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I""
- I c01!1 inter�sses radíeados na têm, �óra de qualquer duvida, I que se apresentará ao curto- i sr. commandante Lopes Víeí-

ma.IS1 �(- mlnlstl�a��.o China, aÍ�m <!_e protegerem o mais elevado alcance para 80 visitante de Pinheiro: ! ra,
,til ) §. ')Jtll • s�us. concidadãos e seus ca- a .vida econ�mica do nosso I

- Aqui, um bello grupo de. I A ilha de Santa Catharina,
pítaes. Estado, prescíndern, perfeita- exemplares belgas. Ali, um com esse extraordinario

Como o povo julga os governos. -��- mente, quaesquer commenta. magnifico lote de cavalloslmelhoramento, entrará em

rios, elo�iosos. pois a sua ím- arabes e acolá, uma bôa va- ! uma phase de attracção aos

magistratura suprema em seu Importa0'te ebra de ·e"...
portaneia salta. aos olhos do ríedade de porcos da Amerí- I turistas, creando para o Es-

Estado, observou;
. por occa- U 1.1 observador mais desavisado. ca do Norte. tado uma nova fonte de re-

Agora, que o corpo do pre- sião de sua recente visita aos h· b ·1· Nessa breve visita ao Pa- - E onde estão os animaes ceita, altamente benefica pa-

si�ente João Pessôa jaz no Estados Unidos e á Jiuropa, gen ana ras] eIra. fana, o em�nel!te t�t�lar naeionae�? .

ra os seus destinos,
seio da terra e que cessaram como nos grandes países, se

.

. d� pasta da Viação, veríüca- A essa indiscreta pergunnta
@JS clamores das multidões em harmonisam, em torno do in-

Assim ,que o governo fede- ra mais uma vez o alto apre- do visitante curioso, respon
torno a seu esquife, pôde-se teresse nacional, os varies

ral appto_yar o projecto da ço em que e tido entre nos, derão com índlllerença:
pediraos governantes um mi- partidos. Mesmo nos actos de constiu�ç�o do )o1'to de io�- e as sympathías unanímes que - Estão nas fazendas. Aqui
nuto de meditação sobre os cortezia internacional, os go-

res, � :l:l uwdfdPe .0 enf'm el- en?erram o seu nome, que é não ha logar para elles.

acontecimentos da Parahyba vemos não assumem, em ra-
1'0 ClVl

.

a o,muo una,
.

o hoje, sem nenhum favor, de B. Santos
e o Crime do Recite, appellan- ce dos seus adversarios attí- Õove�no d d� fsta�o to :�o. um grande relevo na vida
do-se para os detentores dos tudes rancorosas de ini{uiza- ran e, o

.

u pre e.� e a rir politica nacional. -��.-

poderes; publícos, no se.nt_!do de, te�do) por isso, o presiden- ��::�!���f�:a ob��l:d�ae.par� (Da "Republica" de Curítíba.j Seis Ml'l eperarios 'para-do apazl�uamento.daspaL"{Qes te el�ltG do Brasil, podido " ..
gen I u

qu.e., eXCita.das, attingem, pros.- ver, a mesa d.o banquete ofi'i haría, sa.tI�fazendo assun

Ul?-al.·. ,- �\' -,

trando os propríos chefes cial que lhe otlereceuêo go-
velha aspíração do povo 1'10- naenses sem serviços.

de Estado.' verno norte americano, deze- gr�ndense. . .

. A «Gazeta do Povo" de CH-
. .p;. politica das picuinhas oí- sete representantes do parti- di:�a. °dbraci q�8r-;em. send? Desastrada Importação rityba, noticia que seis mil
Iíciaes, das arruaças demago- do afastado do poder.

a a. es e or, e uma •.

gtcas e dos arre..ganhos revo- Acreditamos, P01'S, que. o
necessídade.

.

Do Correio do Brasil, operanos, sem trabalho. vão
Et� E o governo actual do Es E t dirigir uma petição ao go-
Iucíonarios, do bacamarte e Sr. Julio Prestes, no interesse tado do R' G d d S 1- s a�nos no delírio da ím- verno do Estado expondo-lhe
do punhal, do sangue e da do Brasil, e no do seu proprío 10. �an e .0 ui, po�1açao de ammaos estran- UI' tí

.

mo.rte, não só d.esmente a II governo, SIS esforçará, desde desde? _seu meio, �nalllfestou g.r.elros. Parece que o Míniste-
a [. lC assima situação dos

v a d ecisao de realízal a sem desoccupados e pedindo se-
cultura que nos attribuimos, I H inicio de sua administração .

U', t nh
-,.

.

1'10 .da Agrl�ultura vê nessa ja revogada a sobre - taxa
como desacredita e rebaixa para o apaziguamento de pre-, aue a fila0 e a a menor medI.da o unl(·o meio de con- de 200$000 por vagão, a qual
o nosso paiz perante

.

as na:- venções, desfazendo-se no I eppeza.. .

t
segmr melhor situação para torna prohibitiva a exporta

ções a qq.e pelo nosso d�sap- plano superior de um chefe d. �ra 1:80dO l,governo es a- a nossa pecuaria.
. ção, aggravando a situação

parelhamento eCOliomÍco e pe- de Estado que desejava ba- ,�a fPI'e en e ançá!' umb em- _

Modos de apreCIar a ques- dos qne preCisam O'banhar a
la nos�a desordem financeira sear o prestigio da sua auto- pI as lIDO, qu�, ser �o erto tao. d
ter.em.os de solicitar, por em- ridade, na sabedorl'a de· seus' por "

banquell os nacIOnaes, Para nós o Ministerio está
vi a. A cidade de São José este-

amel'lcanos e europeus l ve alarmada devido ao roubo
prestimos, os recursos. indis- actos e no respeito dos go- 'O .

t tI' _aborando em erro. O que praticado por um individuo
pensayeis para enfrentrar as vernados. Só assim, extinguin- pr�ec � a3 ua , tquanto devemos fazer em benefició que, procedente de Palhoça
agruras deste amargo perlo- do as dissenções e apioveitan-I

a
.

cons ucç.ao � Pt?r.o pro- �as. !l0ssas criações.' não é, Pe IO Estado ou Arirú, penetrando na re-

do; que deve ser de uma trans- do-se de todos os elementos prIament� dIto, s_e diVide �m pOSItIvamente, fundIr nellas sidencia de uma fall1ília resi-
sição do peor paramenosrui�. úteis, �em preoccupações se- �e�� P�11:S, iue ��o ads s�gum=.o sangue de animaes inteira- dente nas Picadas, daIli rap-
O nosso povo cada vez maIS cundarIas, poderá o novo pre- �s. an e por 0, a 1m e.garau m�nte estranhos ao nosso IN""IEDESSES DE RIO DO SUL t 600$ O

se despreoccupa do que en- sidente vencer as enormes
tir a entrada de navIOS, es- clIma, aos nessos campos, ao • O�otadaOOa' falta foi dado a-

tre nós se convencionou que difficuldades do legado que �nd�n�o�se Ibe10 ma� a den- llOSSO t!ato, ao nosso ambien- Da Republica. larme e toda a viS'inhan�a
é a politica, e quanto mais a vae receber a 15 de novem-

o OI� mo es que �a-.m&r, te,. em�m1. Uma commissão recente- sahiu a procur:::. do lanl'ão.
'>'

d.es.d.enha., tanto mais se inte- bro. .co�strUldos com. pedIa Joga- PreCIsamos melhorar as mente chegada de RI'O do Su'}, A' •

. da canal de accesso do por
. .1, nOlte quando pretendia

fessa pela administração. O I Manda a verdade reconhe-
.

.
.

. ..

-

crlaç<_les que temos, mas de municipio de Blumenau, este- tomarumauto-omnibusdefron-
brasileiro começa a julgar os cer que o Sr. Julio Prestes, to, provavelm,ente a pral�

1
maneIra bem diversa dessa: ve hontem em Palacio, sendo

.gov
..

ernos

.. p. e1.0. _pro.d.uctO.. '., do com.o presid.e.nte.· e.leito, tem.' ..
norte, com entIada

para. leste, ...sem espectaculosidade e, so- recebida em audiencia espe- i:ã; �::t�, ��i �OI�ct:LN�E�=
seu trabalho individual, pelas sido um modelo de discrição. I a.ncoradour�, formado de uma bretudo, sem o dispendio das cial pelO sr. presidente dr. Bul- hecido e como houvesse al-

condfçõ.es de sua Vida., pela Ainda n.ão prOferiu uma palà-l' gr;�de bdaCI� dJag:da � l01bl'andeS sommas que accarre- ção Viam1a, achando-se pre- guem que tentasse prendeI-o
situação de seu lar, como vra que pudesse reflectir-se

me :os, es �na a
.

s em ar- tam essas barcaças de repro- sente o sm. senador eleito atirou-se para dentro da cha
resultantes da direcção que na administração actual. mu- I caçoes qUe nao quelra� at�a- d?-ct�)l'es de puro sangue, Adolpbo Konder.
os depositarias dos poderes dando-lhe o rumo embaraçan-Icar e a� manobras .do::; m�uo- vmdos �a Hollanda, da Suissa, Essa commissão era compos-

cara do referido coronel sen-

Publicos imprimem aos nego- do-lhe a acr>ão, perturbando-
res n�;y�os que qU,elram VIrar da BelglCa, dos Estados Uni- ta dos 81'S. Victor Buhr, Pau-

do perseguido por populares
�

.
Y de proa porto para inflamma d d

' que não conseguiram captu-
cios e problemas do paiz. lhe a directriz. O Sr. Washing- '. 't fI

.

