
•

G t .• ,."..........

.
- _-

_. -_ 0.0'.

:
.. ·····"' '!I" "!'Ir

·

••• .,. ••

SEMANARIO NOTICIOSQ. ,

Redactor respensevet:
MAX MAYR

Proprietarios: Diversos.

EXPEDIENTE:

GERENCJA NAS OFF1CINAS

ANNO VI 11 BRASIL fi BLUMENAU, 9 DE AGOSTO DE 1930_ N.41

Duas Palavras.
n;mca me passou pela cabeça, de eu converter-me em pro

Titeur, valendo me de um presupposto momento para jaze"
a mínha vída.

.
.

L

Quanto ao sermão de .Iagrlmas encommendado sobre o

d�bate da Volkszeit.ung com o venerando Der Urwaldsbote,
�rocure o meu antigo e prezado amigo Mimoso Ruiz verí

f��ar, se. no cabe��.Jho dos nu�e�'os deste orgão, em que
fuI debatida a "luta apontada, Ja llgnra meu obscuro nome.

Resta me. agora agradecer á Folha Nova o retumbante
reclame que fe.z reboar em torno do meu nome, elevando
o a culmínancías nunca por mim imaginadas e atrahíndo
para os. J�rnaes, que tenho a honra de redigir, a attenção
e a curíosídade do respeitaveI publico.' i

O preza�o co�lega conhece perfeHamente as aperturas,
em que se ve muitas vezes o jornalista, que tem acallha�
mento de recorrer à tezoura. Publicando a sua sensacional

Linhas acima fazem os antigos redactores desta folha, nota, fornec�u me assumpto para mais de uma columna. �R!;b'%��;:'�5C'7q��

O tavtannR J'F' d did
Por ISSO aqui lhe deIXO com síncerídade a minha gratidão.

de mefhcr em bomeh. ,

C aVIano' . amos e ose err811'a a sua espe I a.
algodão, producros q....

Tomando eu a direcção da Cidade, embora que me
MAX MAYR I

Comp"nbi. scloedon. cm

falhem os requisitos Indispensaveís para tornaí-a melhor, � �nT")"
proprib pl.nuçQ<I,

não posso deixar Ie reconhecer a ímportancía do legado 'I'fC

i\t�. de que me torno depositario, pois que elles souberam eu- "Ainda O essessmto do Lríquecel-a, tudo em preveit@donossoqueridoB1umenau,e
I OPjamais em seu interesse proprio. O serviço à nos Blume- presidente João Pe�so""".·���

.

nauenses prestado por estes dois dedicados amigos, iundaa-
CP lU. �:

do 8; Cidade .com es?assos recursos, só mais tarde se poderã Pormenores e antecedentes éJ. smes« _7
.... "''FV"�v:,.,..,.,,, _o""':4!'z'bnc':""

avaliar, porque um Jornal em vernáculo emBlumenau e ele- .
..

.. .. C' '" U:� /II"�",U"_ , �....,lt-; HJO>

mente de capital importancia, já por divulgar 16ra do mu- 'A

° presidente João Pessôa I tenha, por ventura exercido.
��.- ........=-0..."....""'a......".""..,,_ _

nicipio o que se passa nelle, o incremento de sua lavoura, fora a Pernambuco em

caraC-j ..Muito ao contrario disso
.

Io progresso de sua industria, o desenvolvimento de seu t�l', particular. não só para seus membros manifestaraD�
a

•
tiros o e�tadista pal'ahy?ano. m�nto ne.cessarío, á Nota

commercio, já por tornar famílíer o nosso idioma entre aquel- vísítar o seu amigo Cunha sempre accentuados pendores
O seu Juramento hediondo triste que aqui vae:

1e8, que com elle não estavam em constante contacto, já MelI?, como tambem para se para os actos de víolencía l
í'oj infelizmente cumprido. I Emquanto na rua' cheia de

por proporcionar aos poucos luso-b!'asHeiros, que aqui re- receitar com o.,se� medico, resultando dahi, talvez, a per-
Os .sentimentos de vingança I �ovo commentava-se a Iníe

sidero, alguns momentos de prazer mteUectual. que- mora e� Itecííe. Logo petuação do seu mandannato
peculiares aos homens do ser- i llz occurrencía emuarcavem

E isto fizeram-no abnegadamente em prol de uma na- ao c!_legar! as 9 horas da nos municipios da Parahyha. tão, ainda uma vez se affjr� 'I'
os jogadores do Caxias em

cíonalísação mais perfeita, sem collímar recompensas pre- ma�ha, estJv.er� na redacção Quem viaja nos sertões pa-
maram no episodio triste e dois automoveís, acompanha

sentes ou remotas, Devemos lhes por tanto tributar o nos. do Jornal »�harlO da Manhã», [rahybanos tem forçosamente
lamentavel que se desenrolou! dos do famoso [uíz e do in-

80 reconhecimento, inscrevendo os seus nomes na chroní- onde se delX?U phctegraphar l que entrar em contacto com
na tarde do dia 26 p. na rua I conveniente captaín causarío-

". ca da nossa communa como benemeritos. em. companhía do director a tradicional tamílía, cuja
mais movimentada de Recife,

I
res da desordem, e' atraves

" Proseguíndo nas mesmas elevadas normas por elles d? mesmo Jorn�l" dr. _Caio de influencia politica e eleitoral
enchendo de apprehensões a savam a rua 15 cantando víc-

.

observadas, espero em Deus poder contribuir com meu Lima Cavalcantí, rrmao do sr. se estendeu sobre varias Ia-
collectlvidade brasileira, toría e levantando "hurrahs

fr8;co concurso á !ntegr�ção d.e .todos o� elementos aqui Carlos de Lima Cavaícantí, zen�as em municípios. Lá
rumo a Joinville.

'

exlstentes numa 80 patría, que e o Brasil. ha POUC?S dias preso no RIO se formaram naquelles Ioga- O corpo do presidente João
Tanta indignação causou a

MAX MAYR.
de Janeiro, corno envolvido res ermos e longínquos, ver- Pessõa embarcou no dia 31

cantoria que o
.

sr. Roberto

emmovlme�.to revolucIOnario. dadeiras escolas de bando- do mez p.' passado, para a Gr�s�enbacher, delegacio de

Da redacçao do mesmo jor- leiros, em cuja obediencia I Capital da RepUblica onde de- pOhcIa, supplente, embal'can

n�l o presidente João Pessôa cega e :l'anatica descança o I verá ser sepultado de accor-
do em um automovel, acom·

fOI, almoçar no restaurante prestigio dos chefetes locaes. i do com os desejos da familia p�nhado de duas praças, sa-

Leite, � como que prevendo Quando estalou a insur

I
do grande morto, �l� no en�alço da al,egre ca-

q��<> <=1'�� <:> "'"",n lllthno iii", ,!o :r>Plç.aU UI:J f"1'lnC4:!2}1... ", n"o.e _ _

. IaVana, nao consegUindo a1-

VIda, fOI a uma photographia te Dantas ficaram ao lado do
-

--- caneal-a.

onde tirou diversas poses. De- coronel José Pereira, colla�
.................,;;:,-......-------

P.OiS de comprar un;as joias barando act�vamen.te na maS-I!T�rde Sang 'e tana casa Krause, fOI para a horca que tlllha por objecti-, UI � In. II
Sob esta epígrapbe publica a Folha Nova de FlorianopoIis confeitaria Gloria, ::entando- vo principal apear do I

do dia 6 o seguinte:
se a uma mesa, em compau- poder o presidente do Estado.! Autorisado pelos pal'edros

Somos informados que o advogado no foro de Blume�
Ma dos drs, Caio Cavalcanti, As pr.....videncias do sr. I'

do "Caxias" rebate' o nosso

�. au sr J1ax Mayr, adquiriu, por compra., o l1wterial do jor-
Agamenon Magalhães e Alfre- João Pessôavisaram especial- collega "Correio dB Joiville"

nal A'Cidade, q.ue ali se publica e que vinha sendo supe-
do Dias. mente a familia Dantas, que a nossa local inserta na ooi- ,

.

f
Conversavam despreoccu- constituia, em Teixeiras e ção de :26 de .JUlllO, por elIe, .

DIzem telegram!-llas da Ita-

riorrnente dirigido pelo nosso talentoso e disüncto con ra- padamellte, quando entrou o A!agoas do Monteiro, grave qualificada de aleivosana par- ; 1I� que o sr. Bemto Mussoli

de sr. Octaviano Ramos, tendo aincla assumido a di..
s�. João Dantas que, appro':' perigo para ° ordem. te em que nos referimos á)'

m, apesar de. bastan�B doen

'recoao da Wolkzeítung, periodico allemão editado na
x.'lillan.do-se, por traz d.o dr. Batalhões da força pu.blica att�tude inconvenIente do J'uiz te, acha-se mnda á frente do

mesma cidade. .

