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'J.' ·11!...· -�:) 'à' p.riliG1a podi� 'vóttai' pârà 'fa�é-r outro ataque, porém, ira- eão em Santa Catharína, à Luz, illustre juiS da Comarca aeon

ti .1.19 c�:;.� cas a Deus ccmeccu em seguída uma epoca mais pacüica qual consagrou a melhor par- selhou o sr. capitão Euc!ydes de
,

O Governador do Estado; atemorizado decerto pela 'espili- te de- sua exístencía, '

Castro, zelosa autoridade políeíai, a
. .

. entrar no campo para aconselhar
.

.

.

'.'

.

POR�JOSE DEEKE ' .to belllcíoso dos' Blúmeriauenses, procurou viver em paz Blumenau partleularmente calma :aos jogadores e Iazer retírar
O dia 28' chi Julho significa uma data de bastante írn- com os mesmos; nomeando: corno autoridades políciaes, al- muito lhe ,deve e por essa ra- do local os intrusos. pois, devido á

: iortancta para-á cidade de Blumenau. pois 10i neste. dia guns cidadãos irl1parc�aes.-}�·�o· era isso o fim da epoca re zão muito lhe quer.
'

attid'tude i!!.c<?rrecdta Gdo [uiz .Mac�rio
.' >

'h B J.
• ,.

d'
.,

d t C l\If' Q d
" .. >. e ° «captam» o moas. indlvídu-.

,

, ']u3.ndó ha.3S annos ouve' o encontro entre o povo de lu- vo: ucíonana, pOIS pouco. > epois ecre ou o >

ongresso ha.:.
. u�n � para. aqui veio os exaltados que bem mereciam al-

,

nenau é"a torça policial do então Governador Joaquím Ma ehadístá diversas leis. de óppressã,o, contra Blumenau.-rom extstíem no mumcipio tres _gumas horas de cadeia, por terem

chado, O cue 'l)- conhecido' na historia Blumenauense pela .peu. a revolta da armada, ','inham os. federalistas .io Rio ou quatro escolas apenas. A d�qó origem. ao motim, est� expio-
de slgnação de' -«Bátalha do 'tilorro do Aipim.e .

> >. Grande, perseguidos pelos legalistas etc, etc; mas isso tudo sua acção [unto aos governos �ma. entse Jogadores e Intrusos,
� .

'O t d
.

.

.

' ínevítavelmente.
Era numa, ep rca alvoroçarla.e-pois a revolução

.

que pertence a utna outra, folha da historia,
>

nm destas linhas u o conseguiu para a gran-
.
o sr. Capitão Etíclydes ímmedía-

lo,
�i.1btlvou 'ri renunc a do pJ'imeil'o)?resicientc. da Republrcc é sómente, lem.?rar, aos :B1umenauen�es de hoje, que J.mpor . de. communa e devido a elle, tamente dírígío-se ao local e agío
;'\larecha� De,yd.0I"O da .Fonsecc, .perdurou ainda. em díver- tancía teve-o dia 28 de JUlh3 SIe 1893 para a íormaçao da hoje contam-se por dezenas prudentemente: mandando sahír a-.

sos Estados do .paíz: até a pacíücação definitiva que só em grandeza do Muntcípío: _.

'

as escolas espalhadas em to;.. qiIeUes que nenhum direito tinham
.�� de intervir. Como acima dissemos

:1S95 teve lugar, ,Em Santa Catharina governava depois da ',:::::-. '.

'
.. ,

""'.
dos os cantos do munícípío. Julio Bozzeno era um delles. Já

;} depoS�yão 'd� .Lauro i\íüile:r, primeiro Goveraador .Iegalmen i�---:-:---.-'-·��:--::-'·' .. '�' .. .. A s�a energia nunca
.

e�- tendo certa vez dado uma SUITa nu-

I,. te' eleito, o tenente Joaquim Machado, ao qual porem se ,P<:trír'do . Onnü!;Jip1uin C·nth'lf'fl'-'nSo controu burreíras onde preci- ma das praças do destacamento e

", achava. em ,0_ P,p.os.iy.ão a maior par.te da população do Estado II' : .(2 HUI..mi!huudu RO (!!.Io: ti so.Josse implantar uma -esc.o'" promovido desordem num «Ü'ege;;
· .. ..

... .

1 á
.

d houve' recelo de que armado como

.1 ,', O ::n:PllC1f'1O q�e m�lS se�Slgnaloll na l�t� contr<;t as DIRECTORIO DE BLUMENAU
. a.. .custa mesmo os mato- se achava. interviesse no debate.

! �r�itr�r16.da�de�, do.GO.�T.e:r�.? dei�IaCh�.dO'1;,q.ue f0.l T co�slde," I.. . . AO .;�LEITO,RADO .'. .

I :.�s dlss�abtr�s; compensa�os, Estava um peuco ��I;lstado do gru
\ la�a !H.egal peLOS par tídaríos (�" .. LauLO Nluller,}o. ��bde o. !, .

o DirectOI"io rio PartJdo.Rep�tlillcanó Catharmepse em Blume- ., .Ji:i pela JustIç ... que se lh.e '\ a� .p? .q�Iando .0 s .. capItao a elle. se

· prlllClplO nosso Blumenau, onde '0: saudoso dr.' tIel'cIlJ o Luz I mm, ilcatlmuo ,1 deliberaçãü da CQmalÍss:ro Directora do Partido, ! fasendo,. com o reconheClmen· dmglO, pedl�dO !he qr� se t{et!�gs-
I, eo� 00�af?em e �i:�:�UI'a, ao que scoligava uma �!na.�dliqa- : vem 1'2commendar ao EleltGr:ülo d�ste .l\funici�io, o nome dó '1 t� de sUas patrioticas inten-' O\r��r. ��ad��oentI��d� ne:g���
\\,-:�nl'l'é��t;v�I,�dl�lg�� com �'S�u� :nllg-�s. drs. Bonlla�lO C_?,- I

.

.

..
. .;.Dr. Adq-Ipho Konoer· . 1 çoes.

.
. _

.

_ �o, �om.toda a calma fes-lhe ide�-
1,:r.;�n!1, � � lC.D!'_110 �t_, f!1u1a. !iL�lOS u. -p�hlbca do P,OV,).· ALe I como candida�o ao pl'eel1Jüm.ente da \'8ga aberta no Senado Fede- I RetaIdados �mbora, nao sao tlCO pedIdo, be,.ql comI? a entreqa
P�lJlCl.plOS' d0' 1896 rOl pOl'êill mfructrl'eru a ·l.uta contra Ma- I' tal,G?ll1 q 1'u11�c[mefJ.to do. pr�nteado General �elippe Schmidt. na i menos expreSSIVOS o�parabe.ns �au�rma, a� .que /uilO t

não qmz

,,:ntrdü pDrque O m.e�'1lo cont.av� com o apmo do Goveruo , elt'lçao',�}',,::i�lZat·�s� no .�lU;+n�3 _A�o�t?,. proximo. �ut�lro.
.

.

"I
que enVIamos ao benemerIto ,d�ve���erer f:ito�n r�,aI) o. o que

Federal;' --' " \}8 la em dmme todavIa houve . uma .,: �_eÍ<' �.l� ��Ig,'l._� flllct,lOsa aCLlltlÇ.a� �a P�lltI.ca e na adml- educador. Teria um gesto brilhante de aca-

�.,
.,.'

..
·-""�·n � ':,; :-;; r'la ,"'.Li1·)"�'·' 'pr \""',C d I :1'a ql'e o' V' e ll1stra':,lQ cdth�l11nl!.Il'.�, que'!' .comq SecrerullO da Fazendft, quer co�.

,., tamento á àutbrl·dade·e nada aco _

�i<l-..-;-��o�!'��ç�o � .1L�_::"�L"-', l),1�1.�:'�'. �e ma.!le,,_ L"
•

lC. .mo depntad(lje�eI�a.l'e lllade{'dl!:uossa h.meada, onde a sua pala-, '

�.
11

·

l' resulen,e da he.L,ubl��a e<H eXe.lCIClO, Marechal F]tlrlano 'r.a Haente e CUld'i.eht. li sua. culmra. e o seu senso real das cou-.\,.
tecerta.

..
..

, , ,

P,ei>roto, énÍl"ou 'em relaçõ0s amigaveis com a bancllda CIi- sa;; �reClrmn pará o nos,:;ó E�t�do ú.ma, actuat;'ão de de�taque. �luer' re'sl11a de ..�r-le· aU��d��� §Utr�i:l ��cOarP��:�d� l"�
thâriú'e..nse, àó COlla-["esSi) Federal aue era exclusivamente no (,OllerhO {)nde a �ua clarl'\'lde?cIa e amo: aq t�ab!1lno a�I'Iram .1.:.1 u..I da deu orde� às praç" s p�r ��e�-(' ']"." ,j , .� ." ,01j' _

'

1

• j
,

A "'h 'P- i ,,-,na e:·:t nova jJll:ra i:>anut �atharma, o candtdato mdlCado nnpoz· deI'-o' ,11 a, I

;�.anrl:i;>a .. DauI It:S,U .ou em pOJCO tempo um'), I!e,� I:),L!non.a �:� Ú, Donl'i'l:'W:-l. dos seus eOl'i'digionar:os e á gratidão de seus cou- Realisl'l,b )je á noite no' .

.
.

. fcntr� Floriano B Machado, 'apontando :-.;e a& C:L�sas .de tul ��r"...,hJVS.
. .