1'. t
-

os o. Norte, da Inglaterra, lo Klaar, Francisco Dorigatti, raI-o.
Não se dirá que neste mo- ton Luiz, neste final de qua-' vel�, po: OUVIa, por o c?m- da !taha, etc: Angelo Tomio. Annibal Debar� Na corrida deixou o lara

mento, haja alguem satisfeito triennio, tem continuado a go- m�Clal'te docas de .srrvlÇo; TemoH, como um dos nos- ba, Jacintho Gadotti, Fredf>- pio cahir um saquinho que
com o que o. seu trabalho sal', como chefe da nação, da f Pdor â �ommerCl� s�ra sos principaes typos de gado rico Lindner, Carlos Fl'isch- revistado, dentro delle foi en-
rende.e o seu ganho pôde libercjade mais ampla, sem

orma o e �es grano es 0- vaccu:�, o. boi Caracu', do knecht, Pedro \fatt08, Henri- t d d d-
adquirI!', e para que o descon- aquellas restricções impostas

cas .e o flUV1!l1, destina,dl? a qual la eXl�tem, em alguns que Connink, Hermenegildo ��ns��c�Pee t:;i��a� pao car

tentamento de cada familia aos governos que findam pe-
serVIr e"rcI���yaJ?ente a l�- E�íados e pl'lDcipalmente em C, do Santos, Leopol'Lo Jansen, A policia local tomou con

não se transforme num emba- la antecipada intervenção dos me�sa de R- I lêtma, z��aS 1 su:o Paulo, e�e_mplaI'es per- Saturnino C. do Santos, Her- hecimento do facto e investi-
raço collectivo á acção admi- que vão se iniciar.

nor�e o 10 ranae e. u feItamente deI!mdos, Typo da bert Brattig, Ernesto Prada,
nistrativa, é necessarid não E', pois justo que o gover-

e d,? sul �e �anta C�th�ma, nos.sa terra, bem formado, com Francisco Reuter, Antonio
ga.

irritar o povo com excessos no assim respeitado, em seu s�[ab con� rll} {! no_rlO am- opt!ma ?a�ne e-magnifíca ap- Ern, Willy Ern, Domenico �n. hde intolerancia que possam crespusculo, pelo que vae suc�
pI u a e er� 19açao ao. por- tldao .1eIt�11'a. Largura, Julio Rousseng Fil- �n orita de Ital'aby

dar-lhe a impressão de que os cedeI-o, procure attenuar�lhe to commercl�l por melO de Os lafeltos que, por ventu- ho, Sartunino Fernandes, Eu-
..

dirigentes sacrllicam a solu- as diIüculdades desembara- �m can�l, pOl sua vez.ta�bem ra, elTê- ainda tenha, serão genio Schneider, Otto Demar-
CANDIDATA A ELEITORA.

ção dos problemas.nacionaes çarrdo-lhe o ca�inho. lIgado a réde ferro-vlarla: bem mais faceis dE; corrigir chi, Paulo Cordeiro, Patricio E quer votar na opposição.
aos mesquinhos prazeres da O Sr. Washington Luiz pres'- b

O custo total da ârandlOsa pela selecção de exemplares, Novelletto, Paulo Rahn, Joa- ITAJAHY, 25 - O semanar-

vingança orgulhosa.
.

tará ao novo governo um ser- g9r�71 7��$�80 orça � em que p�la fuzão de sangue es- quim Regis, Pedro Moretto, io «O Pharo!», annuncia:
O Sr. Julio Prestes que no, viço dos mais relevantes, don-

- ., .' seD: o que trangelro. JGsé Zaniz, Dante Pellizzeti Requereu seu alistamento

exemplo de seu venerando / tribuindo para consolidar a �v.ultam :essa quantIa de ��- Por este processo, que se e Ewaldo Koschel, tendo sido eleitoral a srta. Ignez Olivel

pae, 'qUando governou São tranquilidade indispensavelao 2�1�:"060$rM�.gem lhm re s pr�tende fazer, o nosso Cara- visitada em nome de- S;, exa. ra, filha do sr: Bento Gordia

Paulo, encontrou um admira- trabalho. reprimindo os exces-
. ;u .:

mura as, com cu, .se ganhar qualqu�r me- pelo chefe da sua casa ruBi- no de Oliveira e' auxiliar

�e! model? .de t?lHan?i� po- so, da intolerancia politica, e �g:�gg�gggtm' armazens, com lhorm n�s .suas cond.lçoe� de tal' capitão ·João ·Marinho. desta redacção.
Ilhca e efficlenCla adilllmstra:- apagando, como poderá fazeI- .' . '.

.

gadQ leIteIro e pala .corte, Os illustres visitantes tive- A senhorita Ignez é a pri-

tjv.�, qU�,.�li
..
'ás, procu.rou se-lo, a. fogueira fratricida ateada

j' �.�s � glg�nte:caS yb� iue fatalmen�e. perderá. mUlto da ram demorada e cordial con- meira mulher catharinense

gUlr e ImItar exercendo a i no sertão nordestino. â 10 ran e

r
0,

••
'
u, en 1'0 �ua �ustlCldade, VIrtude que ferencia com o sr, Presiden- que se candidata a eleitora,

.

..
.

.

.

e pouco rea lzara.
. e seriamente tomada em con- te, com o qual trocaram idéas e quer votar no ca.ndidato da

--
.

.

. I. ��-. sideração pelos criadores ex- a proposito de assumptos que opposição á Prefeitura Muni-

A
i

revolução commnnista na Cbinaro Pargna" hospedara' nroxlama- per���:��:� de defeitos, ou ��s�::nâ��ue1f: �����es���� Ci���á sendo esperada com

.

1 .

II a fi aperfeIçoamento de raça, pe- districto. grande curiosidade a decisão

l.do parece indicar que o. governo. nacianalista, ainda desta vez,l mente o Minístro Victor �a ::!escJ��v�ep�������:e;�i� to� �. d�e����ã���r;;��� pr:��
do .Tuiz sobre esta petição.

sairá victonoso.. /,
K d l!-ão sendo ta!efa d�mciI; não seus desejos e pretenções,

'.

'.

I 00 er. e tambem dlspendlOsa e os tratando-se como é sabido,
A China depois que Chang� I guiu, porém,

tudo vencer, do� I seus resultados são sempre de respresentantes duma po- A cidade de S. Francisco

Tao-Lin fundou â Republica minando os rebeldes e con-I A convite do sm. Presiden- seguros. pulacão laboriosa e honesta foi abalada na noite de 14.

tem. sido um immenso pasto I
seguind6 evitar a guerra pres- Afionso Camargo, o nosso Rs- Com os suinos se dá a que bem significa um rac- do corrente, pela noticia, que

de lutas sanguinarias, des en-
.

te a estourar. Agora, nova-j tado terá a honra ;d. hospedar, mesma cousa. Longe de se tor relevante para a prospe- drculou rapida, de que o sr.

cade.adas. pelos bOIC.b.ev.i.sta.s mente o celeste. i.ffiPerio luta \ entre 08 dias 20 e 22 d.e Se- a:peI'leiçoal' o nossoCanastrão, ridade de Santa Catharina Alfredo Gomes, encarregado
que visam conquistar a mas- contra a onda Verme lha do tembro proximo vindouro, o porco já firmado em raça da estação teJegraphica da

su chi�e�a para depois �an:.: çomruunismo, desta vez re'!or- I' illustre ministro Victor Kon- nacional, pl'�cUl'a-se formar Florianopolis.. mesma cidade, havia assassi-

çal:-a a [:rente dos exerCItos çada e poderosa. ,der. _ no nosso palZ manadas de nado a tiros o snr. Pedro de

vermelhps;. cqntra a Europa. A luta tem sido cruenta e I Nessa curta permanencia, porcos estrangeiros, que ja- Acham-se quasi concluídas Oliveira, commerciante ali

Chiang;,Kai-Sheck, o. actl.�al o::;. rebe!des ,têm conseg?-ido í 8. �x:.:. terá.opportuni�ade de mais alc!1�çaI'ão, entre �ós, as obras do grande Balnea- residente,
chefe do governo naClonalIs- mtIdas vICtorIas. Apezar dISSO, I aSSIstIr a lllauguraçao dos as condlçoes commerCIaes rio ({Beira Mar», que està Como succede em taes OC

ta, tudo tem leito para ímpe- porêm, ha bastante esperanças I quarenta primeiros kilomet- daql�elle.
_

sendo erguido na formosa casiões, o espirito publico
dir a desmembração do gran- de que o governo nacionalista ii 1'08 da estrada de ferro Gua- Tudo errado em materia de praia de Cannasvieiras, uma. ficou suspenso, na especta
de imperio. '.' sairá, ainda destavez; victo- i I'ltpuava, noíavel emprehen- pecuaria. das mais apraziveis, não do tiva das causas do delicto.

Ainda não tia mUi�()
.

tempo rioso do rude embate a que i dimento do benemerito gover- Resta-nos, entretanto, um nosso Estado, como do Brasil. E os commentarios fervilha-

viu"se a China, saçudida por roi levado. As Últim�.s ,noticias I no do Estado, o trecho. de grande consolo: pelo menos A grandiosa construcção, ram, ao sabor das opiniões e

uma' formid:::.vel revo\ução recebidas da China s�o ani� i Jacarézinho do ramal de Pa- nesse assumpto não demons-. como jà temos tido occasião das sympathias pela victima

verm�lha e logo após-yiu-:se madoras,' pois 9S. exercitos ranapahemada E. F .. S. Pau- tramos espirito de imitação de assignalar, honrando o ou pelo criminoso.

a braços .•
com um lmmmen)ej de Chian-Kai-Sheck vão ob� lo-Rio Grande, e o trecho ul- Só l'WS 110SS0S postos Zootech- seu constructol' sr. Remo Relatemos. porém, o facto,

conflictó
..

ar

.. m.a..

do. c.om a. RU.S.:I'Í.e.
ndO

es.tr..
endosas Vi.ct9.l'..

i

..

a

..

s tim

a.m..
ente concluido. daEs- nicos existem reproductores Corsi.ni, attesta por outro la- tal qual se passou, embora

sia.·· .... .