M u· l' t Agamenon, e de frente para enviados às pressas para Tei- 110 jog'o e do captain do so- I gover�o" .,

Pelo que se vê, o sr.
. ax lUa.yr mostra-se (, 1.Spos.o (l.

o sr. João Pessôa, disse: xeiras, sustentaram um com- bredito club no campo do " .0 pnmelI'O IDIlllstro italiano

� disseminar l)()r todo o municf:pio; em portugu,ez c allerJUl0,
_ «Sou o João Dantas», bate renhido con' os canga- Brasil F. C.

101 atacado por abcesso no

..

\... os assumptos que melhor caibam ás Gonveniencias de 1nD-
disparando incontinenti o re- ceiros da familia Dantas, con-, Alheiosa qualquer dos clubs estomago.

menta tornando-se senhor do campo jornaUstico da grano vólver. A bala attingiu o pei- seguindo rechassal-os, após aI' contendores nenhum interes-

de co/nm.unu, manejando a seu bello prazer a sua pena to,_ lado di!ei.to, do preside.nte g'umashorasde cerrado tiroteio rI se tivemos para {ieturpar a (' SERVIÇo0. DA·ASSISTENCIA
de combatente nOVD, como se constata pelo inicio da luta - �

O
.

W lk 't t U
Joao Pessoa que ao levantar- Implacavel para com os i verdade, relatando apen8.s o I illllllstro das Obras Publi-

que se desenha por parte da
.

o ze� ung,. con ra o ve W
se, recebeu o segundo tiro. seus adversarios, o governo que nós e toda a assístencia,' cus deu relatoria sobre a mar

e conceituado orgão Der [Trwaldsbote, servzndo-lhe de p1'e...

cahindo,
.

da Parahyba effectuou varias presenciamos.
.

cha dos serviços de soccorro

texto a forma de como este noticiou a morte elo P1'esiden- ° assassino dá então, ter- prisões, inclusive a do sr, Joa- Antes de nós iá a "Folha I as populações flagelladas pelo
te Jorlo Pessôa, 'd' D

J t t

Ag'uardemos os acontecimentos.
ceno tiro, pegan ° o pulso .da qUlm antas, que amargou 28 Nova", em 23, havia publica- .,.

recen � erremoto, consignun-

victima. dias de detertção na cadeia do um communicado de seu

I
do a dIminuição de actividade

,São Muito honrosos para um pobre mortaUnexperiente O delegado Apulcbro As- de Piancó. Posteriormente, a correspondente em.Blumenau, da zona sinistrada á propor-

no manejar a penna, os conceitos emittidos pela confreirR sumpção, que se achava na pülicia parahybana deteve do qual destacamos o seguin-! tão que desappareciam as

illustre sobre minha combatividade jornalistica, antes mes- confeitaria, agarrou o sr, João duas tias do sr. João Duarte te trecho: I necessidades mais urgentes.

mo de apparecer o meu obscuro nome no cabeçalho desta Dantas, áuxiliado pelo sr. Dantas, originando-se dahi o «Exaltados os animas de-l Proseguil'am sem interrup-

iolha como seu redactor. Aguinaldo Lacerda e tenente odio terrivel que este passou vida a um fiscal do Caxias' ção tanto de trabalhos de de

Concordo naturalmente, que ella passa por uma insig- João Queiroz, tomando-lhe a a consagrar ao presidente que mostrava-se muito impal'- m�lição dos predios inhabita

nificante modificação, isto porem em detrimento do seu hu- arma. Nessa occasião o mo- João Pessõa. daI (parcial, aliás) algumas veIS e remoção dos escombros

mílde reda.ctor, porque não pode haver paridade entre o torista do presidente João Com o desdobramento da pessoas invadiram o recinto como a reconstrucção das

valor tão comproyaclo�o.exp�rimentado jOl'naIi�ta O?tavia�o Pess,õa approximoll-se e in- l�ta, Du�rte, Dantas; que resi- da peleja, I cas�s que ai.nda poderiam

Ramos e minha mexperlenma, porque quanto a Opflentaçao vestw. contra o sr, Dantas dIa na CapItal do Estado, on- Achando-se presente o dr.' abrIgar os antigos moradores

atê agora segui.a, não ha nem houve intuito dp. modificaI dando-lhe um tiro que attin� de tinha a sua banca de ad- Amadeu Luz, integro juiz da' A ,obra de assistencia á irr

a como bem accentuei nas palavras com que me apresento I gui a região. fronta1) resvalan- vogado, emigrou para RecUe comarca, e. vendo que as cou- Ianu.�la já recolhera 806 crian-

.a� tomar a direcção deste sem.anario, .

do pelo couro cabelludo, iniciando então uma séria cam sas marchavam para graves ças, entre orphiios e menores

Mal informado 10i porem o nobre collegtt !la parte. em A primeira impressão foi panha pelas colunmas do «Jor- acontecimentos, chamou o de- se'p.arado8 das respectivas fa-

...··t.··.: auo a:;,!'levera, que. adquil'i por c0ID.pra o materIa� da· Clda- de que João Dantes fôra moJ'- naI do Commercio», de pro� legadode poliCia communican- mllJas.

�
. de o qU6 realmente não se deu, VIstO. como !i CIdade pas- to, verificando-se porém, que priedade dos irmíi.os Pessôa do-lhe que o jogo estava mui- Além dos soldados do eXBl'-

BOÚ a perteli::er a 1llJ1 grup_o de aml�os, �cando a
.

meu apenas :tôr� ferido levemente. Queir<2z contl'!l o governo do to animado» etc,
..

cito e .da milicia fascis�as dos

. cargo tão somente a redacçao. �e ,tomeI a .mIu.:- as esplDho- O d�. Juao Du�:ctc Dan�s, S1'. Joao P��soa, .

..'
Em outro commulllcado do bombell'OS � dos co�hgentes

.sa.·s tuncções, U.'que
me aba.lancei, fIL-o

a pedIdo 11.

.•
os meus pl'e- as.sassmo....

do preSI�e�te. Joao
A «A Umao», orgam offlcmll;

mesmo correspondente, que de voluntarlOS, contmuavam

.zados i1mlO'OS OctavÍalw Ramos e Jose FerreIra., que can- Pessôa. diZ o «DIRl'lO de S. do governo da Parahyba, re- a "Folha Nova" publica no occupados nos servIços de

çados do lahor ingrato �e lJ�d.ira� para substitu�los. '.
Paulo», em extensa .l'epo�t�- trucou-Ibe eom 11 mesma as- dia 26, ve-se qu� «D.efI'ontan- 80ccorr08,. 3:,:192 op�ra�ios.

.

E certo, que assuml a dlreCçu.o da "Volkszmtung �em gem, pertence a uma famlha pereza, estabelecendo-se, en-j do o uruguayo atreVido disse- As condlçoes samtanas ge

portuguez ,;Jornal do, povo,':}. maS tambem para seF_vIr o q�E;, deste a mon!l�(lhia vem; t�o! violenta pole.mica jorn�- lhe a autoridade que deveria raes, �ram plenamente satis-

proprietarj(o, meu amIgo EmlllO <Tacobs� �ue na QCCa�H:o se mIlltando na pohtica �a Pa- \ hrstlCa,_que. culrrnnou na dI- sentar-se nas bancadas, onde lactorIas.. .

achava sQ:m· redactor. Todavia peço hcença. a dlst�ncta rahyba, tendo o seu avo exer- vulgaçao, pelo orgam para- era o seu logar. Um Ímpru- Os eIfmtos do terremoto ti

confreir;y para lazer uma lig�ir.a �ectmcação no q�e se re� cido naquelle época, o man� hybano, de varios documen- dente capitão ,de j0fl.0. d_e fu- �ham-se .feito ?entircom par-

fere ao .Jornal que estou redlgma� em l1�gua a,llema, o qual dato de deputado geraL
.

tos pertencentes. a puarte teàolj do «Caxws'�. dZ'r'lg'mdo- tlcuh�T vwlenCla em part� da

se intitu,�a "Volkszeitung" como aClma disse com � re$pec� Seu pae �.o dr. Frank1}n Dantas. e que haVIam SIdo ap- se ao dele!!.ado dl.';s�-lhe q�.w localIdade de ScamplteIlI, na

tiva tra'ducção em aUemão pntre parentheses, e nao ,.Wolk� Dantas polItICO
.

em Alagoa preendldosna busca que as au Bozzeno nao podeTW- sal1,7r, communa de TrevICo.

zeitung?" '. .... .