,.;

-

. theatro Frhosinn, o seu an� PUtCha�do ..

o par:bellum, 9ue �elIs
l,;-;-arreira qU? o,u1tin;o �?i pronullciad? pelo Juiz Fed{!ral e '

, A"S��:"o .��r:;torio. e��,�ra q�e,- rim, a�;8�ç�0 ao rea� .m.er:G!. nunciado concerto a maviosa �ea��l��é t!���� i;;::' ��hOc�����
t. ve de retIrar se uo Governo 'po!" alP'um tempo. Os leffa- meMü �c!�se pl'�:..L,l> correLlgconarlO, o Elel.oul-do do MUIUClplO SUl

cantora snra. Mal'gherita Rl'- senlpre perseguido pelos p fc'a
; 'i-' � ," >�' • l' . ,.. n"

'"
.

' -

'; aO:; _ lngue nrll}lil,lllen;cnte o seu nome nas urnas. certo de que no s�e. . _ E 'b 1 d
. ,.

o li- 1 s.
.

li.•a", pOI em n8(.1� g,��nant.ln CQf.,: ISSO, .porque o v,ce
.

o úal'W da politica llHcional. continUil."á olle a pl'(;star o concurso do nata que vem dE' realisar com .T a an o � sU2.,.arma e nao q�e
\'0 aado!' E;yse�· üuúher,me da -SIlva que entro';! :em exer- S(;lU _Íuconi.e,;tavel talento á causa, d t R.:lpüblba e do Est�do. en lI'me successo recitaes nos rtend"o tse endt�eg'alr fez do.protagoms-

.:- , "
.

�� ;'. tr I y ; '1
•

n d '1·' d II' d U[·. -, • ., d J 1" d· 10'> r)
,a a ruge 11:1; li guns lsparos qu.e

,G��.,o ..agOHt'Ler� a\e� alnca.mal,,� a -yersaI ° e es, o -,;d��l�HHlU',;,,>.e. UaO,o/, -';'-". r} ".
_

.1 i centros mais GuItos do paiz, aão attingil'a� os atacantes..
'. que o l:enenLe Maehadu. Por ISSO planejaram os chefes 1e-. Pem_G Cnllst.wno EedaeJ,sdl; Cu. t Hermg, Al,v_,n sendo o ultimo em Florianopo::- Entr8tan o, e Bozzeno atirador cer

,.� l{alh_'tas d� promover· um movi�ehto' pára afastar'duma vez,

I' ,-í{(_;h'r�id!?l',El�Le��bel'fJo Pe{lizzetti/Jtto HeTL'�i_ngs. Co'!!'(dO . tis ·que ro(',ebeu da imprensa toiro, Dia?te disso a: policia éumprio
(10 {_;"over'll(l os cabeças federalIstas. e ('omo contav�f,m ago ' Balsm:i., l�fa.t� 2flay1', Jose,Ferre�ra da Sl!va, LUl", : de

os maicres e:ilcomios E não
o s�u dever.

.. .

.

ia
.

C,�lh·
b ânxÚio indirecto drl Go�ret'no Fédp.ral parecia Se- I'· Freitas AIei1'oJ Rodolplw Jens,:m, 11'Iax Hering, Hermann s.)' en) nusso pal·z, mas 'tam- Al"'t<Tumuds prar;tt'l.s �ntrmtChmradram-:

,
.

' . up' -'�) 1 J tl"- R b 'E 1 B t R
se a raz as pa melras ravan o-se

g-uro n b:l:::ll succes�o. .

.

.

. 'Il rveege�/ose .ucetCe, 4';l'r:� �U..1· , ,a e" Q[Jal' arre 0, o� bem das as plateas mais exi- o til'oteiro que foi rapido, pois, al-,
,

.

:oi em priilc pio do m�z julhi) de 18]3; _quando· t he-. II berto l"·OS.'U?Tlbacher, Süy1"O 1Scoz, Hennan.n Sachtleben. gentes do Velho Mundo cançad� pela descarga Bo�zeno tom
gou � Blumenau o tenente Camísáo com alguns SOaf1.doS .

t t 1 ti t
bml fer:do, rsendo eond�sldo para

.,
,--

ç' d
'. .." . d'�]

.

t 1"
-----.--- cor'qms ou a no ave ar s a o HospItal .'lnta Catharma.

l?aI".a J '!Im' e org��J?ar aqm um �orpo .

e v� U!ULlOS q_�e -_.__.-. magnificos louros conforme
.

Feridos sahiram tambem a civil
aSEnrn- "constava ofllClalmente, bavIa de segmr, para o RlO I as apre<::Íações· de criticos Luiz 'l'omio que procurando tolher

Grandl�·do .Sul· afim de combé..te.' contra ·os revoUosos dal- P ... .,.�f��lI �t n-1'!>�"UI1..lir.i4)j·!iln C()th�H?i�1Ón'QQ I notavels flue tivemos oecasião os movimentos de Bczzeno recebHU

ri;' mais reser�adamente se sabia que o batàlhão era só- i. �lf u_hl!J' fH:n�� U'lüah1jl l& Ü�\! 1 t,h.h ,()!li

II
d� ver e;� seu volumoso al-

um ferimento �na nu�a, e a· pr�ça
,

t'
."

,.".;\ '. ,', ' ", d --E+ li
.

r�')EU-1T(�)-")I'(\ [)E BLU",fP\TAU Manoel�'-\.ntomoAJbllloqueherO!ca
men e ?rgamsa\._o para uE,Por o go \Terno. ? 8011",,0.

"

. i)ih � fl.> ,'. .:I., lá l�_;_� �J, bunl. mente se atirou contra o 3j!''''l'eSSOl"'
-- A�istaram-se uns 160 homens no reierHlü çorp.:> "e, de-

I'
.

.AO E:t,.EITORADO O pr{lgramma· do recital do Que lhe deu 1 coronhada 1 aC:lbcça.
póis d� instrllid';!s estes -y�luntariós dura.nte. alguns dias;' O Di::ectcrio do Partido Reoulllicano Ca 'l1l'inense em·' Blu- i,nsigue soprano é o seguinte: feriudo-lhe os beiços, o nal".z e a

acharar'n os cheres lega.llS(HS que' agm:a era eppor!uno 1'0111 menll.l, em cumpriJllenJ6 da deW,,:cração .da Co :,reaçilo do mesmo I PIUMEIllA PARTE testa,.
,

. .

1., ..
-

r --�Y; () movimc-nto E- de f�/'w no dia 14 de Tutho foi i Partido. l'ê',llizadâ e'n.jelo)i'YllO.P9!is, a 22 _de J !lho ultimo, vem 1:'6 ! 1,�T'OS"'A-_'U}'sci d'artn..' Vl'S-
RegIstramos aqm a nOSBa arlnura

--
, �}er cor;:},. �"'. .'

J <::t.v, .. <1_ �

I co;nmefluãr uo El.::!ltorad() repUblicano deste Mlini'.Jillio. ·OS DGIDeS I
'0._y.,._ Ja -, ção a esse humilde mar·tenedor da

em divel.sos mUmcl1- ps proclamada a " restauraçao da 1e- I dos egr.:gio;3, concjdau3.os
. ". si d'amore-Puccirii o':deni pela coragem e ca.lma com

u-alidaJe»\. O nosso Blumenau naturalmente llutrcholi, ('.utra .,.:; ... "

,I'
2·- C,\.V/";LLERIA RUSTICA- que enfrentou a ac�ão. procurando

b

l'
,,\

t 1 d G 1
.'

1 E t
• Dri. Fur·��lD .Co-RIOLA.NO ADUCCI E com um revolve� desarmado apa

vezp8 alI\::m c. nr'oc aman O overna orprov1sor·o (O, -'.s_auo
MAJOI� JO',' E'" );".C""'C'.t'\ SOA'RES 11'0' ,-< ••:,'.P.,.' NA--',,'oi lo &apete O Mamma 1

•. ,-

d U '1/· '0 "r a
.

uz �·H). pr ··"'n'e;:>. ca 'l:lra ;n'lui-' n 1.1 e e'u
,�, Vfi LV 1'- , --� t1..

I
nhaao a esmo, prender Bozzeno.

O J'. êJ.Cr-Cl !O. e� ,�
-I -!. u� cf ...

",_ ':
'

,'" .... 1"" � •
.

. .
� .-.... -- Mascagni Digna de encomios é a�titude do

pres�nçad �gL'a.!luem:1.ssapopula!·iezadeVlda:promessa.expon- respectivamente, pp,ra,08 cargói'l' de "presideIl.t-a e Vice-Pl'�6idêílte"

,I 3-, ;','ÍAD,-\:\rE BUTTERFLY- sr. Capitiío Delegaria. que esbve
do O dr.,' Paula Ramos d�pois em eloquente discurso, (JS di) Estudo, nas eleições presidenciaes que 8'e rt:<:J.Jiz.ui;_(l ,_ 3 ue A- Dl! iJel rli Vedremo-Puccini s�mIJre t� .Cl:!l tacto e:omseus bl;.bor

.

E
. , d

. . , gosto p::-uxÍmú futuro. dlllEldos dlngmdo o' com ser-mda
fins dó

m�)Yimento.
<,In segul'.la o .gDverna,or nrOVlSOl'lO Os clmdidR10s indicados são fi!ruras de nO'R',"l relevo na vi- '114-COl:W INGRATO- Canço- ," :,; ,.t·--

,

1 l'
. ./_ 1 c·.· d E + d .. \'"11' d� Bl'r> .... � de e coragem, e ainda a dorllustre

proc am0!l capI�a pro' ISO lia v s.a o a I li e
. .U.I,e- dn. po:iti'2't eatharinense, 'ambos por.adores d j umil. EOmma inesti- neta Napolitana. magistrado que dirige a comarca.