. .'. . f,álvez, Jl01' isso, suste-se a trada de Ferro S. Paulo Pa- de todas as nações, menos dõ o esforço da directoria constrangidos, por estar n�lle ..

O joven general preSIdente Intervenção já planejada de' raná, do Brasil . . . .
do grande estabelecimento, envolvido um cidaclão digno

da Republica chineza. conse- I algulls >.paizes estrangeiros Essas inau�urações, que E será ainda com vaidade, que tem como presidente o de todo acatamento, irmã" dQ

Menos politica:

Um Su\cidio na Rua Curitybal\os.
Na madrugada ao dia 27,

roi encontrado enforcado por
sua família em a cosínha de
sua resídencia, à rua Curitv
banos n' 30, o snr. Manoel
Rosa, casado, branco, de 62
annos de idade, natural deste
Estado.
Segundo ouvimos de pes

soas da Iamília, ha tempos
o suicida manifestava desejo
de dar cabo da exístencía de
vido a sorfrtnentos, qu� se

gundo lhe pârecia eram cau
sados pormau Iunccíonamen
to do coração.

O snr. Melchiades Rosa fil
ho do tresloucado, communÍ
cou o facto á policia.

s. �osé.

São Francisco..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�
Offeli"ece 50US serviços

Confecção de mobilias conforme desenho ou catálogos

�
Fornecimento de mobtliarios completos.

POf'tas e janeUas I
Envídraçamento completo de edíücíos novos.

N. B. Encomendas são acceítas tambem na loja de

�
Níetsche Héiemke & Cia

.

Rua. 15 de Novembro N· 43
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membro de uma das mais con do Dr. Hermann Blumenau e ses de nossa terra, para asse

eeítuadas tamílías de Joínville. varies aspectos d'esta .cídade gurar na administraçfio. do
Ha tempos, vinha a víctí- publica lLHA VERDE o clichê Estado e de cada um dos

ma, em consequencia do' nosso nrereíto sr. Curt Municípios justiça e liberda

de uma rixa com o Snr. Al- Bering, encimado pelo titulo de, ordem, moralidade e com"

rredo Gomes, promettendo "Uni administrador de pulso» petencia na gestão dos nego

vingar-se, fosse como fosse: enumerando abaixo as ím- cios publícos: o que 1108 que
O odío crescia e, obcecado portantes obras por elle rea- remos é um partido que con

pelo .: ínstíncto de vígança, lísadas, que com prazer trans- sidere o governo um manda

cada vez que o encontrava,- crevemos: to sagrado do povo, uma

provocav3:-o e ameaçava:o, Inauguraóão da Estação guarda vigilante dos interes

sem resultado. P Snr. Alíre- 'I'elegraphíca em Massarandu- ses, dos direitos e da fortuna

do Gomes, �o� o Snr, Dele- ba; inauguração dos monu-
desse mesmo povo ... »

gado de PollCl.a ao par des- mentos de Fritz Müller, Victor Com a publicação de diver
sas occur:renmas. . Konder e Hermann Blumenau: sos clichês de nossa cidade
quinta-feira, Pedro de Oh- inícios dos trabalhos na pon� faz «Ilha Verde» interessante

veira, .armado de u� cace�e, te Ierrovlarla que ligará cotejo de Blumenau antiga e
especialmente

.

prepar ado, in- Blumenau com 9·· povoado moderna, pelos quaes se poveste em �a�o:momento con- Ponta Aguda; inicio da cons- de calcular o progresso alcan
�ra o seu ínnnigo, que se de- truccão da (ponte "eurt He- çado.fe_!lde, tomando-lhe ? cac�te, ring" (Bella Alliança); Inau- Sobre o Collegío Santo An
Nao parou ahí, _�oren:' a \�a guração do trecho "Subida tonio, Iactor de máxima irn
do. aggressor. Momentos ue- Victor Konder" (Lontra); portancia no desenvolvímen-
pOIS, um �ovo encontro, novas construcção dos edifícios das to de Blumenau, quer
provocaçoes e novas ameaças Intendencías districtaes de material quer espíri-
e dest� Ve2:., com. a_ prece- Benedítto Timbó, Massaran- tualmente, traz a revista em

cupfi:ça� de uma acçao mais duba. Encruzilhada e. Ham- apreço variada reportagemefYlc:en��. , monia; calçamento da prín- photographica: professores,Estes .ractos .se deram em cípal rua; macadamisação e vista geral do predio, interior 1' ' Il·IIW !!!Il...�11

plena VIa publi.ca.. . reconstrucção de varias es- da capella, etc, prestando CAIXÕES DE DEfUNTOSP.edro de Oliveira,
.

repete tradas : construoção das se- também expressiva homena-
os Insultos e em seguida pre- guintes pontes:

.

Sobre o Rio gem ao nosso distincto amigo
t,ende, saccar ?-c uma arma do Sul (Bella Alliança), sobre e collaborador sr. João Medeí
ao bOlBO trazeíre da calça. o rí« Beneditto no ribeirão ros, propríetarto da Pharrna-

O snr. Alfredo Gomes pro- Krohberger sobre o rio lta- .

Ce t· 1
lt a agressão; ve a

'
.
Cla en I a .

. ?ura. evi �r o .. � �' .• [ahy-assú (lndayal), sobre o I E emüm magnifico preito
l�ml�enCla do perIgo,. fIca

ribeirã? �e�sse, Ribeirão Bo- la Blnmenau o no. 3 do sym-alluclOnado e1, a_nteds qfued seu! de e 1'1bClraO da Ve1ha, I pathico mensario com que a
aO"l'essor o a veJe;. e en e-se I

. i'· II' .�. fd�tonando a arma que trazia. I Relembra tambem a estinla-I Int� IgenClCL
..
e os es orços

Apenas um projectil feriu o i vel revista os eonhecidos tre- d?S 8rs. Naglb Nahas P. Esta-

a.O"O'ressor mas mortalmente I chos do memoravel discurso mslau Romano.wsky dotaram
I:>'=', ,

• '.
'

l
.

d· V' K d a terra catharmense.
conforme se verlÍ'lcou momen- do sr.. l'. lctor on er, pro- 1" ti T d t t t'l'd d
tos depois. ferido em 20 de Junho de 1926

.

mCIa \ a. e an a u lIa e 11 1 _
Q snr. Alfredo Gomes não na Convenção do Partido: dev�, por lS�?, merecer o

costumava andar armado, pois " ' _
: apOlD e o a�xIllD de todo.s que

não temja o seu aggrcssor O que nos flao queremos) sabem avalIar e apreC1�r o

h r
• nte; tanto que jà o ., t"d b' -valor

de um nobre esforço
p J �lcame '> • n�nca _maIs � UI.H par 1. o so

que visa mais o interesse ge-haVia desar�aQ? uma y �z, dlrecçao dlscrlClonarlO de ral do ue o ro rio
quando da prImeIra aggressao uma pessôa so e um com- ,\

q
t

.p
d
p

. "t
- "l'-..·d A._. 'ga··.' l-!LO con rarw e mUI os que

SOllll a. � a��a que calre -

mando dItante, sem contacto, aqui andaram fazendo boa
va na _?ccasIao, .t0!Dara-a e:n:- com os commandados e sem I

collecta de annuncios e auxi-
1?restaÇta para vIaJe.m qu�. Ia comml!-nhão de ideas e. �e lios pecuniarios para' revistaslazer a serra, no dIa segum- obiectIvos com os correllglO- d'

- .

t d "t flh
. J. .

.._ • e e lçoes espeClaes pagos
e e VISl a a um l.�.

.

narlOS e a opmIao do Estado, adiantadamente e qu'e nunca
O facto, que em SI e pro- o que não queremos mais ê

appareceram os directores
fundamente lamentavel,

_

cau- um partido existindo princi- de «Ilha Verd'e» apresentaram
sou grande consternaçao na palmente para as

_ vantagens um excellente numoro de procidade, e é _natural porque do t;hefe, seus parentes e paganda de nossa terra sem

enche.., de
.. tI:,lst�za (;'

..

magoa apaniguados; o q�e não que- cobrar annuncios anteci ada
duas. lamlh�s, dlgnas de toda remos mais ll� Vida parhd�- mente nem solicitar auxilios á
conslderaçao, e de todo arn- ria é um ambIente de menti- Prefeitura
paro moral neste transe do- ras, de mystificação e de des-

'

10roso.
. . confianças reciprocas; é a

-------.-----

Na polICIa da cidà- insidia e a confusão arvora- N t·
ao

Lde.foi aberto inquerito a 1'e8- das em preceito e. processo
. O leIaS ocaes

pelto. da direcção partidaria; é a

il'l.veja ao merecimentoalheio,
o pavõr à competenCia e O sr. Capitão Delegado de

nel� Impr.ensa energia dos elementos novos. Policia, em editaes publica
r U dos, acaba de prohibir queO que ri ós queremos sejam ateados no perimetro

. Uha Verde é um partido governado por urbano e suburbano da dda-

Dtistinguio-nos com amavel expressões legitimas da opi- de foguetes e rojões.
visiFa o Sr. José Rodrigues nião, que sintam e compre- Essa medida da policia é

da Fonseca, director commer- i hendam as n.ossas necessi�a- acertada pois ha poucos me

cial da ILHA VERDE, que nos! des e ancelOS; um partid? zes um foguette matou um

oIIereceuum exemplar da u�ti-I' que haja apreço ao mereCI- homem em Tijucas e agora,

ma edição dessa bella reVIS-lmento e campo aberto as ge- em Florianopolis, um rojão
ta dedicada a Blumenau e I raçr:es novas, como Iactor despedaçou o craneo de uma

q�e estampa na capa o retra-j indispensave� de revig?�amen- creança.

to do sr, �r,. Victor Konde�, i to do ,orgamsmo P?htIco; o A multa é de 200$000, "para

ll.ome
tradICIOnal neste mum-I que.

nos queremos e um par- Os infractores.

cipio. tido existindo princiI?almen- Da. Iracema Borba
InsE'rindo no texto o retrato \ te para os elevados 111te1'es- Festejou na terça feira seu

������������üâ����Ea����__�m.__� � �--- __�� � .� .. -=__.w�

Otf\rNC'I' A· guei ao Barranco Alto. Até a6 m�ttas, 9lH� d�scobridor algum Ileguas Hca o espigão mestre I que lhe dê! o substancial pal-j illuminando com seus raios,
'-'L

.