<
.. ...

•..
.

Monteiro, lm�igo d�putado I toridades policia�s fizeram em' po�s estava em sua compa-. Apezal' disso, .apopulaç�o

...... Peljo juizo; que ii. meu reispmto faz a Folha Nova, que fed�ral e medICO mUlto con- sua c�a. !laCa�ltal do Es.tado. nh1,0.)). .

mostrava-se confIante. � Já

ã;va1tç� á idéa, antes mesmo de ve! o meu nome nos, cabe- hecJdo .em toda aquella zona I Isto IrrItou ,:lllda lllals o
,

Ve, po:s, o collega, que a recomeçara a sua actiVIdade

çalhQs{üa "Volkszeitung". e �da ,.(�ld�de", de preteuoei' eu 8('rtaneja. ��o se recommen- I matador de Joao Pessoa, que m�ormaç8.<? que lhe prestara_m nos campos.

torna�
•. me senhor do campo lornalistwo da grande commu� da li. faml}m Dantas por! desde então nas. rodas de fOl mal ahnhava.da e que nao

�--

�a", I),. r.Me querer torna-�é (;;� em Blumena.u �m sim1,l.la- nenhum.acto de bravura ou I ami&,?s, em todos ?s �ogar.es �xaggeramos,. tendo até omit- Os jornaes continuam en-

crb d, •• Héarth o famoso Jornalista· norte-amerIcano, qu,e. toleranCla, no exerciclO de mamfestou os seuamtU1tos, lU- tido Uill facto, que vamos chendo suas paginas ide 1i�ti

"'tantô dell q.ue' �tl�er as chancell.a:rias. .Ora tal. pretellç�o q_ualc;tuer funcção publica; �ue raD.do que haveria de a.bater accrescental'l como comple� cial'io referente á ultim� �a-
..

. �

Deixando a direcção da cidade, a cuja frente estive
mos durante 6 annos, cumprimos a obrigação de agradecer
a quantos nos animaram e auxiliaram no dínicil ernpre
hendimento de que agora nos desobrigamos. Entregando-a
a mãos seguras e' a uma vontade firme, retiramo-nos con

fiantes em seu futuro e
.

com a conscíeneía feliz por termos

com assa pequena contribuição de nosso esforço, collabo

rado no progresso do grande munlcrpío, em que vivemos.
João Octaviano Ramos
José Ferreira da Silva

.s....

:.'. :'

Ligeiramodificação na

Imprensa blumenauense Noticias
do exíerior.

Italia

�.

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



A CIDADE: Q de Agosto
das ap-;'vorantes, ao

--

mesmo \ lt t" -d \1 li Itempo que o quarto todo era 11 es a e nossa �en tOra ell1 /""�devorado pelo logo. Com 08 :"\

��i!°�o�:la��i:.n��: a���:��= Azamlnya (Brusque) \ram a porta do minusculo _:iiJ.
compartimento, arrancando á Como de costume, celebra-se em Azambuja a 15 dti\
morte os que ainda ali se Agosto proximo, a segunda resta annual em honra de Nos
achavam. O fogo roi causado- sa Senhora do Caravaggio.
pela imprudencia de um me- Serà precedida de novenas de que serão festeiros, na
nor que riscou um phospho- noite de 6 de Agosto o sr. Pedro Vieira e Exma Sra,
1'0, deixando-o cahir sobre

" 7"
" "" Henrique Lima " "

um rolo de filma que pegou " 8" " "" Lydío Domingos " "

fogo ímmedíatamente. No " 9" " "" Manoel V. Ramos" "

sinistro loram queimadas 26 "10""" " Pedro Cardeal " "

crianças, das quaes 23, em "11""" " A. Kustner e d. Thereza Wanke
estado grave, foram interna- "12""" " A. Moritz e d. Lydia Bianchini
das na Santa Casa. "13" " "" A. Schaeíer e d. Coralía Olinger

"14 " " "A. Hãnschen e d. Evelína Gevaerd
Os festeiros do dia 15. são o ExUlO sr. Alfredo Coura-

O proprietario da "Confei- do Moreira e Exma Sra. D: Rosinha Schmidt, residentes em
taría Gloria, de Recife, está Itajahy. No dia 15 haverá missa solenne, ás 10 horas, com
recusado ínnumeras oüertas sermão ao Evangelho.
em dinheiro, pela mesa em

-------�-----�------------

que estava sentado o Presi- batata ingleza, trigo e milho, grandiosa pellicula da Para
dente João Pessoa, quando a banana está em primeiro mount «Alvorada do Amor».

foi barbaramente assassinado lagar, pelo seu incomparavel A empreza van Biene mui-

Declarou esse commercian- e insubstituível poder alírnen- tas felicitações.
te que somente hade cedel- ticio; e Iicou mais demonstra

PONTE SOBRE O ITAtTAHY�
a para a víuva do Presíden- do ser preterível comer cem

MIRIM
.

te morto, ou pera o senador grammas de alimento comple- D Preí it M
..

I d- .

kil d li o sr. rererto umerpa e
Epítacio Pessoa ou para o to, do que meio I o e an-

It
.

h b tílí
.

I t
' 1 aja y rece emas genn 1SS1-

Instituto Archeologico, mentes incomp e os, para ue -

it
.

tiles a digestão extrair as ditas mo ccnvi e para assis Irmos

cem grammas necessarlas. Inauguração da ponte sobre

Os tuberculosos e os seus o Itajahy-mirim, e do edíücío \�
candidatos e os arthriticos da intendencia distríctal de

encontram na banana comple- Luis Alves, no dia 10 do cor

rente.
Da excellente revista «Bra- tamente verde cozida: aquel- A ponte será inaugurada

sil Social» que se publica na 1e8, um a1iment� de poupança ás 11 horas, rallando os Srs
Capital Federal, extraímos os e estes um antídoto, por en-

Prefeito e um representante
seguintes topícos, cujo conhe- i cher-lhes o sangue de globu- do Sr. Presidente do Estado
cimento poderá ser de gran- los vermel�os. e o edilicio da lntendencia
de utíãdade para os nossos As anemla? e as chloroses, ás 11 horas discursando tam-
leitores. os enfr!'lqueClm_entos por qual- bem o Sr. Prefeito e um re-
A grande quantidade de quer forma, sao curados a�· presentante do districto.

banana consumida nos Esta- I
sombrosamente com o uso da

dos Unidos e na Europa é banana verde.
.

em estado "verde" como le- A banana verde - depois
Noticias Locaes'

de cozida-está como a bata- !., i lil. OIgume. dO valor nutritivo da banana ta ingleza-depois de cozi a;

"verde" e tão grande que - presta-se para qualquer prato
depois de madura, não lhe é que com esta se faz, recebe

comparavel no seu Iormida- todo e qualquer tempero que
vel poder alimentício. a batata recebe, mas, vae

A banana verde, "bem ver- mais além, a banana verde

de" contém em si grande cozida - com ella laz-se do

quantidade de "amido", o qual ces diversos e de primoroso
se transforma em assucar, paladar e alto teor alimenti

quando madura, perdendo a- cio.

quella substancia que é super-
nlim (mto. Fp.ihl ('.om banana "verde"
A banana verde cozida ao cozida, além do seu g'rande

fogo não tem "sica", nem valor alimenticio (que não
"travo", torna-se um alimen- tem a banana madura) é de
to de facilima digestão, de sabor differente, mais agrada
facil assimila.ção, sabor e gos- vel e melhor tolerada.
to principescos, muito agra- Banana verde (bem verde)
davel ao paladar mais exi- que ainda não attingiu o seu

gente, é um verdadeiro toni- desenvolvimento, de tão ver
co dos estomagos doentes, e de, depois de cozida, em cal
�specifico para a cura das da é sobremesa de grande
dyspepcias, é um legume in- luxo; e em latas, ou em vidros
nocente e grande fortificante. em conservas de calda para
Não produz Ilatulencia como exportação, ou em vinagre,
a batata ingleza, mas cura a como conserva, só ou com
flatulencia produzida pelo uso cebolinhas, pepinos, vagens,
da carne e da batata. etc.
Ha prevenção, ou temor, de Usae e propagae a banana

comer-se bananaverde, cozida legume e tereis prestado dois
pelas pessoas que nunca a serviços de humanidade e de
provaram. patriotismo.
Provem-na, e com o uso de A banana legume não deve

oito dias apenas, �ent!r-8e-ã.o ser "de vez" nem '"gorda",
completamente satI.sfeItos, ah- por já ter principio assucara
mentados,