Hau e baI: oU dIversos outros decreto,.? O Governador em E[t\-el de Eer'ii,:os á causa publiea, I fi .:_' � f�m::,:o DE SEVILHA __ que de accol'do com a autoridade
Desterro p�rém não cedeu nom um passo., ,

Ái>sim, o Directorio espera que o eleit-,rado do l!ossoPartido
II 1�, '" YU(:(: poco rã-Rossini p.olicial, tomou t�dr..s as provid"n-

d
. BtIffr�:g'.�rA lJi'ílhantemente os nomes desses i'Iusrrce ho;nens rmblí s f do fElle declarou que o movimento era .; pOlica lmpor- COS, cheios de coníümça e de fé na grandeza'do futuro do nosso

I IntervHlh de 10 minutos mas.para queQ Im S. ol'sem soo-

t�nc:� e qué em algulls �jas ja, 8�ria surfocado, para que Estado.
. . I c�I��ggfiÍidO Bozzeno ao Hospital

11m Cile poz e:n ma;_.cna lmm sl:ata:n.:nte uma numerosa tro Blumenu.u 2 de JUlho de ífl30 I' SEC Uf{DA PARTE Santa Catharina. como dissemos 8..

'I'
fia do, corjJo ipol:cütl.

.

. Pedro Christiano Feddersen, Cu'rt He ·{nfJ. Ahuin

I
G-LOHEME -- l\H chiam3110 c�a, só foi �llc opcr3;do l!0 dia se-

No eIltr�,anto recebeu o corpo de vOlmlTarJOs . ordens Sckradei'� Emembergo PeUizzet.t'i, OUo Henn 'ntk,Con,"a, . Mimi -Puccini gumte por !11!-0 ter dmh�ll'o para
-

.

Da t·
.

d' U "'1· l,r. "v'eu de r C do Bal'-;11'; u'ax 1I:1-ay'r J,ose' ji"e'·]'e·}·ra da S',· .. · L";z pagar o medICO. A quantta nf>cessa

.

para segmr a., �s erro e. o 1. ue,Ct �o .<:::60_
.

a om ' ,.�" .", lYJ.I. .' ,.' ,id,. too 7-MANeiE-In queHe trine ria (500$000. segundo nos informt-

I
panha; a t['Op�, pa1'a contmuar na capItal o mOVlmento 1'e- de Freitas 1l1e!?'o, Rodolplw Jen8en. jlfa:r He

.

-- f[P,'- , morbide-Puccini ram) foi obtida por subscripçiw Vo-
volucciónario �om mais exito. l1wnn WeegeJ .J lse Deekf!; Arthur Rabe, Edgal' Barreto, 8-4 V _NTE SAVOIA! - Can- pular.

Em D�stel\ro depois t�mb('m foi levado a effeito a de-

li:
Roberto Gl·ossenbacher. Sylvio S:;oz, Hermann ,JútJi, - ]1,1 çoneta patriotica Indiscriptivel (l pânico causado

• -

d n -� N <> Ir rt·!-.t" G? r.d
.

lleben por semelllante attenlado a ordem,
P?SlçaO O :T?I!\�rno ·1] ",C "('�" ú. e.o

.

o-vernit o� ,provISo- '. 9-MAMMA MIA - Cançoneta Assistiam ao match ceroa de qui-
:l'lO dr. HerCllw Luz entrou tnumph&nte no palaclO,-porem _

::-O�===__ napolitana nhenhts pessoa!:', entre homens. se-
finalmenté ficou \tudo s�m eifíciencia, :porque Florirmo Pei- lO, -Eli.NANI,-ERNANI INVO- nho_ras e críallças gt�e procu�aralll
xoto viu-se força,do a restaht-'lccer o Governo dg�osto; o

V!:IoJIIS_ l-�� �O'4;1'1'"AS -Em Ol".'mpia, Estado ele LAYíJ - G. Verdi abrrgo nas ?asas vlsmhas, qumtaes
d H'· ·li· t 'e Ide le"'" ar o 0< lacio cl'ia 1Oill9 da c'Ts+àl'a UJi!. Ü.:J' J:'\ U,-,UI..I e automoveJs.

•

.

l'. crCl O e\ \ o: ,-- ,�a - ;.Lv • .,_ ..... � S. Paulo cahjo um fio teleg-ra O acompanhamento será Bozzeno '"utes de atirar tentO'l
tantas ,ridas. \

"

. ..
Extensa região do �ul da phieo 'sobre um cabo electri- feito pela senhora Lilly Es- fugir em um automovel intimando o

'. E emqu'>nto' se· desenrolava tudo isso na capital· do ItaBa foi sacudida' por uni co de :-30.000 volts, em COll- kels�n. chauIfeul' a conduzil-o. Este, porern
; Estado, mar:::h JU u� grande. contingente de poHciaes' contra foftissimo terremoto no, dia negou-se. .'

.

'- B'1 'd
-

. d' ." .t' t·1 '1 t ;, � -1;- h - 2 I d'" d R�quencia do que morreram . -;-",- Uma nota triste.
.

. ume�au, on ..,e e.,olS a.' pur.l\ a uos 'o u� ar�u::; ,[�ao. a 3, o qua. teve a (uraçao e lli�:ilinados qnutro opcl'arirs. Emquanto na rua chela,de povo
'na mBIS elementos \le ddeza alguma., Porem, mal se tm�la vinte e quatro segundos. A -Na cida'e de Coolrllz,na Tard.e San...., commeotava-se fi infeliz occurrencli.1.

espalha 10 a noticia �a approximaçã,o da tropa, quando tam- catastrophe occorreu ás 6.25 Allemanha ai.und'1u uma pon- e�barcavaI? os jogadores do Ca-

bem' ja se juntar-am á� velhos colonos, armaram-se com horas, enlutando a nação ita- te Iluctuante victimando 38 o-!'enta
Xlas em dOIS auto.m.oveis. �COIDP�-

"ti '

.

�a ,) S
'

e ost"'ram-s" no --fim l' o· a- num ro
'

s ...
nhados dofamosolUlz e do mC()ll'\ie

suas :prlml.vas espm1-; �ua ue .,caça p tl;
. '."IC _ ,

lana, p 1.S S o' e sas a
pessoas. nlente c\;ptain. C8.uSadOreb da de-

dtt;';'Cldade de fora", aI�;m da ca�a �aI:a adrec�,�..?ao dCElmt - V!ct.in:as eE incatlr.:ulaveis 'lhOS -Tem a'lo81'ecido em S. No domin:;o pafsado, á tarde. df'- sordem. e atravessavam a rua lfJ

m:i'g'l'antes <:mde eI'�U.BI"am uma trU;tCíWrra �. l.auoas.
.

s e pre}UJ8oB. ncon ram-se mL a Paulo muitas notas ralr�as de Hagr,)U no campo do Br"sil F. C. c>'ptando viotoria e. levantando huI'

empl'ehen�lime(1to fOI, baE:',�ai1te arrIscado. pms osBlum.E:I;lal�- res' de pessoas sem abI'igo.· 10$'0"0 do Banco no Brasil, gravj CO"fii'J�U qUi.� se estendeu ii. ra,lS..r.IIDo a JoinvIlle.
.
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U U A1an'ed dr 1'1' Dl<'nau t"Ildo o se JUllO Bozzeno e6\.ll fÓl'a de perlgo
ense<� eOIl a, c:.:..n SODlen.� b,::.en a omens pouco lha18 ou me NW por ernouan o esenCQll esta-mpa 7a. com o retrato do

,--< ' ;\ .,,,, ,'" � li
e foí autuado em flvgrante .

. "

d
.

d
' h b 1 t d t·

.

b
. epilogo. rt.Q.IH:nLos depois, no jar·

nos,
-

arma os com espmg8.r� as ue c um o C-úill pOU00 a - ra as as no lCla,s BO re' o sr_·Sampaio Vi(hü. di'n jJublico.
cance, ao pas:::o que a policia vinha em numero de duzen- numero de mortos. ü terre- " -O Presidente Julio Pres- Désencuntrar1as sci.o fiS versões
tos homens armados de fuzil comblain e bem municiados. moto extendeu -S3 do Adriatico tes, que v�aja a bordo do ',A l' que çorrem sobre li lamentavel oc
Mas o povo de Blumenall sa.bia. que sorte o ssperava Sé ao mar Thyrreno. �,

.

lanza'}, é esppera10 no Rio CUI'tl'ncia. p0: parte mesmo de pes-

os,noliciaes conse�uissem entrar na ciJafie,-,:::d!sso pode se -F.alleceram no Rio. de no dl·a 3 de ,AgostO.
soas que assistiram ao formiduvcl

'b" �. 1� escH',dalo, só e,omparavel ás acenas

faZier i,déa quaüdo se vê como os propl'ios . partidarios . �o .JaneIro os mal'eChaBS. Pu'es
__ diJ F 'r-West e que não assumi0 mai

Goverp.o de Machado cooperaram para l'epen�l' a força. E a Ferreira,' senador pelo Piauhy n....o�ee;!�or Ore�-IeOl:! ores_ propor ,:ões porque teve rupi-
felicidade., foi ao lado dos B1umenauenses.-As tres. horas e José' Bevilaqua,

.

que fez rI: I �'" �l � do (I_;sfechos.

da' tarde do dia 28 de Julho annunciava a guarda avançada pal'te d0 Constituinte. • Guimarães V[VUOS por isso, com serenidade
. e imparcialidade. restabelecer a ver

a approX'Íffiação do inimig�, 'e decorrido mais o espaço de '-Formidavel tuf.ãodevastou No dia 18 completou quaren· dadé do caso relatarido-o como el-
uma hora achava-se :1 tropa policial �lém da ponte de \VIoe!!, as ilhas japonezas Kiu,Shiúe ta annos c;le serviços á caUí'a 1e Sf' pa;;sou.
400 passos dist:tutes da trincheí:ra dos"Blumenauenses, e da.l1i tres provine-ias da Coréa. do ensino o sr. Professor Ores- Dbnut,wa·se uma partida. de foot-
romneu. a primei:éa dCSCUf!2'a. de 200 ruais conu'a e]a. Os Ela Nas ilhás referidas o·vento tesGuimarãesdigno Inspector baU ent:e as equipes do Bras:il, das

r �
. ta cidade. e do Caxias de Joinville

me-nauenses respondeI'am O fogo/porém só poucas ar nas destrujo totalmente 4.000 ca- Federal das Escolas Subven� a qu:tl deconia em boa harmonia.
dos mesmos davrun para enirar no combate, porque ,as ou- sas e damniftcou 13.000'; Nau- cionadas. esül:!do o jogo já no segundo tem
tras: .não tinham o n(;�'cesBario alcance. Porém mesmo assim I:mgaram ce�ca deJOO .embar- Recebeu por isso o illustre po marcando o Caxias superior nu�

l!"vfctoria ficou àÓ 'lado, do.'S.. Blumanauenses." porque" das cações e morreram inmimeras ed1Í�acionísta, de todo&! os· mero de goaIs �o.de seu antagonia
, '

.