.1.Pi.. pouso do Jacaré 11a quatro ate entao haja varado. de uma serra bra.ba, depois I mito
ou o saboroso mel dE' i não muito ardentes para re

leguas bem puxadas.
_

Cresce-lhe c:. orgu�ho na ra� um rio grosso; dalli a cinco abelhas, procura então quem! giões intertropicaes a estra-

Por ViSCONDE DE TAUNAY. -' E, olhando para o sol, con- z�o da e:x;tensao e lmporta�� leguas outro matto sujo, que o queira para esposo, alguma I da, cujo aspecto 11a pouco
clue: Cla das vlage�s empreh�ndl- vai findar num brejal. Se 'vas- viuva ou parenta chegada, I tentámos descrever e que da

(2 -D'aqui a tres horas estou das: e seu malDI' gosto CIfra,.. suncê frechar direitinho assim fórma casa e escola, e prepa- \ villa de Sant'Auna do Parana--
Sente-se deverás feliz. Nada batendo logo. se em enumerar as corrente.s umas duas horas, topa com o 1'a os fHhos c enteados para I' hyba vae ter aos C3!llPC!S ..

de
lhe perturba a paz do espiri- Occasiões ha em que o 8er- caudaes que transpoz, os 1'1- pouso do Tatú, no caminho a vida aventureira e livre Camapoan." :11_=:
to ou o bem-estar do corpo. tanejo dá para assovíar. Can- beirões que baptisou, as ser- que vai a Cuyabá. que tantos gozos lhe dera \ Á essa hora, um viajante,
riem sequer monologa, como ta1', e raro; ainda assim, á ras que transmontoue os pan- O que faz numa direcção. outr'ora.· montado numa besta tordilh()

qualquer homem acostumado surdina; mais uma vo� intima tanaes que afoutamente cor- com a mesma, fmperturbavel Esses discípulos aguçada a I queimada, gorda e marehadei
a conversar. um rumorejar comslgo, do tou, quando não levou dias,8 serenidade e firmeza. indica curiosidade com as repetidas I ra, seguia aquella estrada. lt

Raro. s sào os seus pensamen- que notas Rahidas do r?busto I dias a rodeaI-o com rara pa- em qualquer outra. e animadas descripções das \ sua physionomia e maneiras:

tos: ou rememora as leguas peito. Responde e ao piO das ciencia. Ca?8 anno que finda A unica interrupção que grandes scenas da natureza, I de trajar denunciavam de:

que andou, ou computa as perdizes ou ao chamado ago- tmz-lhe maiS um conhecimen- aos outros consente, quando num beUo dia desertam da. i prompto que não era homem

que tem que vencer para ehe- niado da esquiva jáo, é o to e acrescenta uma pedra l!onta os innumeros descobri- casa paterna, espalham-se por! de lida fadigosa e commum

gar ao termino da viagem. seu divertimento em dias de ao monumento da suainnocen- mentos. é a da admiração. Á ahi alem, e uns nos confins i ou algum fazendeiro daqueUas
No dia seguinte, quando aos bO"!ll humor. te vaidade. miníma suspeita de duvida ou do Paraná outros nas brenhas i cercanias que voltasse para

clarões da aurora acorda to- E-lhe indm'erente o urro da -Ninguem pôde comigo, ponco caso, incendem-se-lhe de S. Paulo, nas planuras de I casa. Trazia na cabeça um

da aqliella esplendida nat�- onça. Só. por demais repara exclama elle emphaticamente. de colera as faces e no ges- Goyaz ou nas bobainas de I chapéu de Chile de abas am

reza,. recomeça elle a caml- nas muitas pegadas, que em Nos campos da Vacarül, no to denuncia indignação. Matio-Grosso, por toda a pal'-: pias e cingido de larga fit;l
nhar. como na vespêra, como todos os sentj.dos ficam mar- sertão do MiI?osO nos I!antà-. - VassU1:_cê não credU0' te_ em�m, onde .haja d�sel'to, I preta, sobre os hombr!>s um

sempre.. .'. cadas na areIa da estrada. nos do PeqUlry, sou reI. protesta entao com calor. POIS vao por em actrva pratica tu-! ronche-pala de varwgadas
Nada lhe parece mudaçlú no �Que bichão!murmura elle E esta presumpção de rea- ensilhe o seu bicho e caminhe do quanto souberam tão bem I cores e calçava botas de cou

firmamento: as nuvens d� si contemplando um
.

rasto mais le.za infunde-lhe certo modo como eu lhe disser. Mas aS-I ouvir, relembrando as iacan-I 1'08 da Russia bem feitas e

p.·.a
..

ra .Si S.ãO
as

m.e�m.as ...
Da-l

...he.,.:.: ..f.or.....teme.nte
impresso no 80.1.o. ; de ralar e de gesti.culal' ma- sumpte bem, que. no te.�rceiro \.

has do seu respeitado pl'oge- em bom 8.
stado de conserva-

o sol, quando mUlto, os 1?ontos .com um bom onceiro não se gestatico em sua singela ma..; dia de viagem ficará descidi- nitor e mestre. çiio.
cardeaes, e a terIa 80 lhe me dava de acuar este diabo e nilestação. do quem é cavoq'l-wiro e em- Tinha quando muito vinte

p.rende.....
� �tt?nç�o, �l!andolln�.t.;ter�lh uma chumbada no.· A

..

certeza 9ue tem de que b1:01nrt;d01'. Uma cousa é 'ma-I'
e cruc.o annos, presença agra-

. algum Slgnal maIS paItlcul�r iocmho. nunca podem perder-se na p'ta'J' a tôa, outra andar com Capitulo II dave!, olhos nogros r. bem

pôde servir-lhe de marco mll- OlegJti.mo sertanejo, explo- vastidão; como que o liberta tento por estes mundos de O VIAJANTE rasgados, barba e cabellos,
lionario na estrada que vae rador- dos desertos. não tem, da obsessão do desconhecido Christo.. cortados quasi á escovinha e'

trilhando.
... .....

.. .

em gera}, familia. Emquanto o exalta e lhe dá foros de Quando o sertanejo vae n- O dia 15 de Julho de 18GO ar tão inteiHgente quanto de-
.' -Bom! eicllama em vozalta moço, sou fi� unico é devas- infallibilidáde.

.

cando velho, quando sente os era dia claro, sereno e fresco, cidido.
,

e a�re ao aVistar alO'um ma- sal' terras, pmar campos on- Se estende,obraço com 'se- membros cançados e entol'pc- como costHman ser os ella-
•dei�o

'"

ap"ÍO'antado ou �na. dis- de. ninguem antes puzera pé, gurança no
.

espa.ço � declara cidos, os olhos jàjbennevoados i mados de inverno no interiOI' I íConfinúa no IJroximo numo .)
pos�ã�t'�peciarde> terras,Já vadear rios de8_conhee�dos; peremptoriamente:. pela idade,. os bráços fr0l!xos I do Brasil.

.

I .

�stá (1, peuva ·granue .. , Che- j despontar cabeceIras e furar -Neste rumo, daqUl a 20 vara manejar a machadmha> Ia o sol alto em seu percurso!

annlversario natalício a Exm.
Snr, D. Iracema Borba, vir
tuosa esposa do nosso estí
nado amigo Sur, Domingos
Borba, conceituado negociante
nesta praça. O dístíncto ca-

sal reuniu de noite em sua
residencia gr-ande numero

de pessoas auiígus, aceumu

lando-as de obsequioso Nos
sos sinceros parabens a eXIl13.

anníversartante.

Conselho municipal da Bfllmenaü
Convite

Os snrs. Conselheiros rnu

nicípaes são convidados para
a sessão extraordínaría do
Conselho municipal a realí
sar-se no dia 5 de Setem bro
próximo, ás' 2 horas da tarde,
na HaIa das reuniões do Con
selho municipal, no edííícío I
da Cantara municipal.

Blúmenau, 27 de Agosto de 1930.
assign. O T T O H E N N IN G S

Sub-Prefeito municipal em exercíelo

Ultima hora

Fallencia de Bruno Kretzschmar
Re@':disaçi'io do activo

O Iiquidatario da Massa Fallída de Bruno Kretzschmar
valendo-se do disposto no artigo 123 do decreto no. 5746, de
9 de dezembro de 1929, faz publico a quem interessar pos
sa, que receberà propostas par» a compra elos ímmoveís

pertencentes á Massa e constantes de um lote de terras
sito à margem esquerda do rio Benedito Novo, desta comar

ca, com uma casa de moradia c ranchos adjacentes.
As propostas deverão ser enviadas ao signatario des

ta em cartas lacradas, até :30 de Setembro p. não poden
do de accordo com o paragrapho segundo do artigo 124 do
citado decreto, ser as cüertas inferiores ao preço estimado
em inventario, preço esse que ê de 16 contos de réis, sen
do 11 pelas terras e 5 pelas bemfeitorias, íucluídas as plan
tações.

Essas propostas serão abertas pelo dr. Juiz de Direito
da Commarca uo dia primeiro de outubro deste anno, às 11
horas, na sala das audiencias, perante o liquidatario e in
teressados.