.

bem dISpostos e I do e não agradar ao paladar
propagandlst�s conVICtos des-j cozida em sal, temperos, pi
se grande e mcomparavelle-I menta, etc., não, porém, que
gume. faça mal; mas, deve estar bem
Dê-se ás creança� ban�na verde, tão verde quanto se

verde, "bem verde", COZIda, possa imaginar que, por egual
em fórma de ensopados com nenhum mal faz.
carnes, peixes ou aves, sopas, Aos arthriticos, diz-se-Ihes
mingáos, pirões, sobremesa, I não esqueçam que o seu uni
etc., e as creanças demons-. co medicamento é o uso cons

trarã? logo nas faces o enri-· tante do grande alimento, ali-
São Paulo foi thea- queCImento de sangue, pOr mento de poupança por ex

tro de horrorosa tragedia. isto do augmento dos globu- cellencia.
Um bairro inteiro da metro- los vermelhos; a seguir, com A tuberculose tropical, tão
pole viveu momentos de in- a. continuação desse �rande I disseminada, por eHeito do
tensa emoção, com a con- allmento, o desenvolvlmento! clima, encontra nesse legume
summação da impressionante completo de robustez e de "tão precio<;o" um inimigo n�
scena, na qual, entre o �re- intelligencia. I dalo'o e eHicaz; preventivo e

pitar de labaredas ouviam- se Os diabeticos encontram I cur'ativo.
gritos lancinantes, de victi - nesse legume um alimento de I E para que dizer mais, se

mas, na sua maioria crianças poupança, tal é o seu poder não que o alimento é a sau
Os meno res Carlos e Arman- alimenticio; a banana não de- de e que a violação da mais
do, respectivamente de 15 e ve ser .gorda, nem est�r de importante lei physica da sau-
14 annos, filhos de Bruno vez, P?lS �,rande quantldade de que governa o ser humano
Chimarchi, possuiam urna de amIdo Ja se acha transfol'- 'é a causa da maior parte da
pequena machina cinemato- mado em assucar. Deve estar dor, soUrimento, molestia e

graphia. Com a permissão verde, bem verde, t?talmente depravação social?!
dos paes o cinema funcciona- verde, por ser aSSIm o seu
va no predio n. 83 da rua período de formidavel alimen-

NOTICIAS DO INTERIOR Candido Valle. Hontem, às to; e cozida, á acção do fogo,
,

,.
I 19 horas, quando a petizada extrae-se a sica, o travo, o

deliciava-se com o espec- tanino deixando-a com paladar
taculo, ouviu-se o grito de Hnisslmo, delicado, saboroso.

Chegou ao Rio de regresso fogo!, emquanto que as cham- Qualquer qualidade de ba
de sua viagem a America do mas, crescendo, envolviam nana verde é muito bôa, po

O Papa Pio XI encontra-se Norte e Europa o presidente as crianças ali reunidas. Por rem, em substancias azotadas
enfermo, serrrendo do figado. eleíto do Brasil" SI' JUli0 uma pequena janella exis- é a banana nanica a mais

•Ao que se diz, Sua Santida-I Prestes S. S. embarcou em tente no quarto, os meninos rica.

•
d<: te«,á de fazer uma operh.- trem especial paya S. Paulo. procuravam fugIr _das labare- I Analyses comparadas entre

ção. Pio XI conta 73 annos i PRIMEIRO VÔO COMMER-:
de idade. Dias atraz o cardeal I

CIAL BRASIL-BOLIVIA
d. Sebastião Leme lhe fez en-

I Em combinação com o Lloyd
trega da dadiva ofIertada pe- i Aereo Boliviano de La Paz, o

los catholicos brasileiros, no' Syndícato Condor acaba de
valor de 1.0.00.000 liras. executar o primeiro voo com

mercíal entre La Paz e Rio
de Janeiro. Dois aviões, o

Blumenau e o Pirajà, do Syn
dicato Condor, saíram no dia
30; ás 10 horas e 40 Minutos, de
Campo dos AHonsos, seguin
do para S. Paulo, onde de
pois de um voa de 3 horas e

20 Minutos, aterraram ás 14
horas.

. Decolaram, novamente ás
15 horas, rumando para S.
Manoel, onde chegaram ás 17
horas. Pernoitando nessa às
7 1/2 horas, rumando para
Tres Lagôas, onde, chegando
ás 11 horas, cidade, della sai
ram na manhã de 31, encon

traram-se com o avião Van
guardía, do Lloyd Aareo Boli
viano, que. por sua vez, ten
do decolado no dia 30 de La
Paz seguiu via. Coehabamba,
Santa Cruz e Porto Esperan
ça para Tres Lagôas.

O avião boliviano troxe

grande quantidade de COr1'8S

podencia entregando-a em .....��......._--..................--

Tres Lagôas ao avião do Syn
dicato Condor. A correspon
dencia para a Europa seguiu
de Santos, pe
lo paquete rápido italiano Duí-

LondA res. lío, sendo assim transportada
de La Paz até a bordo do V8.

VAI AO BRASIL UMA lVlIS-
por na costa atlantíca, em 2

SÃO COMMERCIAL BRITAN- 1/2 dias, devendo chegar á
NICA. Europa Central mais ou mo-

Partiu para Southampton, nos em 15 dias, o de vanta
onde tomará o .vapor "Ast�- gem para o publico na Bolí
rias", com destino ao Brasil, via .

uma missão commercial che- O voo loi executado sob o

fiada pelo sr. A. K. VVilson commando do Sr. F. VV. Ham
e patrocinada pelo governo mel' acompanhada pelo eapi
britannico. tão aviador Sr. Fontenelle, e

pelos pilotos Srs. Cram�l' von
Clausbruch e Karl Erler sel)

do os mecanicos os S1"s. Xa
vier Greiss e Alvaro Nunes,
e radiotelegraphista o Sr.
Franz Noether.
Na viagem de volta de S.

Manoel, o avião aterrou em

Avare, fazendo uma visita de
homenagen ao Sr. secretario

Q,-- _j-'-u"'In-o.n.. -<:10.---- I2cf-orlo - 4.c R_
Paulo.
Tendo ficado o avião BIu

menau no interior até segun
da ordem, o avião Pirajá vol
tou ao Rio, aterrando no

Campo dos A:l'Ionso.

Nova York

tastrophe que assolou a Itália.
Dentre os epísodios relata

dos, um dos maís lmpresslo
.

nantes, é o seguinte, ocoorrí
do na localidade de Accadía:
Entre as ruínas de uma ca

sa modesta foi encontrada
uma creança de peito, tendo

.

apenas dois mezes, de nome

Giovanni Nigro.
Esta creança loi enco�tr�

da viva sobre o braço direi
to da mãe, que formara com

elle uma especte de arco,
supremo' movimento ínsttnctí
vo de protecção ao filho.
O pequeno orphão foi en

tregue aos cuidados de uma

mulher residente em Oerig
no la.

Jà embarcou ·em Lisboa,
no transatlantíco portuguez,
"Nyassa" com destino ao Rio
de Janeiro. a senhorita Fer
nanda Conçalves, "Miss Por
tugal," a qual devi' chegar ao
Brasil dentro de 9 dias.
A colonia portugueza do

Rio de Janeiro, ou sejam
approximadamente 500.000
portuguezes que ali residem.
prepara imponentes festejos
para recebei a linda embai
xatriz portugeza.Informações procedentes de

Troja dizem que Q. terremoto
causou ali uma morte é qua
tro feridos.
Varias casas desapareceram

nas rendas da terra, achando
se os restantes bastante ar

ruinados.
O nome desta cidade não

havia sido Incluída na lista
das povoações devastadas.

Liverpool
A Cunard Company annun

cia que o governo promet
teu ajudar a companhia na

construcção do maior e mais

rapido paquete do mundo,
com uma tonelagem de 70.000,
uma velocidade de mais de
trinta nós, machínas de 200.000
cavallos-iorça, accommoda
ções para mais, de quatro
mil passageiros, comprimen
to de mais de mil pés e pelo
custo de seis milhões ester
linos.

