente.
A partida final do campeo

nato de 1929 realizal'-�,e-ha
a.manhã em .Florianopolis, en
tre as valorosas esquadras
dú Caxias F. C, de Joinville e

Adolk Konder daquelId capi-
tal.

.

STADIUl\{ DA F. C.·
Terão log;;:tr hoje e amanhã

em FlorianopoIis as festas da
inauguração do novo Stadium
da F. C. D.

CAMPEONATO CARIOCA

Foi o seguintes resultodo dos
jogos ·de domingo ultimo no

Rio: America x Bota'tog'o-
3 x 3; São Christovão' e Bra
sU, 4 x 1; )jasce da Gama x

Bomsus:-.eso- 2 x O; Syrio x

Andarahy - 2 x 1; Bangú x

Flamtngü- 4 x 2.
-0--

ET.,.( S. PAULO

O resultado dos jogos de do
mingo: Palestra x Internacio
lial - 4 x O; Ly:·jo x Ypir�n
fW. 2 x 1: Athlenco x SanÍ1s
ta, 2 x O. Cürintheans x Ju
ventus. 5 x O; Guarany x S.
Bento,· D x 1.

'

��

i fxhaiado:§: WOtFF

I Registl'lldo e sob a protecção
do Mjl1isterlo do Trabalho, Com

mercÍo e Industria
Regenera ambientes de E:xhala
çõcs Balsamicas. Aquece. Perfu
ma e possue ruras virtudes pa-
ra varios usos de utilidade

publica
Produz sempre sensações agra
dav�is e confortadoras. Facil

uso e manejo
PREÇOS: Estojo com 100 Exhu
ladores: 21 pesetas. E8tojo-amo�
tra com 40 Exhaludores 17

, pesetas.
Pago por vale postal ou cheque
á CASA PROPRIETARIA PE

TIEYRA-ClJADHADO.
Sta. Engracia nr, 62

MADRID - li 1 �} ANHA

Do Amazonas ao Prata,
Enfim por todo o BrasiL

Só tem tosse quem não uSa,
O rrIfamado USTENIL.

LEITURA 80 PARA AIVIOCIDADE
Desde todos os tempos. U'n

aos grande� flugeHos que muito
tontribue para o enfraq uecirnen
co dns racas hWT'anas,é a d€cu
dencia da 'força v if<d'- p rec;s[(
mente quando llltl.is falta L!z
do hl'men ou á mulhu, ccn;o

compensacão da Natureza, r:t:"!as
horas ama'rgas, tristesa da'Vida
" fonte pois. d' f'sse flageilo
começa pelas doenças da mtl

cidade,as quaes,u3. primeira vez'
n o se; da importf!ilcia, liuando
'Il!iás tem muitissÜ!:a, por que
ção a origem de iUU iras desg, a
sas qt:er no decurso da vida
quer sobretudo na velhice: .\s
vitimas, g-eralme:!te, inexper-e
entes, fazem uso de C01'$a5 d
pouco ou nenhum valor ine
dicar!as por quem na vel'dad.
náda s 'be de fuado scientifico
Vulgarmente chàmal11-se:
OONORRHEAS BLENORR!-IA
OIAS, CORRIMENTO�_. f\tc. Sé
o leitor fÔI' uma das victimas
não ande por caminhos tortos
que lhe roubam o dinheiro. a

alegria da �ida e a 52.ude sexual
bUG é ainda. um sn'ande bem
ncontestavelmentc.l:In do:,; I1W

dicameutos que pode:s m2r, é
a: INfECÇÃO dDE.,L" �u-
NANCORA" . O Ui(_;(:; �;, ,:1f
está nos rotulos de \: ,I,:, � , ·:';0
hos casos de se tr>;;; 1 �.

Noras usam-se 2 eoil: ... : t:" de
posa para um 1i110 Ct: �a

nsando com irrigador, 2 c,',-zes
no <lia. Vende-se nas uôas
dharmacias desta cidade, e 11U

«Minancora", de Joinville. •

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