Blumenau, 27 de Agosto de 1930
.José Ferreira da Silva

Liquidatario.

de todos os tamanhos e

feitios, dos mais singelos
até os mais ornamentados,
sempre promptos na oIfiei
na de

Gropp Irmãos Uda.
Vorstadt

A. revolução Peruana
Uma .Junta militar, formada ás :: i

horas da madrugada do dia :!5, in- I

timou ao presidente Leguia a renun

ciar o seu cargo a que' este ance

deu, assumindo o general Ponel
as Iuncções de chefe do Executivo.
O descontentamento do povo com

o governo adveiu da crença de que
a adminstração do presidente Le
g-uia foi, ao menos em parte, res

ponsavel pela crise eCOllom,ca.

Edital
o Capitão Euclydes de Castro, Delegado Especial de

Policia do municipio de Blumenau.
Pelo presente Edital faço publico ql'e, da presente da

ta fica expressamente pI'ohibido atear foguetes, rojões, bom
Las, et�. à noite, das 18 horas em diante, quer no perimetl'o·
urbano ou suburbano da cidade, lioando os infractores su-·

jeitos á multa de 200$000, e o dobro na reincidencia.
Blumenau, 26 de Agosto de 1930.

Cap. Euclydes Castro
Delegado Especial

éxli/f! rge /1rOHl/fIOmellle OS

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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E' natural que:a vossa felici-ldade dependa de vossos Iilhos
a delles dependa qunvi da SAU- i
DE; e esta depende. quasí ex- i
clusivamente, de lhe dardes de I
3 em 8 mesee, um frasco da.!iafamada:

.

Lornbrigueira Minancora I
;'oHio ha egua1. Uma creança I

de 11 rnozes atacada de desin - /
teria�perdeu 542! vermes do �11
qunlidades testemunhado por Iseis pe�s?�s iàúlleas_ em Itàperhi
MUI11CIPIO de S. Francisco do

i Sul filha' do Sr. Carlos j. Neu I
I rernberg, professor. Cada frasco !I é uma dose. Toma-�e de '_ema II v.ez

em café com leite. Depoi:

III do etíetto não precisa dieta
nem purgante.

/
.. Vende-se em <1 numeros (1 21
3, 4), conforme a edade, em t�-
dos os negocíos, nas pharma
cias, _desta cidnde,e drogarias e
na �har uacía Minancora,

NOTA Se quizer poupar vo
ssa sande e vosso dinheiro com

doença desconhecida e remeàio A CURA DA TUBERCULOSE
habituai-vos no começo de qual.
quer doença ao deitar, dar um

bom suador .e dp. manhã cedo
um purgante de Lombrlgueira.
Minancora E' o melhor de todos
quantos existem, e de effeito

. rapido e suave.

Muitas diarrheas infantis são

Eu abaixo assígnado, doutor
em sciencias medíco-cirurgí
cas pela Faculdade de

lYfedi-1cina do Rio de Janeiro, ex-
_� ......._

interno (por concurso) da mes
ma Faculdade, e dos Hospitaes 1
Misericordia e da Beneiicen- €Ll_X_!R. DE I\fOGUEIRA
eía I'ortugueza, professor Ca
thedratico I...R.n pesmh oeíto
93 93 Collegio Militar do Rio
de Janeiro, clinico em S. Fran
cisco Xavier.
Attesto que a exma. sra. d.

Guiomar Maria Contuaria, re
sidente á rua D. Anna Nery
n. 84, estando soffrendo de
Phymatose pulmonar, tem co
lhido optimos resultados com

o prepara-to d::lllominadaPHY-

U AS· PAP L PAR CARTAS MATOSAN que julgo um me

\ CARTÕES DE VISITA! FACT R, E � A. ' GUiAS DE REGIS- \ 1 Expelliam um fétido dicamento de .fi��des vanta-

l}.:.••.·.·.�,·.�.·.·.•.
·

..

;�.••t..•.;:.:;.·� ���ElQ:t�.'�-I Im.pressõesà c.oresl ::�Ó:.E:JJ.ro�, I II «pa���:ag�;���:ndc me �e3;�K�r�:7i!�f.eg�i�e�1�
� �.lI! \ I apparecido nas virilhas 3 enol' neIro de 1924.

';""! PROGRAMMAS, LI- I
.

VROS DE VENDAS! � 'Imes bubões que expelliam, -D�. Ca�los Ca!",erto de

!
� .

I'! continuadamente um fétido SequeIra. DIas - (Flrma reco-,

I Á VISTA, DESPAC:OS, BOLETINS E . DEMAIS SERVIÇOS' ADEQUADOS A' ft�RTE � insupportavel; Pl:esentindo-se! nhecida pelo Tabelião Fonse- íHUiDE DEPURATIVO 00 SANGU!

�t:l===:- -C.·lu-.�-�ic:��:··������L. 11'1 �����Hl:��\�:����i
ca

��es� EMA BUSC H
>i:/e tonico do sangue, formula, . sultado algum». Domingo, 51 de Agosio de 1930.
,�ii:do eminente medic0. inglez,

REGAT.I S 19 d O t b REGATA· S'
Pelotas Rio Grande do Sul

�������r���t���o����l,iSdiPU� �. lU,," & e u n ro.. li lrec�?:���f3a5�lveira -- (Firma A's � �o;�t�E1ardei,��;_;�inado pela-s Faculdades. de C O N C O R R EN· T· P S 'I·
Com resultados assombrosos

'i�jl;',Londres e Rio de JaneIro, L na eliminação de tumores,
O C II d ., h

.....

:f';;::.conceituado decano do oorpo Club Naufico Almirante Barroso bubões (mulas), cancros sy- O ar e um mi ao
f��+'medico da cidade de Pelotas

.

philiticos. dores nas carnes
com o intelligente cachorre.

:;;'ê;.Rio Grande do Sul, onde cli- Club Nautico Marcilio Dias ou ossos (rheumaticos), ulce- RIN TIN TIN�;knicahà50 annos, com honrosa C·lub Nautl'co Cruzeiro do Sul raa cancerosas, tumores nos
_. -

��i'::distincção e cujo illustrado ossos; é empregado, ha qnasi Astucia dos homens ocntra astucia de um cão.
*:\ Centro Medico' presidiu por Club Nbutico Ypiranga e meio secuIo, diariamente, o Entradas: 600 rs. e 1$500:;y' vezes, sempre com o maior

CI b Na�utl'co' A
.. mais poderoso depurador e

'<,destaque. I u merlca tonico do sangue GALENO- @al€

(.. GAL, do sabia medico ínglez As 8 1/4 horas da noite:
especialista em syphilis, dr.

I;� Frederico W. Romano. M A R I O N DAV I ES; .

Segui esse exemplo e usa-o
com tada a confiança.

----·ACIDUROL-
,é o mais energíco dissolvente do Ã�-lfDO URICO, e sendo o ACIDO URI

. CO o maior e mais terrível inimigo da humanidade. o
ACIDUROL

é por conseguinte Q melhor amigo do genero humano.
e tendes dores rheumattcas, tanto nas articulações como nos mus

culos, uzae ACIDUROL e sentíreis rapido alivio.
Se o vosso figado está a perder a sua energia, se vos doe ou está

inchado, tomae AClDUROL e o bem estar será ímmedíato.
e 6 vosso rim íuncciona mal, se urinaes pouco e tendes arejas nas

urinas, com o uzo do ACIDUROL melhorareis a olhos vistos.
e tendes pertubações caruíaoas por dilatação das arte-ias, conse

quencia de estarem cheias de Acido Úrico, com o ACIDUROL obtereis a

limpeza das arterías e regularísareís a circulação.
e estaes engordando. demasi ado, isso indica uma perturbação das

íuncções nutritivas, uzae ACIDUROL que queima as gorduras balofas é
regularísa a nutrição.

.

Um só vidro deste maravilhoso remedia Portuguez, productodosafa
mados Laboratorios da PRARMACIA FORMOSINHO de Lisboa, dá resul
tados assombrosos e nunca alcançados por outro qualquer remedia se
melhante, porque e:

7 vezes mais energico que o similar francez
18 vezes mais que a Píperasina
42 vezes mais que a Lithina

Pedidos aos depositarios geraes:
Heitor Gomes. & tia, ... Alfandega 95 .., Rio de Janeiro

Vidro pelo Correio 12$000
Não é o que menos dinheiro custa, mais e o

rato pelOS effeifos que produz

.

mais ba-

Gabi nete Typograph ico Carlos Wable

�.�Com Livraria e Papelaria ==
Tenho o nraser decoenmuntcar a minha distíncts clientela, que na presento data

estabeleci junto ao meu negocio de livraria e papelaria nesta praça uma typographia
encontrandó-se esta apparelhada para a execuçao de qualquer serviço como:

causadas só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso
medico.
Vende-se na Pharmacia Mi

nancora em Joinville, e em todas
as b91lS pharmacias desta cidade

i

I
Vi.nho Creosotado

DE La ORDEM

Impressos
fornece

E. Jacobs Bt Cia.

E o i'JIELHOR PARA TOSSE e: DOENÇAS DO
pEITO - COM C SEU uso REGULAR:

'

�

J �.� A tosse cessa rapldam.ente.
. If,! 2.- Asa grlppes. constipações ou deflUllos. cl!lc!ern

ti $ com alias as dores do peito e das costas,
\;1 3_" Aml/ia.m·se promptamente as crisos (àffllções)

IIli
dos aSlhmaticos. e os aecassos da coquetuche, litornando·se mais ampla e iJUllve a respiração, lf

�.. Ae. brcnchttes cedem suavemente, assim cll'i'no
l!t as Inflammações da garganta.
� 5.° A lnsomnta, a febre a os Suores ooeturnos das-
; apparecern, .

·ifl6.o rAceantuam·ss t!9; forças f:J flormalisam.S6 as
� � funcções éO_9 o:rgElos respiratoríos. -c.

:'3.-.,.. ._,_
o Xc.t,POeQ s.�.o.:::o c-ncc.. ,...,_,.�.-r;;� ��5 P}...'!.'''r.:'14C;I<!S "ii.....