Chegou nova leva de orphãos,
que -foram divididos em qua
tro grupos.
Dentre el1es destínguía ...se

um pequeno de uns 15 annos,
de nome Arminio Danti que
ficou sem pae nem,mãe.
Ao apear-se do trem, este

pequeno dirigiu-se aos jorna
listas, dizendo:
Não posso nem quero viver

à custa de ninçuem. ,Quero
trabalhar. Omeu desejo e ser

.

marinheiro, Procurem os sen

hores fazer o favor de canse':

guin:lm omeu emba'rque quan
to antes e ter-me-hão presta
do a maior esmola que pode
ni -receber.

Par"is Um general que cae. Por

Os jornaes narram o facto um motivo qualquer, a estatua

seguinte, succedido em Paris: e�questre do Ge�eral Matha
Uma senhora, que tinha !iluas mel Greene, cahm do pedes
filhas, começou a notar que I tal, onde se encontrava, ha

ambas andavam tristes e

�ua-151 ann?s, no Staton Park, em
si não se alimentavam, e Isto VVashmgton.
sem que pudesl'le descobrir a

---

frab
--Prínc1piâvam�dêpôl��á'smo-

I

M:nt�� s��ç:feleph�
ças a sentIr qualquer coisa nico americano
desagradavel . na pe1le do pes
coço, que delicadissima até
então, começava·a cobrir-se
de manchas exquisitas. E al
gúem aconselhou, então a se

nhora a levar as filhas a um

clinico dermatologo.
Assim que o medico obser

vou taes nodoas da pene, de
clarou:
-Estas moças tem que fi

car aqui. Não podem continuar
.

em contacto com a senhora
ou qualquer outras pessoas.
-Mas, que tem ellas?

perguntou a mãe, já afflicta.
O medico hesitou, mas viu

que não tinha remedio se não
responder a verdade:
--Lepra! .

A dama desesperada, decla-
rou que era impossível, pois �ss'companhias que se acham.

sempre tivera o maior cuida- sob o controle do "Bell Sysdo com a saude e a hygiene tem" empregam 364.000 pessôdas filhas.
as, e as compaRhias indepen/

Veja, porem, se se recorda... denh: s 66.000.Quando começaram ellas a
sentirem-scl indispostas? �ão Dos empregados do Bell

se teria dado pôuco antes, System,117.000 homens acham

qualquer coisa fóra do COID-
se empregados no Departa

mum,
.

diIferente da vida nor-
menta ãe Usinas, que tem a

seu cargo a conservação emal de sempre? construcção de linhas; e-Ah! Agora me lembra 181.500 empregados do sexo
disse a mãe angustiada -- Al- feminino encontram-se no De
guus dias antes dellas se quei- partamento do Trafego, quexarem pela primeira vez, ti.,. cuida do funccionamento eUe
nha eu comprado para cada

ctivo dos telephones.uma um collal' de ambar de
um vendedor chinez, na rua .. : Vemos assim que o progres-
-Ahi estáa causa ... concluiu so do commercio e das indus

trias exerce influencia capitalo doutor.
. " sobre o desenvolvimento deE as �obres memnas foram

serviço telephonic0. EUectiva�eparadàs, para. ,sempre d0
mente, o apparelho telephonilesto da humallldade...

I co concorre de modo eHicien-

Chegou a Paris o sr. Vital te para ? e�tabelecímento de

s,o,a,re,s, v:ice-.preSide.n,',t,e", eleito I commulllcaçoes, e�tre os �o
do BraSIl, que teve magnifica mens. de commerclO e das lll-

recepção, .sendo cUínprimen-' dustrlas.
tado ao desembaroar pelo
embaixador brasileiro e. repre
sentantes officiaes. S. s; Xicou
hospedado no Hotel Buckiilg�
ham.

'

Ao eneerrar €Ie 1929, havia
520.400 pessoas prestando
serviço telephonico ao povo
dos Estados Unidos distribui
das da seguinte fôrma: 430. 000
nas diversas companhias tele
phonicas; 84.800 na VVestern
Electric Company, fabrica de
apparelhos telephonicos; 5.600
nos laboratorios da Compan
hia BeU, trabalhando em pes
quisas e experiencias.
Nas companhias telephoni

cas havia 1G6.000 empregados
do sexo masl;ulino e 264.000
do feminino; nas companhias
manufactureiras, 63.000 do
sexo masculino e 212.000 do
feminino; nos laboratorios,
4.330 homens e 1.250 mulhe-

Vaticano

•

Em Taquaritinga, o pardo
José Soares, de 50 annos de
idade, bahiano, depois de
uma desavença com a espo
sa, foi acomettido de syncope
e morreu. A policia abriu
inquerito, prendendo a mu

lher e mandando proceder
a autopsia do cadaver. O
medico legista Israel Santos,
da delegacia regional de Rio
Preto, iniciou o trabalho. A
brindo o thorax. da victima,
notou uma anormalidade DO

coração. Aberto este orgão,
o �medico verií'icou qu� o

mesmo continha um osso,
maior que meia casca de noz
cuja conformação mais ou
menos imita a de coração.
Esse osso foi collocado numa

solução conservadora, onde
permane0erá para estudos.

Recife

A banana verde
é legume

Bananada

Pelo Estado

MOVIMENTO MARITIMO
C. N. de N, COSTEIRA .AI.
Vapores esperados no pot\

to de Itajahy.
Para o norte Dia 11 - Itau

ba Dia 25 Itajubá para o sul
Dia 18 Itagiba.
ESCOLA PAROCHIAL DE

ENCAl\O BAIXO.
No dia17 do corrente terá

logar em Encano Baixo, a

festiva inauguração do novo

predio da Escola ParochiaI,
para assistirmos á qual rece
bemos atlencioso convite da
commissão de festejos.

fallecimento c�

A familia Grahl recebeu de
Porto União o seguinte te1e-
gramma:

.

Acaba de lalleeer Helmuth
Grahl victimado grippe pneu-:
monica apezar tJdos cuidadoUlhe foram prodigalizados. '

Meu nome e do 13 Batalhão
Caçadores apresento mais
sentidos pezames família in
ditoso camarada.
Tenente COTonel Saldanha

Comte.
A familia enlutada apresen

tamos nossas condolencias.

Ultima hora
Telegrammas de Recife do

dia 6 dão nos noticia de um .

violento combate travado en

tre ....as forças policiaes de
Parahyba e as do Rio Gran
de do Norte. Já não se tra
ta mais de levante só de can- .�
guceiros.

Os mesmos telegrammas
informam, que em Rio Gran-
de do Norte levantou se O!
coronel Joaquim Dantas Sal-t::')."
danha contra o governo e!
ree,hassou em sangrenta ba
talha as forç,as policiaes des-
te Estado.

O Presidente Lamartine
pediu soccorro ao Governo
Federal, que fez seguir con

tingentes de inf�nteria e arti
lhúria para aqti�lle Estado.

AC�!�a�ãof�!a�!ma C ê r a O r. lustoz8
falado, no Palace Theatro de

. \
propriedade do sr. Alberto 'Cura a dôr de� dentesvan Biene, em Joínville rea-

li za-se hoje 8sbbado dja 9
5

\

tPara estréa será levada. a em min\l os
\
,
,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A CIDADE ·9 de Agoste» de 1930

·Ve·nde se
em Baracatlnga, Drombudo 3 �otes de

W . boa terra, com engenho de íarínha mo-

vido a agua, casas pastos, boas aguas, muita madeira, QRANDE� FERIDAl NA t-fRNA
Preço modico, tratar com FERNANDO GOMES Rio do Sul.

3

C R E O I TO··MUI UDP RIO I A L E' n!��l Q���S �::s� foliei..
O maior e mais acreditado Club de sorteios do Brasil dade dependa dt!. vossos filhos I

Filial em Florianopolis: a delles dependa quasí da SAU·
_ . DE; e esta depende. q uasi ex-Rua Visconde de Ouro Preto N .. 13 cluslvarnente, de lhe dardes de

R ult d d 137
.

lizadn : di 4 A
3 em 3 mezee um frasco daes ;1. o o . sorteío rea iza .

o no la de gos.o de 1930 afamada:
,.

- Cod t . N· 10 72·4 Lombrigueíra Mínancora
.. .. erne a & •

. Nao ha egual. Uma creança
de 11 rnezes atacada de desinPremios no valor de Rs. 4:780$000 teria.perdeu M3! vermes de 3.