.

".
.' ,

. ta, quando o BraSil fez mais um
mUit�s' çj,-,r.: ... ·'Y·gaS.ljUe a fOÍ'ç�,.ffisparou, nenhuma balà:focou pessoas. Os prejuisos sobem pontos do Estado, as mais ponto que o juis não quis contar.
nem·;na trine leLI'a!-emq,ua.ntd . os tiros dos Blumenau�nses a 100.000.000 de yens, expressivas homenagens, sen- Travou-se forte discussão entre ee-

a�ertã;tàill u<}, maior parte () . rec;pectivo alvo.-A Policiri, -A firma Brenno & Cia.do do. condignamente cammerno- te e alguns jogadores do Brasil, in-
, , ,

I t b h D t �
.

Bl R' d J � l' 't d
.

b·I t do'" vadindo o campo, como acontece
C9T'1 a, qu.a am em se ac ava o epu atiO umenauense. 10 e anetl·o, 80 leI ou eon ra o o seu JU 1 etl em .0 ::;

em semelhantes oCMsiõcs. grande.
E. e ';!,Jào Pint9 .-çI8 Luz, teve PQ,T iSf/i{l de retirar-se, fugindo cordata, apresentando o pas- os Grupos Escolar€:s e Escolas uumet·o de "penetras". entre os A MORTE DE CU;RTISS
em m::uieha i'ó�çada para Itajahy. deixando :.1l0 campo de sivo de ..4.420 contos; isoladas_ quaes se acha1'1l Julio Bozzeno, de

cõuf!-,>ate" dois m�r-tos, nove feridos e um preso, perdendo -A cldade. de Pes :fueira, E bem merecidas foram nacionalidade argentina OU.uruguaya.

�
um CavaUo. novÂ, fl.Izis diverRas baionetas e muita mun,�ção. em Pernambuco, foi abalada essas demonstrações porque vendedor am'JUlante que percorre o

, "'i) . . • munieipio ha mais de anno.

.
�Of?, Blumenaue$es nada sof!rcram, de'.. maneira que:;a vi- 'por ligeiro tremor de· terra ninguem mais do que elle Vendo que os animas estavam se

/I, ctodfl foi umli in.'íra.""':'D1U'aute algum tell1po.temia-se; qlle, que causou alguns estragos, ta�to tem feito pela. instruc- 'exaltando de maia o sr. dr. Amadeu
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EX PE D I ENTE

J. Octaviano Ramos
J. Ferreira da Silya·_

Assignaturas
• ANNO . . . . . . . . . . . . . . 10$000
• SEIS MEZES . . . . . . . . _ . . 6$008
• ANJl-JUNCIOS MEDL4..NTE AJUSTE

Pagamento adeantado
:-:') .
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ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Realisa·se no proximo dia 3
de Agosto a eleição para Pro
sUente e Vice Presidente do
Estado para·cujos cargos o

Partido Republicano Catharl·
nense apresenta os nomes dos
preclaros catharinenses Dr.
Fulvio Coriolano Aducci. que
desempenha com brilho o m,an
dato de deputado federal e o

sr. Major Accacio Mo:reira, vi
ce presidente da Assemblé-.a
Legislativa do Estado.

.

\
\

-:;::;===S�I!='==*:-

Em consequencia de coagu
lação de sangue no pulmão
talh;lceu no dia.24 o celebre
aviador Gleen Curtiss.

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



Directorio do Paftid� RepubUcano
Caiharinense em Blumanau

Ar. CIDADE

o Dírectorío do Partido Republicano Catharlnense em

Bíumenau, torna publico, para conhecimento dos interessa
que, na eleição a realizar-se no d1a 9 do mez de Ages

to p. t para preenchimento da vaga de Senador Federal,
��b�l"t� com o. f�necimento. do saudoso G�neral dr. Fclippe
Schmídt, servirao as seguintes mesas elertoraes:

la: secção: Prefeitura municipal. Prestdente: Dr. Ama
Felíppe da.Luz, Juiz de Direito da Comarca; mesarios

primeiro supplente do Substituto do Juiz Federal e Presi
dente do Conselho munícípal.e-ãa. secção: Grupo Escolar

Delííno. Presidente Leopoldo Hoesch ; rnesarlos; Felíx
Heríng e Paulo Grossenbacher. Sa, secçao. Salão 'I'eutonia.
Presidente Otto Henníngs, mesadas, Ma): Fcddersen e Ar
noldo Kírsten, 4a. secção: Salão Persuhm ltm:�os. Pl'i.;3ir�en

Henry Grotmann; mesaríos: Alfredo Kacstner c tJelsé Pe
izmann. 5a. secção: Escola Feminina de <'hSPdl\ Presidente
.Iosé Spengler, mesaríos: Rodolpho Guonthcr e Paulo Weh
muth. fja. secção: Inteudencla municípal de Indayal: Presi
dente: Carlos Schroeder: mesarios: Arthur Bona c Bcrtuol
do Sch().:�ln''HL 7a.. secção: Salão Hardt Indayal, Presidente:
Bruni) Heidrlch, messarios; Ernesto Schoentelder e .Ioaq uim
Mose:r, !j�" e.ecydo: Escola publica lndayal; Presidente João
Wiedernann, mesaríos: Carlos Groní e Alfredo Schroeder,

secção: Salão Berg; Hammonla: Presidente Ernesto Bau
mann, iuesartcs: Curt Strolseh e Hermann Koesel. 10' sec

y;;jo: Salao Vva. Schmídt, Harnmcnía Presidente Frederico
Sr;nmídtl mesários: Ricardo Marrneín o Otto Mueller, t1a.
ser.çâo; Intendencia municipal de Bclla Allíança..F'rcsi.Ien
te WiUy Heríng, mesaríos Pedro Cluudíno dO!1 [5;,'Ut0d e

alter Baumgarten, 12<:1. secção: Hotel Brattíg, Bel];"\" Aílí
caça. Presidente Custodio Campos, mesaríos Henrique HeH
e Paulo Coreeiro. 1311. secção: Ediílclo do Grupo Escolar
Paulo Zimmermann, Bella Alliança, Presi::l(mte. André Bogo,
!l1':sar1,os Domenico Largura e FeHx Odobrecht. Ha. 8{'i�çã.l):
In.ten.dencia municipal de Encí'uzilhadn .. Presidcnto aOflC Bo
na, mesarios Angelo Murara e Augusto Len.zL 15a. secção:
Salão Longo, Encruzíihada. President(! Saint Claif Trísütto,
(?lBSa.r10S Ricardo Beier e Eugenio Floriani. 1\,;.8. secçào: Sa
tu.O dcoz, Rodeio. Presidente Anuíba! Benínca, mesarios
lvIt1fCCUO Moser e Luiz Riga. 17a. secção: Salão Alex!lT1dre
Zonta, Ascurl'a. PrQsidenh: Jacob DI.lUovo. mesilrios E·;;tefa
IW Lanznaster e João Flnardj. 18a. s!ê'eeão: Intenr:kmcia um

nÍcipnl de :M.assarallduba. Presidente WàUer Rlbark, me8a�

rios ,J08.'J Bramor;ki e RodolplJo Hacklaende(·. 19<1. seoção:
SaUlo Erwin Manzke, Mass.a:randuba. Presidente Max. Haure,
mesarios Franz Zlmdal's e Paulo CardosD . .zOa. secção: ln�
tentlencia municipal de Benedicto Timbõ. Presidente Max.
Glasen, mesar!os GermanoBrandes e Adolpho fuhrmann. 21
s':::cção: Salão Hermann, Benedicto Timbó. Presidente Fritz
Lotem:, Inesarios Oscar Brehmer e Frcymundo Germe!'.22·
sBcção: Salão Kluge, Tayô: Presidente Je,aquim Morate1li,
!1lBSarÍos Leopoldo .Kl11�e e Walter Schoenfelditr, � A T""u'� C�D He . <'.rU'

A rlistríbuíção dos el€itol'es obedecerà ao seguinte: Servú'ão como Secretarias das mesas de/tomes os cl-
la. secção, Camara Municipal; votarão os eleitores da dad<los Si3g'llintes:

cidade, baixa e ceniral até o canal Peters, povoação I'onta
.

la. secção: Pre�eitura municip�.l: OUo Abl'y, Primeiro
a.guda, estrada Blumenau-Belchíor, Ribeirão Fresca 8 Gar- TabelUão de Notas. 2a. secção: G,rupo Escolar LUlZ DeUino:
ÇÜi e anIuentes. Alfredo Campos. Escrivã,o do Crime Civil e Commercio. :3a