�....;�l�MM l��_��I�����

São sempre magníficos os
eííeítos do Phymatosan
quando empregado em casos
de tuberculose pulmonar, tos
ses persistentes e fraqueza
geral.

�

Rio de Janeiro. 6 de abril
de 1927.

.

Dr. Armando de Lima Meí
relles.

Empregado
com successo

nas seguintes
molestias i
E'r.croful ....
Darthres,
[lonbal.
Boubons"
b!la.mm.açües ,. 'lftne.
Corriment. "...."hia
Oo-nofl'hW.
fístullts.
E.spinba!.
CancrQS Vfller...
Rachttismo.
flores br••&....
Ulceras.
Tumore,.
Sarnas.
Rheumati.m. em�
Manchu cI.Ji. gelle.
Affeeç51!9 do fil'&"••
Dores )lO }leito.
TUJUGreJ nas essos.

LateJltw.ento da.s I.rtt.r'i»

t d.l pes(:oCo -e fi..l ..
menfe tm '.h8 as m...
lestias prcTcniNllc.4.
aurue.

fi. fada amabilissÍma da comedia elegante �m 11m mm
maximo da "Metro-Goldwyn"

Filhinha Querida
Tudo cansa nesta vida, e Marion Dcvies, a filhi

nha querida _ .. apenas do Papae, cansou-se um dia de ser
uma "gata baralheira" ... Por isso decidiu amar e ser amada.

E quantas couzas ! !
Venha vêr @s expedientes que MARION pensou e rea

lisou, para ser não apenas uma "filhinha querida" mas tam
bem uma namorada queridínha.
M A R I O N D A V I E Ss a travessa MARION,
&presentará no desenrolar de "FILHINHA QUERIDA" per
feitas e extraordinarias imitações de
rOLA. NEGRI LILIAN GISH e MAV MURRAY

II Entrada.s: Poltronas (sem numero) e gerai 2$200
Creanças 1 $000

1---------------------------------- ------
Ve-ode se

em Baracatinga, Trombudo 3 lotes de
':" boa terra, com engenho de farinha mQ.-.

vida a agua, casa, pastos, boas aguas, muita madeira.
'Preço modico, tratar com FERNANDO GOMES Rio do Sul.

•

. .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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LEITURA SOPARA Á MOCIDADE
Desde todos os tempos, um

QOS grandes flagellos que muito
contribue para o enfraqueeímeu
co .das raças humanas.é a deea
penda da força vital, precisa
mente quando mais falta faz
po hornen ou á mulher, como

aornpensação daNatureza, pelas
horas amargas f} tristesa da Vida
A fonte pois, d' esse tlagello
começa pelas doenças da mo

cidade.as quaes.na primeira vez'
n o se da irnportancia, quando
aliás tem muitissíma, por que
são a origem de muitas desgr a
ças quer no decurso da vida
quer sobretudo na velhice: As

vitimas, geralmente, inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ind

-

pjearlas por quem "na· verdade
nada s be de fundo sclentiíico
Vulgarmente chamam-se:
GONORRHEAS BLENORRHA
OIAS, CORRIMENTOS. etc, s
o leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos tortos
que lhe roubam o dinheiro, a
alegria da "lida e a saude sexual I
bue é ainda, um grande bem

.

incontestavelmente, um dosimB
dícamentos que podeis usar, é
a: INJECçAo «IDEnL" "MI
NANCORA" . O modo de usar
está nos rotulos de cada frasco
hos casos de 3.e tratar de se

Noras usam-se 2 colheres de
posa para um litro de agua
nsando com irrigador, 2 vezes
no dia. Vende-se nas bôas
pharrnacias desta cidade, e

.

'IJ

Miuancora>, de Joinville.

Esplendido sortlmento de.Iivros
de reza em encadernação silO
ples e de luxo, brauca , preta
de outras cores, o�rerece com

mnis artigoa reJa; J.0í�08li CAB.!'\
VAHLE

I Em ··falDilia I ��::;r.::::;-......'••T.� .. :':"::'..' ..:••' ..-=:-..'(:'••w..,.":"�,.,,,,:,,,+,:-:'-'i"..��� ...::��::':
,

: A grandeza da nossa Patna � Pharmacia Cruzeiro do Sul t '1,

I depende da cultu�a mOJ:aJ ·intel.: BLUMENAU fundada em 1894 i
I
lectual de seus filhos. A gran- ,::Jieza e felicidade de cada um Rua 15 de novembro (casa propria) A

i 'elles dépende da bôa ou má

I .scola paterna que viram com
os olhos e beberam com a in

I telligencia, A boa escol? é: ITlO'

í ralidade, instrucção, justiça, hy
I' giene € economia. Seja ecoao

mico; compre sõ O indispensa
[vel na vida, mas artigo de lei

'I
de valor real. Pois bem; assim
como os dentes e o corpo, a

[cabeça e cabello tambem preI eisam hygiene e asseio constante.
! Para isso use a PETROLINA

I MINANCORA, Que é um toníce
capillar; ideal microbicida ester,

I rilizante do couro cabelIudo

I'
evíta a queda dos cabellos: des
troe completamente a caspa;
tgordura e comichão do pericra
ueo. Algumas semanas de uso
ornam o cabeIlo forte. e ndea
do, vigoroso, brilhante e __eto
duvita-ido as caspas e o emba r

quecimento prematuro, sem sen
in tura. Cada frasco tem toda s.
as instrucções paro. fazer o car
bello lustroso secco ou humi
do. Vende se na Pharmaeía Minan
cora ioinville: em todas ss boa
pharmacías, drogarias e perfuma
rias desta cidade.

•

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

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

uma dose de

CAFIASPIlUNA
NÃO 66 para as dôres de cabeça com.o tarobem para as de dentes e ouvidos, as

nevralgias, o rheumatismo, as consequ�ncia5
de noites em claro e de excessos alcoolícos, a
CAFIASPIRINA é, positivamente, o remedia
sem rival.

AUivia rapidamente a.
dôres, levanta a. fGr�a••
nã. allceta o co!'a...

nem .. rins.

l�'-.v.."-<·.:.-.··�_-c=��·.�-c�,'-__·��·"�

! Dr. Ined. U. Pape

<:1\') Clinica geral e

':,:.::.. \)
Especialista para molestias
de garganta, nariz, ou-

vidos e olhos lí Blumenau Rua Piauhy l
) \
�--�,-�-"""-�......,_....-----..__�".���----::&;......

Compag�nie Générale Aéropostale
CORREIO AEREO

mais rapido
AME:RICA AFRICA

o mais economico

EUROPA

Dr _ Edgtlf Barreto
ADVOGADO

Rua Ui.de Novembr()

nr.93

A Correspondencia deve ser entregue na Agencia do
.

. CORREIO LOCAL

Onde serão prestadas todas as informações
� - - � - - - MALAS DffiECTAS PARA ALLEMANHA- - - - - - - - Contas COfrentes

Borradores
Costaneiras
Protocollos
Livros de actas

e todos os mensilios pura es-
.

criptorio � repartições �n�on- A Viuva Irma Ga.ertner, pl'prietaria de terras no' fertill;
.

tra-se pOI preços baratisslmo
ssimo Vl\lle Rio do d'Oeste e seus tdbutarlOs, vende",lotes de

I Na Casa Carl Wahb aspeciaes terras
..

dt! cultura, medi�os e quasi todos servid o.'por estradas de. rodagem, constrUldas. por sua .conta. Os refe
I . I ridos lotes serão vendidos em condIções vantajosas Para tra

----------1 Onde está a felicidade tar com os procnradores Rodolpho Hoeschl e Hugo Meditsch
�-----------------------I

I das senhoras

Livros para casas C ommer

ciaes, como

Diarios

Fechamento
.

de MALAS) NORTE--Ás Sextas-Ieil'as ás 9 H.
em BLUMENAU )

) SUL -Aos Sabbados ás 9 H.

Fechamento de MA.LAS ) NOR'l'E-Ás Sextas-feiras às 20 H.
em FLORIANOPOLIS )

) ,SUL - Aos Sabbados ás 20 H.

87

Emalador WOLFFCASA BLUM
RUA 15 O NOVEMBRO

(I::m frente á Telephonica)

Registrado e sob a protecção
do MínisteriG do Trabalho, Com Em possuirem dois jardinsmereio e Industria)
Regenera ambientes de Exhala ligados entre si; o do Amor
'iões Balsamicas. Aquece. Perru- dentro decasa; o das Flores
ma e possue raras virtudes pa- no quintal. O primeiro sym-ra varios usos de utilidade bolisa a Felicidade; o segun-.

p��aSortimento de .Íasendas nacienaes e estrangeiras. Produz sempre sensações agra- do completa-a dentro do con-
ALFAIATARIA para homens e senhoras daveis e !!onfortadol'us. Faei! forto material moralidade, ido

A casa ·possue u.m alfaiate que conta 35 annos de pratica uso e manejo latria pelos filhos e esposo, e
d d AlI h PREÇOS: Estojo com 100 Exha- d

.

.. a quiri a na eman a ladol'es: 21 pesetas. Estojo-amo!> .. sau e.
.

tl'a com 40 Exhaladol'es 17 Faltando esta, tudo se transA Casa vende a dinheiro e a prestações pesetas. orma em sonho e martyrio-
Pago por vale postal ou cheque Como pois, garantir a pos-

Pr
:

ras···oave··I·s á CASA PROPRIETARlk PE- se de tão prec.ioso NUMEM.eços·
.

REYRA-CUADRADO.
...

.

.

:.:.. Sta. Engracia m. 62 de tão grande BEM? indo di,

VER· PARA CRER TIl A D R ID - IiE SPA N fi A reito em busca de <�Minervi-...
'..