. Fpi premiada no valor de quatro contos setecentos e qualidades �estemunhado. P?!
oitenta mil. réis (4:780$000) a caderneta n. 10.724, pertencen-I seis pe�s?�s idóneas em l�apenu
te ao prestamista Arcelino Severino Machado, r;'sidente em: MU.DIClpIO de S. Francisco do
Laguna, (Carpinteiro) I Sul filha do Sr. C.arlos J, Neu

. remberg, professor. Cada frasco
Premios no valor de Rs. 30$000 é uma dose. Toma-se de uma

10500 Maria Ovídio de Castro Laguna vez em. café _com leite: De�oif
5009 Jacy Monteiro Floríanopolls do effeíto uao precisa dieta
3430 Osny Leite Garcia Picadas

. nem purgante.
3795 Caey Beirão Florianopolis ,Vende-se em 4 numeros (1,2

11556 Rita e Maria Alves Morretes I· 3, 4), conforme a edade, em to-
6523 Norma B; Viegas Florianopolís d.os os nego�ios, nas plla,rma-
8303 Edelmiro Miranda Itajahy CI:tS, desta �ldad�,e drogarias e

7587 Ondina Simone Gheur Florianopolis na f'har �cla �lllanCola.
9231 Leodoro Anastacio de Souza Florlanopolis NOTA Se quizer poupar vo- .

9694 Liornar Maria Vieira tJosé Mendes ssa saude e vosso dínhetro com

doença desconhecida e remédio
habituai-vos no começo de qual
quer doença ao deitar, dar um
bom suador e de manhã cedo
um purgante de Lornbríguelra.
Minancora E' o melhor de todos
quantos existem, e de efteito
rapido e suave.
Muitas diarrheas infantis são

causadas só pelos vermes e den
. tes. Depois procurai o VOSS{.1
medico.

I Vende-se na Pharmacía l\fi�

I nancora em joinville, e em todas
.
as boas pharmacias desta cidade

p,.emlos no valor de Rs. 10$000
0115 José João dos Anjos . Florlanopolís
5059 Natalina Oasemíro de Andrade Florianopolis
7507 Nicolau Havíeras Floríanopolís

12519 Neyde Paiva Florianopolis
3080 Wanda Braatz Aquidaban
6260 Adelia Vieira Cresciuma
3520 Maria Edith de Azevedo Itajàhy
10515 Nicolau Cardoso Floríanopolís
5799 Olga Silva Florianopolis
9332 Lino de Almeida Bastos Florianopolis
.nsanções de �agamento por cinco sorteios

3005 José Antonio Rosa Macacos
1.0347 Jacyntha Maria de Jesus Itacoroby
12021 Henriqueta Lima Tubarão
3687. Beatriz Fausel Freysleben Florianopolis
4462 João Silva Florianopolis
12573 João Cidade1la Concordía
5369 Maria da Gama D'Eça Floríanopolís
2095 lvonne Pereira Lauro Müller
12354 Irauro Ramos Machado . Correia Pinto
5522 Elísabeth Luz Floríanopolís

Florianopolis, 4 de Agosto de 1930.
VISTO OS PROPRIETARIOS

..João PD O. Carvalho Chaves & CiaFISCAL DO GOVERNO FE:DERAL •

Agente em Blumenau: Manoel Ferreira Rua B. Retiro

CINEMA BUSCH
Domingo, 10 de Agosto de t950.
2 grandiosos espectaculos 2

-A's 5 horas da tarde
BUZZ BARTON

em

O PIONEIRO
far-W est

En�ada5: 600 �. e 1$500
33S€

QUANDO COMPRAR
o EMPL.A$TI:lO.

eSTE E
t
o UN'CO

LEGITIMO

CdRA RHEUMATlSMtt
TOSSE SRONCHlTE.
DORfS'MUSeUL�RfS,
{)O�(ES,NAS BOSTAS,
RESfRIAODS,fGUAtQUr�

OORPELO CORPO.
Conu ESTE ANI1UNClO.

E MOSTRE-O AO
SEU PHARI\\ACEUTIOO.
EXAMINE BEM

N
SE f' IGUAL.
f{O pnocum:

ECONar-1h\ Df 200REI5.

As a 1/4 horas da noite:

Uma Obra Prima
Dita Parlo

Willy fritsch e

.

..

.

Lie Dagover
em

Rapsodia Hungara.
,; PARA DDRES MIISCULA·

-e-,h..... RES. RHEUMATlCAS,
o/h GOLPES, TORCE
* ....

�.". OURAS, ENfIM

fORMuLA ""�."-A QUAlqUER
DO Dr, Joao V DArdi SUn SlITelra �

o

"';fi ·lo
NAS PHARMAC1AS "Ti}A �.'

DEPOSll"O : e�
IlHilMACU POPUUR ?,PELOTAS - .RIO 6. DO SUl.

"5i�br�!!�!!r.�.�:��!!���;?���!!!�gells
•... saccos de papel e livros em branco
I -----------------

\
)
I

BeUissima Super..produc:çélo de um
enredo enca.ntador·

Entradas: ��!:onas Numeradas 2$500
2$200

Reserve desde já <) seu logar nume..ado.

.�_.COUl Livraria·e Papelarla==
Tenho o oraser decoM1mnnicn.r a minha distincta clientela, que na presente data

estabeleci junto ao meu·· negodo ..• d� livraria e papelaria nesta praça uma
. typogrllphía

encontrandó�se esta apparelhada pa.rá a execução de qualquer serviço como:
.

-

..

I CARTOES DE VISITA, FACTURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUiAS DE REGIS- \
TRO DEBEBIDAS,EN-I

.
.

..
.

...

I VELOPPES, GUIAS!PARA AQUI81!Ü DE I IlnpreSSõeSàCOreS (SELLOS, ROTULOS,
PROGRAMMASl·· tI'_L�� ...

.

..•.........
. .!VROS DE VENDAS

A VISTA, DESPAC:OS,BOLETINSE DEMAIS SERVIÇOS ADEQUADOS A' ARTE

não

•

-Minha filha, resignação!
Para uma dôr de cabeça como esta

é este o ttnico remedio!
-Pelo amor de Deus, não faças isto!
Ha un remedia muito melhor:

uma dose de

CAFIASPIRINA
NÃo.só para as dôres de cabeça como ram

hem para as de dentes e ouvidos, as

nevralgiae, O eheumatismo, as consequeucías
de noites em. claro e de excessos alcoolícos, a
CAFIASPIRINA é, positivamente, o remedio
sem rival.

AlUvia rapidamente as

dôres, levanta as lor,as e

não aif�cta o co,.a�ão
Demos rias..

Grande encontro de Futebol
Domingo de tarde as duas horas

No campo do Bom Retiro

lrineu Bornhausen f. C. Itajahy
X

Bom Retiro f. Club

Emilio Jacobs Bt Cia
Editores da "Volkszeitung" e

"A C i d a de"

; 1L
I

LEITURA. 80 PARA À MOCIDADE
Desde todos os tempos, um

dos grandes flagellos que muito
contribue para o ontraqueclmen
ao das raças hurr-auas.é a deca
dencia da força vital, precisa
mente quando mais falta faz
do hornen ou á mulher, como

compensação da Natureza, pelas
horas amargas t; tristesa da Vida
A fonte pois, d' esse rlagello
começa pelas doenças da mo

cídade.as quaes.na primeira vez'
n o se da irnportancia, quando
aliás tem muitisstrna, por que
são a origem de muitas desgi a
ças quer no decurso da vida
quer sobretudo na "elhice. AS

vitimas, geralmente, ínexperl
e ntes, fazem uso de coisas de

I pouco ou nenhum valor ine

picarias por q uern na verdade
I nada s . be de fundo scíentlfico
í Vulgarmente chamam-se:
OONORRHEAS BLENORR!-IA
GlAS, COHRIMENTOS. etc, Sé
o leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos tortos

que lhe roubam o dinheiro, a

: alegria da ,'ida e a saude sexual

I' que é ainda, um grande bem

incontestavelmente, um dos I11H�

dícarnentos que podeis usar, é
a: INjECÇÃO «lDE.-.L" "Ml
NANCORA" , O modo de usa 1

está nos rotules de cada frasco
hos casos de se tratar de se

Noras usam-se 2 colheres de
posa para um litro de agua
usando com irrigador, 2 vezes

00 'lia. Vende-se nas bôas
pharmacias desta r-idade, e n

I Miual1cora�, de Joínville,

EspI eu d i do sortiu. ento de livros
de reza em enctldtl'nt1çâo sim

pies e de luxo, brauca, preta;
de outras cores , (;fj'erece com

mais artigos I'e:": _,0508 a C ASA
VAHLE

:Era. Vfw'lI Silwira (; PtMo

Achan00�me ha '1 &nflOS com feri,.
das na. perna esquerda, pr\llveniOAttI
de syphilis, fiz nQ Recife U!I& de ca·
versos medifamentos a ccnselho 4-
JÍt5tinctos clínicos. Selffi c:onseluir_,.
sultado aigum. AconselharlQ a t9m4t
;) poderoso "ELIXIR DS NOOUEI�
�A", do Pb�rmco. Chimjco JeiGl<k
Silva Silveira, tive a felicidade •
cura.r-me radicalmente com NA

gra.nde remedio.