2:<:1.. secção: Grupo Escolar Luiz Delfino: votarão os e- secção: Salão rreutoni�: R�berto Baier, O!fíC�i:\l do p,gis�roleitores da cidade, comprehendido da zona do canal Peters de im11loveis. 4a, secçdo: Salão Persuhn 11'maos: \, Jctormo
até o ribeirão Tigre, ine!. as ruas Goyaz, Paranyba e as ou- Braga Escrivão disirictal B Officiat do Hrgístro civil. Ga,
íras ruas visinhas e o ribeirão da Velha com todos os fundos 8ecçã�: Escola publica, Gaspar: ,João Esterano dos Santos,

3a. sccçiIo: Salão Teutonia: votarão os eleitores de mterino. 6a. secçã.o: lntcndeucía municipaL de IndaYlll: Ger
ltüupav&, secca, do ribeirão do Tigre até o perimetro e ma�s mano Bmndes, eSCI'J-Vã.o dístrictal. 7a. seção: Salão B:udl.
ltoupava norte, Fortaleza, Fidelis, ItoupavaRinlla, Itoupava Indaval: Herbert Bieging, Interprete puhlico. SU. 8€CÇJ'J:
e aHluentes e mais a estrada geral Salto Weíssbach, En- E,sco·la Publica lnuayal: AUrelio Buechele jlllL escrivão da
cano e fundos. Conectoria federal. 9a. secção: Salã J Berg. Hammonia: ArA

4' secção: Salãú Persuhn lrmãos: yotm'ão os eleitores thul' Mlleller, Escrivão distrietaL iDa. secção: 8a:&0: V\'fI.
di) Salto baixo, Salto do Norte. Badeninrt até Encano do 8chm.dt. Hammonia: Lui� Abry jun. escri1., ão da fa. CüHp
�'{orte, Testo baixo, Testo central, Testo alto, Rega, PDm· ctOl'ia fedf't'aL l1a. secçao: Jntendencia municipal cleBella
m�rode. VaUe do Selke etc. ABiança: EmcmbergtJ F'ellizye ti, Escrivão districtaL 12a. 3(;-

5a. secção: Gaspar: votarão os eleitores do districto cçâo: Hotel Bl'attíg. BeIla AUiança: ArClJ.àngelo Eazzaut'l1a,
;il:'. Gaspar. ('}a. secção: Intendencia Indayal: 08 eleitores da Adjudallte do Escrivão districtai de Bena A!Iianç<�. 13a.!oiec
povoaçl,o de Indayal, Estrada geral Indayal- Eneano, Ri- cão: Grupo Escolar Paulo Zimmel'mann, Relia Alllança: Ju
beirão Encano e os respectlvoS Tundas, 7a. secção: Salão Uo Roussenq Filho, Adjudante districtal d � Be'la AlHauça.
HUl'dt, Indayal: votarão os eleitores de Carijôs, Mulde bai- 14a. secção: Intendencía municipal, Encl'uziJhada: Leandro
xa, Encano do Norte com o rib. Kt'llermunn. Benedit" baí- Longo ..escrivão dístrictaI. 15a. secçilo:

.

Salão L011g0, Encru
XO, Rio Morto, Al'apengas grande, l:',strada das areias. Po- zi1hàda: Faustino Fiamonciní, Adjudante do Esc.rivào dis
la1da etc, 8u. secção: Escola publica Indayal: votarão os tríctal. loa, secção: Sálão Scoz, Rodeio: SilvIo Scoz. escrl
,-:h>.itores da Estrada geral Indayal atê Sl.lbida, incI. as po- vão districta1. 17a, secção: Salão Zonta, ASClliTU: Tercltío
voa\�ões lVarnow, Aquidaban e todos os caminhos visinhos Murara, escrivão distrlctal. 18a. secção: lnteniieneia muni
nll' secção: Salão Berg; Hammonifl,; votarão os eleitores que cipal de Massaranduba: Emilio <Jur. escl'lYão districtal. 19<:1..
moram no lad<l esquerdo do Rio Hercilio, sendo: PovQação seccão: Salão Erwín .Manzke, Massaranduba: Frpdel'ico J(j
I:IanU1lOnia, Nova Ber1in, Taquaras, Cocho, Sel1in, Raphael, jian: EscJ'h.r;lo de Orphãos. 20a. se�ção: lntendencia mUfll
Núva Bremen, Scharlach. Estrada Moema, Rib. GriBsebach, cípal de Timbó: 'Walter iVluén�l'. BSCl'iV_ã.O dj�tl'ictal. 21a. sec
Volta grande etc. 1üa. secçã-o: Vva. Schmidt, Hammonia: vo ção: Salão HermarAn, TlIn�o: F�eLiC!,lCO 8011'.:'aok,8.
rarão úS eleitores da margem direita do Rio Rereilio, sen- funocionario estadoal. 22a. secçao: S<1ko KJuge, Tayo: Ltaz
do Estmda da esta.ção, Estrada do Riuchuelo e fundos, Es- BertoH Juno escrivão distl'ictal.
trada de Nova Stettin, Estrada do Mirador povoação Noya Blumenu.u, cm Julno de 1830.
Breslau Estrada dos caçadores, Rio dos Indios, e afHuentes O DIRECTOr 10
Rio Kraul e aUluentes, Dona Emme, Vencida etc. l1a. sec-

ção: Intendencia Be.lla A11iança: votarão os eleitores da po
voação de BeHa Alliança, Canoas, Itoupava, Estrada geral
Rena Alliallça Subida. incL Matador, Lontras e respectivos
Tundos. 12a. secção: Salão Brattig, BeBa Alliança: votarão
os eleitores tia estrada do Rio do Sul com os ribeirões
Lauteabach, Albertina etc., estrada geral da Barra do Trom
budo até a divisa Lages, ÍlleL Mosquito, Mosquitinho, Trom
tmdo central, Trombudo grande, Braço do Trombudo e aI·
l'luentes. 133. secção: Grupo Escolar Paulo Zimmermann.
BeBa A11iallça: votarão os eleitores da estrada geral da
novGação até a Barra do 'l'rombudo, estrada do Rio d'Oes
lü até' a divisa com Tayô, inclusive Laurentino, Café, Bar
Ta, das Pombas etc. e mais ta. zona do Pouso Redondo come

caudo na Ponte Ernesto Prada. Ma. secção: Intendencia En
{�ruzilhada: votarão 08 eleitores da Povoação de Encl'uzi
Ulada, Cedro baixo, estrada cos Tyrolezes, rib. São Bernar
lo etc. 158.. secção: Salão Longo, Encruzilhada: -votarão os

.:_:;leitoreg da egtrada Pommeranos, Rio Adda, E;strada geral
da. povoação para Cedro alto e os respectivos fundos, 8e1'
'ii âcima

.

(Hertha, Palmeira etc.]. 168.. secç@.o: Salão Scoz,
3,odeio: votarão 08 eleitores do Distl'icío de Rodeio. 178..
di:lCcâo: Salã.o Zonta. Ascurra: votarão os eleitores do anti

go dis.tticto de Ascu�ra. 18a. �ecção: Intelldencia MassaraD:
duba: voiarão os eleItores de Massaranduba central e baI

xo, Pafrimonio, Zimmermanllsland. Benjamin Constant, Gua
rany-assl1, Guarany-mirim, Linha telegraphica, Ribeirão Frey
mundo etc. 19a, secção: Salão E. Manzke, MassarandubB
alta. Itimpava rega, Sarmento, Areias, 7 de Janeiro, 13 de
de Maio Braço do Sul etc. 20a. secção: :Intendencia Tim
i)ó: votarão os eleitores da povoação de Timbó, Benedito
'Telho, Benedito novo, Ribeirão dos Russos. Rib. Tigre, São
João. 'Liberdade. Santa Maria, Capivari, Pínheiros, Forca
ção etc. 21a. secção; Salão Hermann, Timbó: vot.lirão os

eleitores de Benedito baixo, Rio de Cedro �dois lados). Ty
I'olezes' Estrada Pommeranos, :MuIde e resp, fundos. 22a.
;secção;' Ta.yo: Salão Kluge: votarão os eleitores do distri-

L-
é o mais energíco dissolvente do ACIDO URICO, e sendo o ACmO uRI
CO o maior c mais terrível inimigo da humanidade, o

ACIDUROL
é por conseguínte o melhor amigo do genuo humano.

e tendes dOI ('811ft n Eijq s, tanto p.8.S articulações como nos mus ..

culos, uzae l}_,_CIDUROL e sentíreis raoido aüvío.
Se o vosso ligado está fi perder à sua e-nergia, se vos doe ou está

inchado, tornae ACWUROL e o bem estar será ímmedíato.
e o vosso rim íuncciona mal, se urinues pouco e tendes areias nas

urinas, com o uzo do ACIDUROL melborareís à olhos vistos.
e teu te" pe rtubações carrüacas por dilatação das arterías, conse

quencía de estarem cheias de Acido Urico, com o ACIDUROL obtereis a

limpeza das arterias e regularlaarels a círculação.
e estaes engor dat do demasiado, isso indica uma perturbação das

Iuncções nutritivas, uzae ACIDTJH.OL que queima as gorduras balofas e

regularisa a nutrição.
Um só vidro deste maravilhoso remedio Portuguez, producto dos afa

mados Lsboratcrtos da PHARMACIA FOHMOSE\:HO de Lisboa, dá rcsul
tados assombrosos e nunca alcançados por outro qualquer rcmedío s�_;

melhante, porque e:

7 vezes mais energlco que o sim [lar írancez
18 vezes mais que a Piperasína
42 vezes mais que a Líthina

Viid,ro pelo (;I>r.reio 12$000

Não é o Que menos dinheiro custa, mais e o rnfJs
rato pelOS effeitos

� o 1'J1ELHOA PAA>% TOSSE. E OOCNÇAS 00
pErTO - COM C seu uso R&::GI..iI..AR:

.