..
,

-] na» que é um precioso espe-l
_____...-----.:....,..,.;..;-------.,._-------- cHico feito pelo autor da afa- ;

mada Minancora que durante
dez annos tem curado innu
meras senhoras evitando (as
vezes) operações e soffrimen
tos velhos do utero e ovario,
possuindo attestados, magnifi
coso Um negociante do alto
commercio de Joinville, es

gotando quasi a pasciencia e

esperança, curou-s\( de hemor
rhoidas com 6 frascosl Todos
os incommodos causados de
«regras» irregulares, hemor
rbagias, curam-se se �ão (cu
raveis) com a Minervina.

Padaria JabftDR. OLIVEIRA E SILVA
Fabricação de pães de

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

. Entrega a domícilio

'

..

ADVOGADO

Crime, Civel, Commercio
• e Orphanologico

(Enc�rrega-se de Jjatüralisações)
·····.,AI.méda Rio B',anco· nr.36

:91.u:t..nenau

..ERWINO SCHMIDT

VELHA

ALLOPATHIA, HOl\lEOPATHIA, BIOCHEMIA'

A pharmacía com o maior stock de plantas medicÍ-:
naes importadas directamente da Europa.
Remédios homeopathicos nacionaes e extrangeíros, gran :
de sortimento de artigos de borracha, drogas e espe- ]
cíaitdades nacionaes como extrangeíras, grande stock;
de seringas e ínjeceões hypodermíces, Farinhas nutri- :

tívas. Sprengels Kraeutersart; �
Fornecedores dos hospitaes da praça e do interior.

Pedidos do interior são despachados com amaior urgeneia: Preços baratíssimos.

�.� Importação directa em grande escala. Ê: :.:JII •••• a
""••••••••••.�..

POll1Hfla MinallCOra;
(No:lle t: 1IH1I'ea i:h�glstl'adil) .

Do pharmaceutico E . .ti Gonçalves Joinville - S Catharina e<�Diplomado pela Faculdade de Medicina do Río de janeiro
Universidade de im .ira.

o IDEAL E o grandioso pat
trunonío legado a therapeutlca
dermatclogfca após !:O annos de
acurados estudos. «Cura ioda a

qualidade de feridas novas e ve

lhas, tanto humanas como de
anirnaes e muitas doenças na

pelle e da cabeça: Ulceras] Quei
maduras, Infecções Empigens
Sarnas, TiT11�a, [Iavj a e tonau
rante), Ulceras syphilitícas e al
gumas cancerosas, frieiras, Suo
res dos pés.Sarna.Pannos dcrosto
etc. Indispensavel aos futebolis
tas, e às damas para adherir o

Pode de arroz, esterilisar a pelle. A Pharm, Cruz, Avar ê. Es
de S.P. curou uma ferida (ulcerajque nem o 914 conseguiu curar

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a<:!financora"
vse chegando, todas as pomadas vão desappareeendo do
mercado; as curas, a reputação e a sua procura vão =«:montando, dia 3. dia. Quando todos a conhecerem, serã o reme.","fio de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Carolina Paíhares

Lde Joínville.curou com urna-só caixinha" uma ferida de 9 annos, 'IiTemos «centenas» de curas semelharites l . ! -\
Adoptada já em muitas casas de saude e grande cliníca me- .�

pica..... Licenciada @11I 31/5/915, sob N° 97. -:/
..Q..VJ:SO: "

Ha q uem diga mal de um remedia de fama univerltal, (à�
;ezes tão habilmente que o freguez uem percebe) so para ve,Ó'
der ouVo sem valor scientifico, mas que lhe dã ma�or lucro',·
Ê uma arte de lhe caçaI o seu dinheiro: previna-se contra ella.

A POMADA MINaNCORA não tem igual no mundo. Ql1ali,
do a desejar nunca acceite imitações nem substitutos.

.

Só o que é bom é invejado e guerreado.Vende ·se em toda parte, ':!;<.

Cura do 0mb'"laguez cem um s.ó VIdro �o«Rcmedio Minan .'.

li u
.

cora contra embnaguez». .:'\
Tem dado alegria e felicidade a mi[harei de famílias que ."

vivem na maior miseria causada pelo triste vicio.-Approvado >�':.leia D. N. de S. Paulo em 30-5-915, sob n. 87.
.

'r. dDão-se 2:000$tOOO atquem, cOEmAPr�vOaNslçdAeLnVunEcSiar os

J
f�l� \:;.,Sllca ores ou con raven ores, a, . . �T • em 01U:" ., ... ,

ville (Santa Cathariua) Pbarm. Minau('ora. Enviam-se listas de
oreços a quem as desejar.

Venda em todas as Drogarias e Pharmacla.

---------------- ....f:f'.'\�i.1

LOTES A' VENDA

E scriptorío de Advocacia
Dr. Pedro Silva, lv1ax Mdyr'

e José FerreÍra da Silva

Crime, Civel.,
.

OO�:r.cl.e:rcl.O
Travessa 4 de Fevereiro'

Blumenau

Quereis·
vestir com ele- n�·�-

.

=�!
gancia'? ! DL Fr�nCÍsco KübeI �c

1I1andae fazer � MedIco li
vossos ternos na l -�

ii'ALFAITARIA ,�Director do Ho�jtal Munki- i
BRUNO KEL- I pal e Delêgado da Hygiene 1 ..

LERMANN, onde I du Estado no Mlmicipio I
tambem encon- i de Blumeutl,u I
trareis fasendas i CLINICA GERAL !
para ternos, na- j' 'i

cionaes e extl'an :1 Consultas diarias das M9uá�i_ �.
g�ir.as, chapeos 111 O �oras no Hospital

.
�

, e artigos de ar- II clpale das 10 as .12 na fi
marinho-PltEÇOS MODIÇOS II Ph.l'�aci Grauzeiro li

"'-w��"""�w���'�

R.ua 1.5 de Novembro 48 -

f"·,

:;J

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



A CIDADE. 23 .de Agosto

CH E O II O M U T U O P H E O I A l
o maior e mais acreditado Club de sorteios do Brasil

fiUal em florianopolis:
Rua Visconde de Ouro Preto N .. 13

Resultado do 138.sorteiorealizado no dia 18 de Agos.o de 1930

Coderneto N. 2K731
�; Premio$ n(l v(do�') de Rs.. 4:790$000

.

.

'

Foi premiada no valor de quatro contos setecentos e
noventa rnll réís (4:790$000) a cadernetan. 2.731, pertenceu
te aos prestamistas JOÃO VIEIRA DE SOUZA e IRANY
MOMM, residente em Florianopolis. Travessa Dias Velho

Premies nQ vedo I" de Rs. 30$000
5731 Alda Eugenia da Conceição Costa da Lagôa

. Jt... 11462 Guilhermina e L. Dalcantanher Aliança�; 1213 Francisco Agaipo Ferreira Florianopolis
8979 Francisco Bittencourt Mafra
11553· Patrícío Novélletto Trombudo
10327 Tre. Joaquim Martins da Silva Floríanopells
9765 Iracema Pessôa Itajahy
8650 Augusto Sell Palhoça
0235 Jayme Felicidade Floríanopolís
0543 Deolinda Maria da Silva Sacco Grande

Premios no valor de Rs. 10$000
.

5528 Nicolau Souza Florianopolís
8495 Germano Fortkamp Netto Capoeira
9607 Quirina Manoela da Costa Trindade
9271

.

Ada Maciel Regis Araranguá
0635 Manoel Vicente Pamplona Saeco do Limões
9459 Antonio de Freitas Cabral Itajahy
11528 Bernardo Francisco Machado Curitybanos I••}I. 0915 Maurillo Fernandes . , Florianopolís

:1f' 11417 Armando de Aquino Leite Filho -Iosé-Mendes
:

-'

.

11124 Amélia Marcellino Francisco Barra do Rio

Insenções de pagamento por cinco sorteios

10078 Antonio João da Cunha Florianopolis
9329 Bernardino Manoel Nunes Trindade
$;1831 Aracy Fiuza Lima Laguna
9752 Maria Julia da Luz Barreiros
�362 Rita Machado e Ernestina Vieira Florianopolis
3778 lrinea de Andrade Pires São Jose
5024 Paulo João da Silva Medeiros Florlanopolls
5724 Dealtína Anna Vieira Florlanopolís
11613 Carlos Alberto Klann Brusque
9361 Marga Federson Blumenau

Floríanopolís, 18 de Agosto de 1930.

VISTO
"'ofio P .. O .. Ca ..valho
FISCAL. 00 GOVERNO FeDERAL.

OS PROPRIETARIOS

Chaves & Cia.
Agente em Blumenau: Manoel Fe .....ei ..a Rua B. Retiro

pJ\S-TllHAS
RIH5Y

CURA' 110LUTIAS
tos aaHh:BE1UGA •

EUMINA O
AtiDO 'URICO f
·.0 ARTHRltljHO; DIUI:.U:11(<<':
fttCONHfQDO:"'POI
TOns 0$ MED1(ol

LIAVIPA o
ORGAI'UiMO I)AS
IMPURlii2AS ..E
J�TOXI"AiOI�.

O BOM
RESIJl.TADO

,

DEPOIS
·:00 �2 V IPRO

Gabinete Typographlcoterne Wahle

_- Com Livraria e Papelaria ==
Tenho c praser de coaimunicar a minha distíncta clientela, que na. presente data

estabeleci junto ao meu negocio de livraria e papelaria nesta praça uma typogrsphia
encontrando-se esta apparelhada para a execuçao de qualquer serviço como:

.

I CARTOES DE VISITA, FACTURA�L��EL PARACARTAS_,GmAS DE REGIS-l
TRODRBEBIDAS,EN- . . VELOPPES, GUIAS
PARA AQUISIAODE Impressõesàcores SELLOSs ROTULOS,
PROGRAMMAS, LI·· .. VROS DE VENDAS.
Á VISTA, DESPAC:OS, BOLETINS E DEMAIS SERVIÇOS ADEQUADOS A' ARTE
---_.-_._-_._---- - _>

-

.,; PARA DORES MUSCUlA-

.ç� RES, RHEUMATICAS,
� GOLPES, TORCE

* ....