Cap. JOÃO BA�BOSA DJ'i PRli-l.
TAS CORDEIRO.
testemunhas : Pharmaceutícos

B<lI res Andrade e Oliveira fi; Qomi
cial'o Lobo.

.

PNnembuco. Geyanna.,. jG N...
'1:rr;)r( 1910. &I.

., fFIrma re""nhecidaJ ..

1,. ''':;I:&'1:: C!:!'URf,TI\.'O "ELlX"íi �,{C'';;I�j)ü .'. Vp;��·$E EM T9&AS
?I�t ?,JiJHS !; :;:;(j(.;.""U,S I:I{) aB�9n
�,<"'."'j '::U iUt.-.U<lEElUN\HAli.

...

. .

•

.
.

Andreza Campos da Luz
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(.No�r;t e m.ues RegistmrlH)
Do pltarmaí:6uticn E . .á Gonçalves Joinvme-S Caíharina
Diplomado pela faculdade de i'v\edi..ína do Rio de Janeiro,

Universidade d€ irn rra.

O IDEAL E o grandioso par-
tr irnonio legado a therapeutica
dermatologtca após UO annos de }�acurados estudos. <I Cura toda ti.

qualidade de l'eridae novas B ve

lhas, tanto humanas como de
animaes e muitas doenças na

pelle e da cabeça: Ulceras; Quei
maduras, Iufecções Empigplls
Sarnas, finRa" (Iav: a c tOIlSU
raute), Ulceras syphiliticas e aI
gumascancerosas, frieiras, Suo-
res dos pés.Sarna.Pannos dorosto
etc.Indispensavsl nos futebolis-
tas, e às damas para, adherir o

Pode de arroz, esterilisar a pelle. A Pharm. Cruz. Avar e. Es
Jf;l s.r, curou uma ferida (ulcerajque nem o 914 conseguiu curar.'

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a«Minancora.".

'�_
----------

vee chegando, todas as pomadas vao desnpparecendo ou'-

..�..
.

�.
.

1:�·�·
.

.

.�
. mm6Pl(�)n(n,Sr,)ffiDV;.r.�ffi3"�(� uierca.Io; us curas, a reputação e a sua procura vão aug:t,

Y ." ..
' o o

o." : o. 0.. o. • o O o
'.

:
Q � ';:.�3 .0. o: 403:: .')".' 'j. :g;, r&YDillr.ffiFillr=l,(l)(�aCf! m";'}eDlrWo cu�· h'�"--=.====_ ,--====�_, t4)1 "" ti... "" D'� W mentando, dia a dia. Quando todos a C')ll ecerem, serà o reme'·"

6b (::Q) lia de maior tl:iumpno em todo o Brasil. D, Caro!ltH1, Palhares;

----------,.._-----(�.I On'l�at' :,:i:::I�J�e:'j�e� � de J���1i��e,��:�j�1���� ��1���.�sC!���J�11;:n�:s� ,f�rida de 9 anuas,

��������������������������������.� � Adop�dajáem mui�s c��deuude e grnnde clini�. me-l; 1:tE e ol"imlnaes E& pica. -- Licenciada em 31/5/916, sob N° 97.
,

� Rna ,lfiN"J (70(!a ES .Â�:r:SO:
.B3ffiffiJ3eB,ffim.ffi8MBWffi Ha quem diga mal de um rernedio de. fama 'nníversal, (:\5

,ez.e8 tão habilmente que o f:eguez uem percej�,e) $0 para ven;
,-------- ,.---- cler out·o sem valor scientifico, l_nas ,que lhe 'dà maior lucro'

Dr. Edaar Barreto l!; uma arte de lhe ca�m o seu dl�helro: �rl' ..:vina-se contra elIa,
eí A PÇ1MADA MINà.N.CO�A.•na9 tem., ,gual no lllUlldo. Q:mll

do a desejar nrlllca acce!te Imhaçoe� ,

nem substitutos.
Só o qlle é bom e iuvojado e gu€.ne<H1.o.Vende 'se em toda parte.
Cura de embriaguez c:cn; UX"',I só vtdro do«Rcmedio Minall

. . '. ,cor,\. COIl tra em bnaguez».
.

1 em da�o ale�rHl: B tehclo'{\.de a milhares de familias Que
___= ........... �. G...."_� �_ VlVem na maIor ll1!sena Cftl,W'r,da pelo triste vicio.-Approvado ;'f'Jela D:. N. de S. l�alllo �nl 30-5 -915, sob n, 87. •

..

Dao-se 2:000�nOOO fi
quem com provas, denunciar os far�

s�fIcadore'S ou cOl1!ra,:-I" Iltore8, 'a E. A. GONÇALVES. em JoinvJ!le (Santa Cafharnw
J Pharm. Mina.IH·ora. Enviam�se listllR de

preços a qU�(1l �� desejar.
Vlilu4.r:t Ú' fi todas as Dt'ogarias e Phal'maclas

A CIDADE

ACIDUROL-
....s

é O mais energtco dissolvente do ACIDO URICO, e sendo o ACIDO URI
CO o maior e mais terrível inimigo da humanidade. o

ACIDtJROL
é por conseguinte o ID\:31hor amigo do genero humano.

e tendes dores rheumatícae, tanto nas articulações como nos mus

culos uzae ACIDUROL e sentireis rapldo alivio. '

Se· o vosso fígado está a perder a sua energ.ia,. se _vos doe ou está
inchado, tomae AClDUROL � o bem estar será ímmedíato.

.

e o vosso rim nmcciona mal, se urinaes pouco e �endcs areias nas

urinas, com o uzo do ACIDUROL melhol'arei� a ol�hos vistos.
.

e tendes pertubações cardíacas por dilatação das arte-tas, co�se
quencia de estarem cheías de Acido Urico, com o ACIDUROL obtereis a
limpeza das arterlas e regularlsareís u. circ�a9ão. .

>' ,

e estaes engordando
'

dernasíado, ISSO Indica uma perturbação das

íunoções nutritivas, uzae ACIDUROL que queima as gorduras balofas e

raguíarísa a nutrição.
. ..

,Um só vidro deste maravilhoso remedío Portuguez, produeto dos aía
mados Laboratoríos da PHARMACIA FORMOSINfIO de Lisboa, dá resul
tados assombrosos e nunca alcançados por outro qualquer remedia se�

melhante, porque e:

7 vezes mais euergico que o similar francez
18 vezes mais que a Píperasína
42 vezes mais que a Líthína

Pedidos aos deposiíarios geraes:
Heitor Gomes &: Cla,. ... lfandeg a 95 ... i de Janetr

Vidro pelo Correio 12$000

Não é o que manos dinheiro custa, mais à o mais
rato pelOS effeifos que produz

A grandeza da nossa Patna
, depende da cul t ti ra moral-Intel
\f'ctual de seus fllnos. A grano
íez.u e felicidade de cada um
1,elles depende da bôa ou má
.scola paterna que víran- COm
JS olhos e beberam com a in

telligencia, A boa escola é: mo:
ralídade, instrucção. justiça, hy
o'it'ne � economia. Seja econo

i �Iico; COI:'1,Jl"e sõ o i�Ji3pellsn:
vel lia. vida..mas artigo de lei
de valor real, Pois bem; assim
como os dentes e o corpo: a

cabeca e cabello também pre- Fornecedores dos hospítaos da praça e do interior.eisauí hygiene e asseio constante.
Pedidos do interior são despachados com amaior urgencia ;Para isso use ti PETROLlNA
Preços baratlsslmos. :MJNANCOB.A, Que é um fonÍ(;1D
Importação directa em grande escala. =.capillar; ideal microbicida ester.

rilizante do couro cabelludo .����������evita à queda dos cacellos; d05 '*_� �� -=T��"'=_.:__"""__""_�=-""",,, ,_• ...._.-=-a�"""-"'__

troe completamente a caspa;
tgordura e comichão do pericra
neo. Algumas semanas de uso

ornam o cabello forte, ondea
do, vigoroso, brilhante e preto
duvita-ido as caspas fi o ernba r
quecimento prematuro. ssm sen

íutura. Cada frasco tem todas.
as instrucções para faze: o car

bello lustroso seeco ou hurni
do. Vervle se na Pharmacia l\.linan
cora ioinville: em todas as boa
phanuacias, drogarias e perfuma
rias dest» cidade.

ba"

l··�:::'::�';_'';''':''''''''_-''_·'''·'''..J..........'''''''''_'''''''V"".""""",
'" ...........-v'...- .. �.'-' •• _-- �

I Dr. nled. H. PalJ8 li
I Olíaíca geral e :

I, Especialista para moléstias \

\ de garganta} nariz, ou- 1'\·l vidas e olhos \

j Blu1Jlcnctu Rua Pi�ath)1 1
i

'

II
.J••..-'_ ....._...,.-_.'........._-"' ..•.-..�""' ......_.� ...._ .....�-.,..._....._..._ ...... -",.' .",,"'. "-";:'.--.