1.' A fO�Uil'" ceSSie '.apldamllnte.
2.� IAfiJ grlppes. ct>�sttpllçOes ou defl'lUIOtii. Cf!'dem

� com e{las as daros do peitD e das costas.
3.9 AlI1vf<ll.m·se pl"omptamNlt� a.s criSI!i!) (àmIÇõQS) ,

das a�U,maticos � 05 accesso::; (JS coqusluche.
t"fI'laf1do-�Q mais a.ml'lls a SuavG li! respIração.

4.· As bl'onchitéS cetiem suavemente, assim c.ll!'ftlo
a.s inflammações ti!} garganta.

5." fi, InSQmn!a, a febr'<l'� Q'G suore'S ()Q.ct\lmos Cf"·
appal'fJ'Cam.

.

6.,. '�cc$nh.lnm·gj) a� f-orçn9 9 Mormallsa.m-$I/Si as
� fU1H.:ções dO�9 Ql'gão:,; rezpll'll'.toriO$.�-

,� .$. "�.ifç �.:.,.-�...u.-.P, .:-.�:s-- t:?-t.,.'.Jr->\!"J(1�cte.$ '.

�:t$�;l.���������-!"�91i!!!'!.-�

baou

As machinas

DE UM 2VrODO CLARO E DE
FINIDO, a' Sciencia falla. noü.l
é um dístíncto medico, o

-

dr.
Floduardo Borgesôampaío.do
Rio de Janeiro, que assim diz;
-Attesto ser o Galenogal UH

dos mais enérgicos depurati
vos que tenho empregado en

al'fecçóes syphllítíoas tercía
rias, colhendo sempre opU
mos resultados. alem da mi
nha expectativa, pela rapi
dez de seu eIteÍtO.

Onde está a feHcidade
das senhoras

Em possuírem dois jardins
igados e ntre st;o do Amor
dentro decasa: o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolísa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con
forto material moralidade, ido
latria pelos Iílhos e esposo
a saude.
Faltando esta, tudo se trans

erma em sonho e martyrio-
Como pois, garantir li pos

se de tão precioso NUMEM.
de tão grande BEM? indo di,
reíto em busca de «Mínerví
na'! que é um precioso espe
.cifiDO leito pelo auto!' da afa
mada ,Milluncora Que durante
dez annos tem curad\) innn
merEiS senhoras evitando (as
vezes( operações c soUrimen
toa velhos do utero e ovario,
posBuniào aHcsíados, magnHi
coso Um negociante do aI
('ommel'cio de .Jojnvi1le, esg
tando quasi a paêkmcia
perança, curou-se de hei
rhoidas com {) frascos! T
08 incommodos causados

aregras,; irregulares. 11

rhagias, curam-se se sã

raveis) com a Minervirr

ullivers

Replefentar: te
à� posiíario

Alberto 5tein

B�umenau ...� nu.a 15
de Novembro ... 11

SANTA CATHARIXA
.

Vend

A' vi§.t� e a
I

.

":�

presíai,-ões

)
r

A CURA DA TUBERCULOSE
- .._----............- ......""""'........_............-......._......_-""""......

. Nos metiS doentes tubel'cu
sos e nos aUectados de diver
sas molestias das vias respi-·
Tutorias tenho constatado SllX�
urehend.entes resultados com

Ô emprego do _J?HYMATOSAN.
que ê além de hemostatico e.·

exnectorante. um valoroso TCI'
m(cante.

.

Dr. Herbert Maya de Vas
concellos-Pirassununga, Mi
nas, 9 de Abl'il de 1ü27.
AttE'sto que 8oHrendo de

grandes hemoptyS€8, febres
'Constantes, tosloies e suores
idos, a ponto de me cOTlside
1'ar sem esperança de salva
ção. fui aconselhada por um
amigo a fazer uso do prepa
rado PHYMNfOSAN, e, com
o uso de alguns vidros, fui
sentindo melhoras acentua.das
e hoje estou completamente
restabelecida, sentindo-me for
te, gOl'cta e feliz, pelo que a

conselho a todos os que 801-
irem ae hemflptyses a fazer
uso desse exceHente remedio
Zuleíüa. de Oliveira Costa

Rna Maria Passo, 34, CasC'a
dura,

-Hegístr",do e sob 11 protecçilo .

ti I ?\Hnb:terio do Trabalho, Com
merdo e Induslria

Regenera. ambientes de Exhal!l
\,0ca BaJsamlcas. Aqu8C0. Perfu
ma e possue rur,lS vLriudea pa
ru. ,'arias, .usos de utUídadc

.

pUblica
Pmdu'l sempre sensações l!gra
d..'.1Yeis e confortadoras. Faei!

uso e manejo
rH.EçOS: Estojo com JDO Exha
iadol'es: �l peRetas. ES�l)jo-amos
tra com �) Exllaladores 17

pe8eta�.
�ag_\) t:0r ...-n!e posçal. ot;};heg_uf' �
li t:"\ijA PHOPRIE1'Ahvl PE- �

nEYnA�CC:i.mL\DO, .. t
Sta. El1g.racia :11', [j� �

., ", . c(1,�
iH !I. D n lD � RI:; S P.\ N iI i..���.

I
;.Li�'l'OS .

para casas ;:OITUl_/e1ael:>, como ..

L
.

DiarIDS 'i

c.ont.as
corrente...>

"'\
.

Borrado1'es
.

'.
Costaneiras
ProtúcoHos ..Livros de actas ie todos os mensilios parí.\ €""Ii

criptorio e repartiçôe<.; enc(r�
tra-se 1)01' preços barafissim ,Na Casa Carl �lhb \

.�;;;_

j

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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FubJ'ícaçno dQ pães de
varias qualidades, com
as maiores marcas eie
Rullel�flhQ pelos preces
sos m;.:u�! modemos.

E[f�r(�6U a -domíeíllo
, '.

.

ER\\'n�o SCI::r�nD1'

VELHA

} ."'.
" .:

.
, � '::: .'. J

\":�./ <�7,�; l!��t � , ,",1,
",\",",I.:.J

-Soc�crro!
Mi�eri��rdia �.

�'.: j:,

l'V
.

e

(.\Iimento dos uentes, dÓE! ossos e ·dí.; cérebro)

(ESPdeIFICQ nf1 D'FN�iI(10),
A SA,UDE rJAS CRIA�JÇAS
,Ao ...·n':ls\) filhh:l:lJ, )ol .rasceu o primeiro deilie? Tem eU;

bom ªpetite? " ,

.

E elle torte e corado ou rachHkl) 6 auemico'i'
(forme bem, durante .i'! noite, ou 'chora ctn demasia?
O�: seus lntestiuos funC�!)11f\IJl rcgularmenter
Dorme com a bccca atHlrta? Constipa-se com írequencra
Ass�!sta-se quando dorme?· .

.

'
. ,

Já lhe de'] CLACEll!NA, o remedio que veio provar qu
so aecidentes (,.t. prin.1dm dentição lias crlanças"não existem?

Com o uso da CALC}l;jUNA podem !JS nossos filhós possu:
• bdlissimos dentes, e se pode dispensar certas exígenctas que
moderua hygiene Impõe ú a'unentação das' críaaças, nas kl(!�
!í<.!ades falllus de recursos,

CALCEHJNA é sempre util, em qualquer idade.
f' lU'!) poderOl>o tOllicü pnra os convalescentes.
CALCf-HI�A evita fl tubereutose, as ínferçÕli!s int{'st!

naes e � appe!ldicite. CALCEHIN'" expelie O!� vermes intes<
ttuaes e cr�a ummeio improprio á sua proUterac;;i\o.

- Ti_

QRAKDE� fEBUllS NA n,INA
iii

''''_ _ _.i
·

------ ,--- -- _-

',LOTES A' VENDA

,:�ÍI".C·l
wrfli·

t.
r':-'... ·!.:'
ri! ..� '_'."' -;:.":,
t[;f.I..\I!' ' ...... ,. >l,,' "

,'l�
'U:

A :B� '8

",

Esta i{Ô'I' de
ou.'vido e"stá me

pondo m.aluca!
"" ",---"Si PC�.....__ ç;; II.;, I' . rom.pto! tJma,......���,>. � ,�.-;j

�'>��'_;.�� doze de

1 LATA DURA 6 IvlEZES
VelldlH�e em wdas li,;; phl1rmaclas e 'drogar�as 40 Bra�n

NÃO �ó para a dôr de ouvidos como
tambem para a dór d;� dentes e de

cat�eça, as u.�"vraIgias, ·�S enxaquecas, as
Cl}hC�'3 das senhoras, as consequencias
das noites em claro e dos e:i.C�SSOS alco-
01iÇü8t etc., nada ha que se compare á
CAFlASPIRll\fA. '

'.

CALCEHINf\
�-" .... '-

(LIC. D. <li, S. P ��"-8-a20, SOB. N. 1935)

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



A CIDADE

'p.e·1 o· E·
.. '

'5't a'.'.' ·d ..o.
- Contraetou casamento pressiva dedícaroría, nos ot-

com 'a senhorita Marta José tereceu um exemplar-que mui
.'

ta ii I Corrêa, filha do sr, Antonio to agradecemos.'
.

.