�,... DURAS, ENfiM

PORMULA ....� QUALQUER
DO Dr, JoIO U DA_a SUva SII,elra �

or

NAS PHARMACIAS � *
DEPOSITO : �b

PHAltMACIA POPULAR -V,PELOTAS -- RIO a. DO SUL

2LI

I
q
�A
� j
. .t'

.,'

J
t,
ri
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•........C'E·.·N•.. ,1"IA·· _. Enüleíram-se ás vezes as Satisfeita a sede que lhe cída e saborosa amendoal Em distende preguiçosamente os dão de todo lhe .ímpossibflíte
Al�l' - " palmeiras .com singular rJ�gu-, secçªfª, as faue.es; e comidas .grupos juntâlu..se ellas, umas braços; boceja; bebe um pou- a volta.

laridade na altura e conter- umas colheres de farinha de vermelhas como chispas sol- co d'agua; fica uns instantes Quem viajaattento ás iro:
mação; mas não raro amon- mandioca ou de milho, adoça- tas de intensa labareda, outras sentado; a olhar de um lado pressões íntímas; estremece
toam-se .em conpactos mas- da com rapadura, estira-se a versicolores, outras pelo con- para outro, corre, afinal, a mau grado seu ao ouvir' nes..

síços, dos quaes se segregam fio comprido sobre 08 arreios trario de todo azues, de maior buscar o animal que de promp- se momento de saudades '6
Pelo contrario, mal levou algumas mais e mais, a acom- desdobrados e contempla des- viso e que, por parecerem to ensílha e vavalga, 'tanger de um sino mttíto,mui- ..

'

doiaou'tres encontrões do míu- panhar com. as raizes qual- euídoso .o firmamento azul, as negras em
.

distancia, têm o Uma vez montado, lá vae to ao longe; ou o silvar dis-
do, mas tttlda� adversario, baí- quer tenue fio d'água, que nuvens que se espacejam nos nome de araraünas, Alli ficam elIe a passo ou a trote, bem tante de uma Iocomotíva jllb· .'

xa prudente a terré e põe-se collea falto de forças e quasí ares, a folhagem lustrosa e aleandoradae, balouçando-se disposto de corpo e de espí- possível. São ínseetos o!}cui
ahi desageitadamente aos sal- a sumir-se na ávida areia. os troncos brancos das pín- gravemente e atirando, de rito, por aquelles caminhos tos na macega que trazem
tos, apresentando o adunco bí- Desde longe dão na vista dahybas, a copa dos ípês e espaço a espaço, ás ímmen- além, em demanda de qualquer essa tllusão, por tal modo vi-

��;:m��d�o��ssta�z��e l���n� es��� ��Y�;i�io um ponto ne- :Sni!i�ded�:r���i�tli��i�:� ��sa��ta�a:s��!�1::, �::!�� POQ��ni�d!tr:��6\\� baixa á ��o� �:���: qJee8citJra��n��,ta pó . e cinza, tão de perto as gro, depois uma cúpula de sícas sem conta com o per- não seja um clamor sem fim terra com o oahír da tarde! prevenida, erguê o vôo e lá .

arrasta ao chão:
.'

verdura, afinal, mais de perto, passar da brisa.' ao quererem muitas disputar Parece que a solidão alar- vae por estes mundos a fól'llAfinal, de eançado, deixa o uma ilha de luxuriante rama, Como .são .bellas aquellas o mesmo cacho. Quasi sem- ga os seus limites para se a doudejar e a crear mil fall-
gavião 'o folguedo, segurando oásis para os membros lassos palmeiras! . ,pre, porém, estão a namorar- tornar acabrunhadora. Enne- tasías,
de um bote a serpesinha, que do viajante exhausto de íadí- O estípíte liso, pardacento, se aos pares, pousadas uma grecs o solo; formam os ma
em custoso rasto procurava ga, para os seus olhos enean- Bem manchas.mais que pon- bem encostadínua a outra, tagaes sobríos massíços, e ao
algumburaco onde fosse, mais deados e sua garganta abra- tu�das ,estrias., sustenta 'denso. Vê tudo 'aquíllo o sertane- longe Se desdopra ténue véu
'a salvo, pensar as fundas queí- sada. íeíxe de pecíolos longos e [o com elhar carregado de de .um roxo unüerme e. des-
maduras.,� .Então, .eorn sofreguidão na- canulados,. em que' assentam sÇl1l1tno: Qaern:lhe 'pesadas as maIa�o, no qual, como línhas

'" :� tural, acclhe-se elle ao som- flabena� abertas 'cl?,lIlO �1;lIiQ l�+-:: pa�ileb1;'IlS:; bem se, lembra de a meio apagadas, resaltam OS
Taes são os campos que as breado retiro, onde prestes que;. cujas pontas se acurvam, que por allí podem rastejar tro�cos d� uma ou outra pal-

chuvas não vêm regar. desarreia a cavalgadura, á flexíveis e tremula]).tes.'
. {venenoses alimarias, mas é meira mais alterosa.

Com que gosto demanda en,;. qual dà liberdade para ir pas- Na base e em torno da coma, fatalista; confia no destino a, E' a hora, em que se aper-
tão o sertanejo os capões que tal', entregando-se sem demo- pendem, amparados. 'por lar- sem mais preoccupação, ador- ta de inexplicavel receio o
lã de bem longe se avistam ra ao somno reparador que gas spathas, densos cachos de mace com serenidade. coração. Qualquer ruído nOH
nas encostas das eollinas e lhe t�rá novo alellto v�r� coqo� tão duros, que a casca Correm as horas: vem o sol causa sobresalto; ora o grito
baixuras, ao redor de alguma proseguír na eançatíva jor- luzidia, revestida de' escamas deseambandotreíresca a brisa attlícto da zabelê nas mattas,
nascente orlada de píndahy- nada. rhombotdaes e de um ama- e sopra rijo o vento. Não cí- ora as plangentes notas do
bas e buritys?! Ao homen do sertão afigu- relIo alaranjado, desafia" por ciam ntais os bnritys; gemem bacuráu a cruzar os ares.
Com que alegria não saúda ram-se taes momentos íncom- algum tempo o ferreo bico das e convulsamente agitam as Freqnente é tambem amiuda-

os formosos coqueil'aes, nun- paraveis, acima de tudo quan- araras.
.

flabellad<ts palmas. rem-se os pios angustiados
cios da 'lympha que lhe ha to possa idear a imaginação Tambem, com que vigor

.

É a tarde que chega. de alguma perdiz, chamando
de estancar a sede e banhar no mais vasto circulo de am- trabalham as barulhentas aves

_:

Desperta então o
. viajan- ao ninho o companheiro ex

o afo�u�.�do rosto?! bições. antes de conseguir a appete- te; es:l'r!'i�2!.i ....olhos; traviado, aates que a escuri-

*
". Ifo

Espalham-se, por fim, R!J
sombras da noite.
O sertanejo que de nada

cuidou, que não ouviu as har:
monias da tarde, nem reparou
nos esplendores do céu, que
não viu a tristeza a pa�rar
sobre a terra, que de nada
se arreceia, consubstanciado
como está com a solidão, para,
relanceta os olhos ao derre
dor de si e, se no lugar pre
sente alguma aguada, por má
que seja, apeia-se, desensílaa
o cavallo e, reunindo logo uns
gravetos bem 8eccoB, tira fogo
do isqueiro, mais por distrac� ".

ção do que por necessidade. �
(Continúa no eroximo UUIDo.} �

..
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Portaria N°. 5 Portaria N°,. 4 Club Naufico America
REGATAS IM 19 de Outubro.. REGAT1\S

CONCORRENTES
Club Nautieo Almirante Barroso
Club Nautieo Moreilio Dias
Club Nautieo Cruzeiro do Su I
Club Nautico Ypiranga e

Club Nautico America

Otto Hennings, Sub-Prefeito, Municipal de Blumenau, no Otto Hennings, Sub-Prefeito Municipal de Blumenau, no
uso de suas attribuições, Resolve: exonerar a seu pedidO uso de suas attribuições, Resolve: exonerar o cidadão
o cidadão JacOb l\ietznel'jdo cargo de Inspeétol' de caminho Julius Luedtke, do cargo de inspector de caminho do lu
do lugar Encano B�ixo, districto de lndayal, nomeando para gar Rega II, 1. districto de Blumenau, nomeando para subs-
iubstituil-o o cidadão Alvin Schnéider. tituil-o o cidadão Carlos Klemann.

Blumenau, 16 de Agosto de 1930. Blumenau, 16 de Agosto de 1930.
asso OTTO HENNINGS, Sub-Prefeito. asso OTTO HENNINGS, Sub-Prefeito.

Portal"'ia N°. 6
Otto Hennings, Sub-Prefeito Municipal de Blumenau, no ".*1(. O illustre e conceituado clinico Dr. Pedro Fanti�

uso de suas attribuiçqes, Resolve: exonerar a seu pedido nos derigiu, de livre e espontanea vontade o seguinte aUes
o cidadão EmUio Linda;er do cargo de Inspector de caminho tado: ':Att.esto que tenho empregado em minha clínica, nos
do lugar Encano Alto, districo de Iudayal, nomeando para

casos mdICados, com excellentes resultados, o preparado
Bubstituil-o o cidadão Carl Ristow. Rena.cam do Loboratorio Chimico Richard Hinsch."

Blumenau, 16 de Agosto de 1930. São Jeronymo, Agosto de 1930.

asso OTTO HENNINGS, Sub�Pl'efeito. DR. PEDRO FANTIN.

Ve-ode se
em Baracatinga, Trombudo- :.3, lotes ce

,

,., boa terra, com engenho de farinha mo

vido a agua, casa, pastos, boas aguas, muita madeira,
Preço modico, tratar com FERNANDO GOMES Rio do Sul.

J'.Jt3
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