Onde está � felicidade
d�� senhoras

! .

Em possuirem dois jardins

IllgadOS entre si; o do Amor
delltr� decasa; o das Flores
no qumtaL O primeiro

sym-/bolisa a Felicidade; o segun-do completa-a. dentro do con
forto material moralidade, ido
latria pelos filhos: e esposo, e I ..

'

a :mude.
Faltando estf.t, tudo se trans i

orma em sonho e IUartyrio-!
Como pois, gUI'antil' a pos-I

se d.:: tão preciO.�?? r:rUl\1EM. l; ...--.';-���;,;.;;.;...�'""".m:=�Mi,· '·_:::z:::.:;.;�"",....,"""_"",,,iLU,,............""""'......""=......de tao grande B.t.lVI. Indo di, .
,.,.",_m.. ·

,_,.""'""'''''',��_�.._e,.. _� _

l'eito em busca de «Minervi-l ,... I'n�� que.é um precioso esp�- j ..� QUereiS _ _ .. ' �CIfle? fe;_Ito pelo autor da afa-!
_

..�f,:{; vestir com ele-I li 'Iruadu Mmallcor� que du�ante I �j,\ gancia?
!

i� De Francisco KübcI II
I
dez ,annos teJ� cu��dl) muu-, ,::t:,;i:, MaIidae iazer! li Medico li�era8. senhora.;:" eVitando. (as I. ,. :;�� vossos ternos na, li

.

-- -. II
I' czes( operaço.

es e SOffrlID?ll
..

1 .'-�'

.ALFA,.ITARIA j (Direclor do I-IQ�f)ltal M,unici- ii

I
tos velpos do utera e �var:l�, º BRUNO KEL-. i pai e De.l�gado da B�f{i�n� \

POSSUlll.dO,. a.tteS!adOs, I?agmü-�. ..i/:'.'. ".' LERl\íANN. onae,; dv Estauo no M
..
tJllIClplO icoso Um ;!legocIa�te. 00 �lto f ';";:c1li.:t"! ta!flbem encon, ; de BlurnenMt :

commermo,de JOII�vIlI�, esgo-!

-:"'!�J�i trareis
fascndas I -- ,. Itnndo quaSl a paCleUCla a. es f é:·,f,',"'.-iil""'\ IJu.ra ":<>rnos' na� I, CUN[CA GERAL ,I,

"a p:-. . ... d 1 I
:,-1.,-, ....\1 .... � (l:\.. ... , ,� C t· • ,..J 9" )I�.eI . n.?�, cur(�U�lSe 6_ lemor- ,

.8' ..(Ot..",., cionaes e extran 1./.:.
.

ons.
uHas Ol.ana.!':�.

tias as. "�i'Ino!das com 6 frasco�,! Todos, ':; geiras cbapeos k10 horas na HospItal MUIll'lios lllconullodo8 causados de l.
._ . ...,. ......r""""'"

e artigos de ar-· ií cípale das lOas 12 na í!j

«l'eg.ras.» irregulares, llemOl"-1 iul'1finhO--.PltEÇOS MODICOsl li P.h.a.rln"'G� CrlilU2:eÍrQ

..

i\rhagias, curarn�se se são(cu � �_�����.,�·�W�NV���,

I-�_'·"""'-----�--------- -l :...... .-.. raveis) C6ill a Minervina. ,Rll,a 15 de Novenlbro 48 ,;'"ti - •

Aéropostale
AEREO

Compagnie Générale
CORREIO

mais rapido
AMERICA

o mais economico

EUROPAA F RICA
A Correspondencia deve ser entregue na Agencia do

CORREIO LOCAL

Onde serão pI'estadas todas as informações
- - - - �. - - MALAS DIRECTAS PARA ALLEMANHA· � - - - - - �

Fechamento de MALAS ) NORTE--Ás Sextas'-feirai ás 12 fi.
em BLUMENAU)

.

) SUL -Aos Sabbados ás 12 H.

Fechamento de MALAS ) NOR1'E-Ás Sextas-feiras às 20 H.
em FLORIANOPOLIS )

) SUL -Aos Sabbados ás 20 H.

EXbalador WOLfF

ADVOGADO
.Rua 115 de Novem,br4:'

nr .. 93

Livros para casas commer

ciaes, como
Diarios
Contas correntes
Borradores
Costaueiras
Protocollos
Livros de actas

e todos os Dlensi1ios para es

criptorio e repa.rtições encon
tra-se por preços baratíssimo

Na Casa Carl VVaJ�;tJ

Registrado c sob a protecção
do Ministerlo do 'Trabalho, Com

mereio e Industria;
Regéneru ambientes de Exhala
ções Balsamicas, Aquece. Perfu
ma e possue raras virtudcs pa
ra varios usos de utilidade

publica
Produz sempre sensações ngra"
daveis e confortadoras. Facil

URO e manejo
PREÇOS: Estojo com 100 Exha
lactores: 21 pesetas. Estojo-amos
tra com 40 Exhaladores 17

pese las,
pa.go por vale postal ou cheque

.. á CASA PROPRlETARIA PE-
rasoavels REYRA-CUADRADO.

Sta. Engl'ucia nr. 02

VER PARA CRER _1\_1A_D_R_ID__f_m_�S_P_A_,....N ...H_A,.:

CASA BLUM
RUA 15 D NOVEMBRO

(f:.m frente á Telephonica)

87

Sortimento de Iasendas nacionaes e' estrangeiras.
ALFAIATARIA para homens e senhoras

A casa possue um alí'aiate que conta 35 annos de pratíca
adquirida na Allemanha

A Casa vende a dinheiro e a prestações
Preças
--�----------------------------�--�__���W -

I DR. OLIVEIRA E SIl::VA Padaria.
Fabricação de pães de

varias qualidades, com
�s maiores marcas de
anherflhe pelos proces
sos mais modernos .,

Entrega a domicilio

ADVOGADO

Crime, Civel, (ommercio
"

e Ürphúl1o}ogico
. (Encarrega-se de l1atura]isaçoes)
Alameda RioSranco ·nr .. 36

:91u:r.:c..enau
•

..

ERWlNO SCH.MIDT

VELHA

Jabu

..... • .. 'f.j1 "., :.�{:.II.-.•.• ·

It
·

••• .;. ,. , •••••• ., .

Pharrnacia Cruzeiro do Sul �
BLUMENAU fundada em 1894 ��
Rua. rs de novembro (Casa proprte) �lALLOPATHIA, HOl\1EOPATHIA, BIOCHEMIA �

A pnarmacía com o maior stock de plantas mediei- �
naes importadas directamente da Europa.

�lRemedios houieopathíeos nacíonaes e extraugeíros, gran :
de sortimento de artigos de borracha, drogas e espe-:
cíaítdades nacionaes como extrangeíras, grande stock �
de seringas e injecções hypodermícas, Farinhas nutri- :

tívas. Sprengcls Kraeutersaít: :

.J..
,

,

POIll(l(I�L JVlil1allÜOra,

t�OTES A' VENDA
A V iuva Irma Oaertner, prprietai"ia de terras no fertHI;,

':5simo Valle Rio do d'Oeste e seus tributal'1os, veude-.lotes de
8�pcciaE's terras de cultura, medidos e quasí todos servid os

por estradas de rodagem, eOllstruidas por sua conta. Os refe
ridos lot0S serão vendidos em condições vantajosas Para tra
tar com os procuradores Rodolpho tlf)í:!SC)1J e Hugo Meditsch

Escriptorio tle Advocacia
Dr. Pedro Silva, �1ax Mdyr
e José ferreira da Sílva

Cxir':'CL,9 Ci....v�l.,,
.

CC r.x:"..k l.':l::leexel.O

,"'rave��§a 4 de Fevereiro
Bh.amenau

'\-

Andreza Campos da Luz
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