. P ft
.. ". Corrêa de Oliveira, o sr. Del Hommenageando a momo-O sargento Alcides Marques Iino Bittencourt, funccionario ria do egregto brasileiro con- Acaba de constituir-se ne3-queixou-se á policia deM q}J.e da InspectorIa de Rendas de corre o íllustre e íníatígavelO .,hauUeur Aristides. - ana- União da Victoria. patrício C0111 mais uma con- ta c.dade, com o titulo acima

'.no, condp;ctor �e omn1,l{!ls da. .;;_Consorciaram-se: no dia tríbuíção ás letras de sua ter- um grupo recreativo do qualempresa C�rstni ateopellou 15 a senhorita Dalzíra WoU, ra, de que tantos e tantos ser fazeul parte dístinctos moçosuma .senhorita que passeava filha do sr, João WO'V, com o viços já lhe é devedora. de nossa sociedade, o qualcom �u.a esposa. na rua Oon-
.sr, Carlos Willy, e 110 día 16 '.

selheíro Mafra, recebendo eIQ
a senhorita Edith won. tam- �

promoverá representações,
a fel'imento� na cabeça. ,bem filha. do sr. João' Wolf,

�
concertos, scu ées dansante e

:' �No. dommgo passado f�)l com o sr. Arthur Santos. outras díver.sões, o qual será
c[' :�!�:;!!d:e�� ��:��V�d����

'.
. Tico Tico inaugura LJ ammuI com um

.

Emigdio e Alvim Cardoso o Ouro Verde matínee danrante no Salão
; motortsta 'I'hectonío Rosa.vul No proxímo dia 3 serão inau O ultimo numero do {(O Ti-..

go G1'azaim-. ..'
.'. gurados o novo ramal da R co-Tico» que acabamos de re

.. Em poder dos aggressores de F. S. Paulo Rio Grande c.-la ceber, alias como os anterio
a policiaencontrouduas facas estação de Canoinnas a esta res. A nonnlar ". vista inían

. ':-'Foram solenemente ins- cidade e o busto do sr, 1v\inis til, semprê se afirmando e no
tanados no día 22 os traba- tro -Victoi' Konler, esta.t;ldo firme nroposlto de se manter
lhoN da Assembléa Lezislatí- em preparativos os. festeJOs, no brilhante lugar que com
Vil do Estado, perante à qual que ser:ãO imponentes.

. os estercos dos seus dírlgen-..•... .o ar. general dr. Bulcão Vían -Satisras_endo 08. desejos tos, conquistou a golpes de•.

na, presidente do Estado fez da populaçao de Jarara ,:a o talento e tenacidade. O nume
·

a leitura de sua mensagem. sr. Ministro V.ietor ��ond�:' mu 1'0 de que tratamcs.oreterente-No domíngo à tarde ao dou para Felíppe Schmwt o a esta semana, truz, as colla- Falleceu repen'Inamentepassar em Barreiros capotou nome daquella estação da K boracões habítuaes como se- sabbado á noite era sua J''ósl-
O auto nr. 214 em que viaja- de F'. S. Paulo Rio Grande. [am �s Líccões de Vôvô, Es- dencía. em Indayal, o "ir. Pe-
varo os srs, Alvim Cardoso,

.....'==,':,� .cotísmo, Moda Intan'il, Hísto- dro Aaton:» Maj'li,��. suodele-·

Sartorato, Octaviano e Age- ria da nossa 'I'eraa, e«. gado de Policia d' "(judia 10-
noe.tendo este fracturado uma Pela Imprensa A collaboração líterar 3 e calidade.

.

oostella. '. "A o R ü E M" escolhida e toda firmada p rr Assisrlrn (>"e a uma sess«•... -Será hoje naugurado no ltajahy couta mais um 01'- nomes já todos conhecidos �a cinePl''lÍogr'':phic;), diriginôo-
'.' gabinete do director o retra-

g:un' de }Yublicid.ade _ A pe�isa:da. Muitos desenho�,IHs se den ,!" para SUl resideu-
," to. . do SI'. Altino Flores. .d.ire- .

""DE r d t as e gral"adas pa':TlnaS C1'8" onde �entl'n'd'" "'f' mal, Ol\. � 11', - .que vp.:n e appa- 01'1 , n y '''' "�.'" ,.,-,� � ,

;' �tor da Iils�rucção Publica.
recer, em :'0 do corrente sob de cu'macl, �':i.lljlll:".J� jJc;i�lll.a- pediÔ úm copo d'agua, que

,

- ....AConfádera!)ão de Pesca
a direcção de Cyro J\!ascare- nentf.'s etc. � o que nos.ol'�e- n50,.chegou a tom'il'."

}està tom.anda providencias nhas. inteHigeucJa yjgoi'osa rec� ú querIdo semanarlO ln- Morador ha muitos annos,

para laser cessar o abuso dos
e fulgurante que hnm;:: a n08- ra.ntll fi':'! tortas ;-1.8 semana;;;, �m ,Rio Morto gosava i ex

.' navios de pesca suntistas que sa imnrensa. e H:. n 'el 8obrí- proporCIona hora'i fHzra laVeIS tincto grande consideração'vêm penet�ando em aguas ca
ho, oútro jornaHsu 'de escol a t�da a �?risada do �l·asil. em todo o dIstl'icto de Indayaltharinenses nas quaes lançam que se tem elevado pelo ta.- ",'\ I�o lllustre. meü1C� .e ond� cra influente chefe po-:' �uas rêde prejudicando a po- lento e pela vontade de ven- merhls��o len�e cathed,a�l- liUco,

:pulação do litlo 'aI.
cer. co da. E.�l:ola llO blal'DlaCla Como del<�ga10 de policia,.....

Com ta'es elementos a am- e Odontologia de noss.tl Capí- cargo que desempenhou por
......... .... . Tijucas paraI-a tem a novel collega, tal, rece�em�s o segmnte at- muito tempo. salientou-se pela
co; 'Realisou�se no dia 19 no que se apres:.mta com a rei- testado:

.

Attesto .qne, te�l�o sua energia no cum.prín!f:llto
:';",:;(}olÍegio EspIrito Santo afes- ção de um jornal moderno, o empregado, �!fl mmha lannha de seus espinhosDs deveres.
�;ta de S. Vicente de Paula. A seu exito assegurada. e lJa mmha Cll111Ca, com resul- Cóntava f8 arlüO� ce idade

',Liga Catholica. oHereceu nElS tados magnificos e inconü�sta- e e?a progenitor de nossos

...... se dia cust@so mimo á Irmã ILHA VERDE veis o prepül'ado denominado amigos 81'S. ManoeI, FeHppe
·

Directera do GÓllegio.. Acaba de apparecer o se� "P ENAS �' I M".d� Richard e Jqã0 'M:arüns, e scgl'o do
.

13 d d' b" Hinsch - O que dig) arflnllo sm·. Antonio Cunha hino., ·.--Falleceu no dhi.. a .me- gun o numero· esse, . e110
.' ...

'

J f'lh' ha do sr m'en�a�'Q d�j'l'cado 6S letra'" e "l'J"; llu"e ru!l� i.C·I·". O "'eu entt.�JTan'e�lt(l a '2.,.lJC.·nma. uraey, I' Ir; "

...
, • ::i LI �v < .�.L. J,' �...... '"

,

.•.
·

.. ·'G··.u· l'l.herme V.aTe.ii.'a, dir-ecto!'. á prop�ganda de nosso Esta- .

�l � d P d
. . compareceu em peso a popuD1'. .fi .rre o . e AraUJO larã.) de IndavaL tem corno

."

(1;«0 Tijrrquens6". do dirigido por dUf! masculas mllitas t)essoa-s dOi; lO[l(lfes.. ...'.;;Consorci:a:ram-se, no dia vontades, dois espíritos bri- �,
.

1
-__'33$@:-<o<""�;--- visinhos. Tealjs0u-se Ii.a t�d'J,j20 em Boa Vist. fr" o sr. Sebas- Ihantes, quae8 são Nico au

.
. .

f 1, de dOTnin'!'o "t, "''''miterio Cli-tiãoRebello e a senhorita Olin Nahas e L .... i,omanowsn:'.
B j'lli A'I!I�"E·t

...

'1 re
'

e.. '.',�·.fi':�,,::�' ". ftll,�.,",,!9,:.'.�.D'4ft.� t.holi.co de Inday'aI..çlina Firmo. ,S ampam o na capa o -

':;'� �.:i.l...f.l�:s. 'Y"..\i '

-0-'- trato do sr. dr. Adolpho Kon- Aos seus pal·vll..t'� l",ignm 'a-

I h de'" ar> ta' se' Ilha' "'erde m,......u.s a.' eX1I)1't:.·'ssão . de nos ,;)taj'a '," . r, k'resden. -1 :<'. -

\I t» Vende-s.e os 10'es urarlOS: nezur.cOlil agra ave 101çao ma e- �

Sob a direcção 'do sr. Jo- rioI e repleta de, exceHentes ns.34e.(193;jm2), SGe (2320m2)
'�mê C. Sousa circulou nesta trabalhos em prosa e verso, 38e. f;PRO r;<;, 40e. (.1950 m2)

· Cidade no dia 13 o primeiro e nítidas' gravuras. '.

("-') '�)'..'

D 42 e. (195.2 m2), 44 e. 1,,0... Jlli;'liumero da «Semana espor- Agradecidos á amavel vi-
;tiva».

. .

sita. e 10 e. (ij80 1112).
: -Commerciaram-S:f: no sab
bado passado o sr. Mario Ul';
arte e a senhorita Etelvina
Primo e na quinta-feira desta

· semana o' 81'. Orlando Clima
: co e senhorIta lvtaria Gerdel
mann, i'ilha du sr. Bernardo
(}erdelmalin.

GRUPO DOS DEl
CARTOLAS

Frohsínn, sendo eS�8 atr'
l andlhantado

Aí!' :)rlc .

lL�azzpelo

-�-

fallecimetrnÍos
Pedro An10niiiJ �íru fins

Á tlatar com

Vkt;mar!n pOl' um collap' o
'cardiaeo ü\.Hl:cen nA. segl1" a

feira {;, t ,.le em sna I'e�' en

o sr. Fn>ncisco Dias, n',;gü ian
te em':. .I' e :hwl'�

O ITIBIRÊ
Recebemoseagradecemos a vi
sitads revista que ZenonLeite,
espirito de escol queabrilhanta w&_-�=,_-�� -----= '.='

a moderna geral'ação intelle- M
·

d Ir'�� � DO�h�ciual do Paraná, vai tornando a IS U nl a .

. a "v�,n�O nJ'
"

. .!1 Df(1,�
cada vez mais querida e apre Mais uma collossaI com.pra feHa á din�;eiro no Rio ele
ciada. VarÍadisssimo o nume- iJaneiro, cUJ'as mercadcrias ja se ach'1vz.m a Ven� apor prero de Junho, ê mais um tri-

h d· '11 t b II t
.

t ços admiraveis.
. '. -

:

Parece estar fora de cogí- ump o o 1 us re e e rIS a
Senhores colonos economisae o vosso dmhelro nao

tações a. elevação do distri- paranaguense.
vos deixeis illudir por annuncio fabuloso, pCI'em, a CASA

elo, de Jaraguà à municipio. _ ..�_ BORBA, o que diz faz e garante. . .,-Vão ser suspensas os tra- Portanto senhores, vlsitae esta ca<;a m'lagl'osa,. aml�a
balhos da estrada de roda- Pu.blicacões do povo, generosa para com seus Il'e-gueses, e dapols entao
g'em. J.oin'ville�Curityba. . ...�.". conrrontae, artigos e preços. .

, '. :'::_A policia prendeu o per'i RUY BARBOSA }lO}" A CASA BORBA não precisa de reclame. basta sua

'gosüladrão' Carlos RU_ber, fu- José Arthu:r BoiieuX grande fama;.e o bom conheciment� eo,n os colonos, para
.• ;gi4o á. acção da Justiça de O iilustre patricio sr. de- suplantar seus concurrentes nesta ('ldade ..
< S; :Bento. _.. '

'. sembargador José Arthur Boi Não percaús o vosso tenpc, ID correr ruas e casas,
.....

-'-Falleceu no dIa _18 em teux acaba- de publicar, em a escutar conversas Iiad:is e melltíra1 �e homens ::;el.ü oc-

Bar.ra Vel�a OBr, Joao 01e- folheto, a luminosa conieren- cupação, "

. ,� CASAi�arI,O da SIlva. .

cia que sobre a vida e obra Se ides hoje a Blumenau, va dm�rtarr:ente. ú •

-0- da Aguia de Raya proferio BORBA, emfrente á Igreja Catho1ica,� d� �a sahlraes satIs
.

': S. Francisco em 5 de Novembro de 1928, feito cautanda victoriartd1eh,�11l dCOIOROametellà����e V�A;abX>: -Ábrio' uma fabrica de con- no Instituto Polytechnica, de manejar com os espe a oeR a zou'
.'

··;'servas
.

de camarões nesta oi':: Florianopolis, de que, com ex CASA BORBA.
';dâ.de o sr. Cur:t Schulte.
;'(. ---Assumi0 o cargo de Pro-

·

!notor Publico .o dr. Manoel
.'

Xavier CarneirO. 'da Cuilha So-
M'inho,

.

:.
::"_Com 85 armos de idade

falleceu no dia'.!7 o Sr. João
·

de .P;aula. ,

..... lagUna ,'. .
.....

Vae passar.'a dent.-minar-se
.

«Rua João Cabral}), em home
nagem ao Sr.,pre:Wito Mm:d-

·

:cipal, 8 ,antiga Rua da PraIa,'
em"Magalhães. .

: ..... ---Falleceram; no dia 16 o

.•.:.S1'..Manoel Fernandes de OJi-
;. "vei1'a e·. no. dia. 17 a f'ra. d.
! ·AdeÜâ:Pires.AJuriha, esposa

do sr. RauLCunha. ...emp1'ega
i,' 'do da s,u�cursal' Cal,llQs'Hoe-
!:,' pcke 8. A;

.

I' " ..!...-

I POrto União

FELlPPE DOERCK

J. "1'. omVli e

C<?-mpagnie
CORREIO

�,.
Aéropostale

AEREO
Générale

o mais rapido'
AMERIC;A

o mais economico
AFRICA EUROPA

A Correspond�ricia d�ve ser entr�gue na Agencia do
. ç 'O R R E L O L O C A L .. ..

Onde serão prestadas todas as informações
� � MALAS DIRECTAS ,PARA ALLEMANHA· 'C - - - -:;, -

,
0'-

�_,

; Fechamento. de MALAS) NORTE--Ás Sextas-feiras ás 12 li.
enl;BLUMENAU) .

,.�'.. .

) SUL ,-:Aos �abbados as�12 H.

Fecha.iu�nto de MALAS) NOR'1:'E..--.-Á.s Sextas-ieiras às 20 H.
em FLORIANOPOLIS ,) .

20 H) SUL -Aos Sabbados as .

CINElVI _f\._ BUSCH
Domingo 21 de Julho Domlr go
A's 5 horas da tarde

MATINEE
Far West Far-West

A pequena. selvagem
() actos das atracções especiaes do prograrnms, Ma

tarazzo. E mais ume das sempre curiosas creações ,t(!

BUZZ BARTON
ENTRADAS: Geral 1$500 Crcauças 600 rs.

Um programma Iormidavel
A FIHST NATIONAL

r,03 apresenta o famoso artista

Ernst Verebe.s
na sumptuosa e fascinante Super-Produc ção de Luxo

Nocturno de Luxo
t,' um mm magestoso, montado com rigor. É um do �

ta+'os ülms que faz firmal' ainda mais o conceito de qt�-)
�- osa a "First National" quando annuncia as suas pro "ltw:-
ões recommendando-as como esta. O assumptc da pellicula

é suggestivo. (> seU deoenvolvimento interessal'à funda
, ente o espect�idl):r.

Entrada'-"· I�oltrom�: nun�eradas 21�,,;.9��a (_)éwl 2SC)'()O Creanças ..D 1\)\../

'j
.
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Machina de impressáo
Por metade do preço vende-se ma china

plana, formato tiH x 9fl, dúi8 unuos de uso. fa
bricação bavara, para jornal e obras. Funccfo
'!lamento perYeitü:simo, garantido.

Faeilita-se o pagamento, sendo firma
ido:nea.

O PREÇO É DE 22 CONTOS.

;1
:_L_

PARA INFORlVIAÇÕES, dirigir-se, por
obsequio, á direcção da "CIDADE".

__ lL. ,_____ _
---

CASA BLUM
RU.t\ 15 D NOVEMBRO 87

(hm frente_ á Telephonica)
Sortimento de faserrdas nacienaes e estrangeiras.

ALFAIATARIA para homens e senhoras
A casa possue um alfaiate que conta 35 annos de pratica

adquirida na Allemallha

A Casa vende a dinheiro e a prestações
Precas rasoaveis

,

\'�R PARA CRER

(�re(lito MlltllV Pred]::ll
O:nnior c1ub de surteios d:) Br<lsiI-Proteclor d ;; 1Johre
Fiii2! de florianopolis - Rua VLC01:dô de Ouro "�noto n, ,3

- esultado .lo 136' sorteio realiz3do a 18 de Julho do lI};1J

Premio no valo'f de Rs. 4:770$000
CADERN�TA N. 7662

1"01 p,emiada no v:�lor de quatro con!os sete:entos e $ctenta
mil réis (4:7-��""(\fl'!l c!lrle-l1!,fa 11, 7(1132 per'encente a preslam;s
a Olympia Virgínia Coelho resBente em Florianopolis.

1- '!{�_;\lIOS r,0 VALOR DE 30SCOO
10524 Manoel Izidoro Agosthlho .

.

Itacoroby
3952 l\íal'ia Silva Corrego G'l'anà
11689 Ney Tolentino Florianopolis
4380 l\'Iapoel Bernardo de. Oliveira Serrinha
2789 Demeirlo GarofaHís Florianopolis
4596 Alcioné Oliveira Florianopolis
11699 José Joaquim Sant'Anna Tijucas '

1857 Amaro Sant'Anna Flül'ianopolis
729�) Edu Aíhayde Jal'aguá
1964 Davino Arantes FlorianopoEs

PREl\HOS NO VALOR DE 10$000
8134 Presalino de Oliveira Araranguá
2127 Maria Torres Alipio Tubarão .

9246 Romão Martins Coqueiros
5828 Libania Oliveira Goulart Florianopolis
2193 Mariquita Flol'ianopalis
8739 Olindina Vieira Camboriú
7060 João Pedro da Silva Florianopolis
5452 Hypo1ito Rebello Netto Paranaguá
0199 Francisca Gellellsky Itajahy
10551 Alvin� Lapa .'

. Itajahy
Isenc;oes de pagalDent,o por Cinco sorteios

4364 Club Concordia, Imaruhy
8755 'VValdemür Vieira Cordeiro Florianopo1is
7179 Domingos 'Vieira Pamploua Trindade
1359 Aristoteles Freitas, Estreito
4795 Maria José Nunes de Freitas Florianopolis

10016 Jose Galdino dos Santos Florianopolis
294.2 José Nogueira , ltajaby
5639 Cecilia Mackowiecki Florianopoiis
1933 Libana de Campos Mello Sto. Antonio
3111 Maria Sant'Anna

. Florianopolis
VISTO PROPRIETARIOS

JOAO P. O CARVALHO
,

.

Chaves & Cia#
Agente em Blumenau: MANOEL FERREIRA -R.Bom Rett o

Andreza Campos da Luz
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