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A Junta Militar Revolucio- te Irfgoyen declarou que ali

!=
.

�

'I
veis de petróleo? Porque ca-:

_ ClllCO. míl mo�to� .

nana' entrou na: casá do go- se apresentava preso e ao E � nalisamos para a America do i Sao Domíngos, 8-_FoI pr�.
vemo depois das 18,30 horas, mesmo tempo depositou nas : Era uma vez 'um ge;wral : Norte e outros paizes o ouro: clamada a leí J?arClal; .Brl-
resolvendo 'adoptar medídas mãos do coronel Irusta a sua !

.

I precioso que tanta falta nos I ga�as de oper.arros contlnuám
energicas em vista da resis- renuncia do cargo de presí- �: muito valente e seductor, . faz, importando tudo aqUi!lol ret�rando os cadáveres :do
tencía, que otterecíe o vice- dente da Republicá, �� que desposara linda, dama \ que aqui temos em maior' meio dos es�ombl'os, sendo os
presidente da Republica, sr, O coronel Irusta communí-

'II:
a quem votava grande amor. I copia e.em.qualidade superior, corpos. e� tão �rande nurno-

Henrique Martinez, o qual cou-se immediatamente pelo : ! como ja não falando no pe- .1'0, que fOI preciso recorrer-

insistia em não apresentar a telephone com o novo minis- � Elle partira certa vez : i troleo, o carvão o rerro o se a eremaçao em massa,

sua renuncia,
. .

tro provísorlo da Guerra. ge- E \ manganez e 0�tra8 fon'tes
.

Muitos edifi?ios publícos
Os chefes do movimento neral Medina, .

consultando-o para bem longe batalhar, : i preciosas de riqueza econo- Iíéaram destruídos.
fizeram então

...

compreender sobre a attitude que devia deixando a, dama, em seu castello, : ! mica? Procedente de Haiti, che-

�. ao vice-presidente que era assumir relativamente ao pre-: .
a padecer e suspirdr. � I Santa Catharina, principal- gou um aviã� conduzindo

inutil o seu esforço e que a sldente Jrigoyen. I : � mente, no caso da gazolína, nu�erosos me�lCos e ,e!1ter-
vontade popular traduzida pe- O general Medina

respon-j ; Passou-se ummez, um armo, um lUSt1'O, : não pode mais estar na de- Illelf?S, que vem auxíltar o

la columna militar, esparsa deu que o commandante do : até que emfim elle chegou; : pendencía desse producto ím- serviço de �occortos,. ,

nas praças de Mayo e Colou. setimo regimento devia. pôr :
e para ver si ella o 'amaca,

.

portado do extrangeíro. As autor�dades. S8.mtarl�
não admitia vacillações. immediatamente em liberda-l: O seu futuro economico tomam medidas, arím de eVI-

Em vista disso, o vice-pre- de o ex-presidente da Repub-I � um triste plano tormulou. consiste justamente nas boas tar: a irrupção de qualquer
sídente resolveu solicitar a líea, para que o sr. Irígoyen � estradas de rodagem que pos- epíüemía, devido ao grande
sua demissão. pudesse recorrer á assísten- : Yestiu-ee como peregrino sue, (':8 melhores do Brasil) nume�o de cadavere_s.

ela medica que requer o seu e no eastello foi bate'!', e tendo em seu territorio ter- ParIS, 8-A legação de S.
O vice-presidente renun-

estado de saúde, âieendo assim, que o general renos petrolíferos magnificos Domin(50s distribuiu uma
ciante repelliu a custodia

A Junta Provisoria do Go- como os da proximidade da nota dízendo :que 0_ numeromilitar, deixando êt casa do
verno, logo depois de tornar tinha acabado de morrer,

cidade de Lages, devia ha de �ortos, calculado em. Sgoverno e indo informar ao publica a sua proclamação, muito estar emancipada do Domíngcs, elevava-se � �lll-presidente Irigoyen dos fac-
satisfazendo aos juizos nella A pobre dama, aüuoiruuia, mercado extrangeiro, que lhe C? rníl � que o_;� pre�Ul_:;ostos -. e da inutilidade de qual- emlttídos, tomou providencias em confusão, a sotuçer, fornece o precioso liquido sao avallados em 1240 milhões

quer outra resístencía.
para a decretação. da disso- lançou-se então â'usna [anella por um preço exorbitante. d.e fra�co.s, tendo até agora

Q pre-sidente 'dlrigoren dei- Iução do Parlamento, e, em plena 1'Ua foi tombar. Em Bom Retiro, segundo as Sl�O íncínerados .cerca de
xou a sua reSI encia a rua O decreto dissolve o Par- noticias ultimamente recebi- mIL cadáveres.
Brasil,. em companhia do mi- lamento e estabelece medidas das, esta um grupo de pesso- A nota. conclue. dizendo

.

t d Relaeões Exterío Mn« que depressa elle correu u t dzns ro« as y..
-

necessarías para a, constitui- as empenhado na descoberta q e.? paiz necessira e um

1'e8,. sr. Oyhanarte; seu inse- ção dé um novo congresso, e o seu disfarce abandonou; da tão tallada mina de prata auxílio urgente e soccorros de
parável companheiro, desde cuja eleição se realizará den- mas ella disse: - «Eu te perdôo ...» do Arzão.

.

. I toda a especte .

..

�"..•... que assumiu o período presí- tro de três meses. e, nos seus braços, expirou,; Com pouca excavação que
:Ji;"J denciaI pela segunda vez, .

Assumiram o governo pro- fizeram, já foram encontrados TaU e � Egrel"a Catbolic!lEm automovel particular visorio de diversas provincias, JO S JJ: BOMFIM. longos corredores e subter- U u.

do sr. Oyhamarte ambos sé personalidades militares. raneos. O ex-presidente dos Estados
dirigiram pelo caminho de .

O povo, reunido na Praça d, , ; Assim, ha males que vêm Unidos, na occasião em que
Avelaneda para a capHal da dé Mayo, continuou, durante para bem e essa queda do se distribuíam os premios na
provincia de Buenos Ayres, todo o dia inteiro, as suas. �..... . j..

.

. '. cambio por força abrirá os Universidade Catholica do
que é a cidade de L!1 Plata, manifestações de sympathia i lIgaça? .com um mOVImento horlta Yolanda �er�Ira, que olhes dos nossos dirigentes Washington, dizia:
apresentando-se preVIamente e. de adhesão á tTunta Militar, I subVeI SlVO, sendo procura- obteve 96 �ontos, MISS P�rtu- fazendo-os explorarem as va- "A Eg:reja Romana é a

ao quartel do Setimo Regi- Grandemassa popular des- dos outros.
. .]/ gal, senhor�ta Fern�nda.Gon- rias e innumeras fontes de Egreja mais directa e legiti-

m�U::s:.e �:!��!Lrja;�cebldOS' '���ia���a �vce�\�jod� }i{flso�,mtJ6��JBso1:dg��s, �C%lJtdI�L�i��V�1i�eIv1���Ia���Ó�'e��h�ã ;�1�e��sq��o�. prodiga Nat�- ��sd:ã�h�·�s�e���ef��s�:=
elo tenente .coronel·Irusta, do Governo, onde ° general permaneceu calma, d�sem.1 pontos �ada uma, e.MIss Est�- sionarios do Christianismo:p

.

'ndante op"'esíden� Urjburú falou ao povo. penhando t?{�as as cl8:s�es I
dos Umdos, senhorita BeatrIZ A Egreja Ca.tholica é nãoseu comma

. ... ,1 .

as suas actiVIdades quotidla- Lee, com 78 pontos. N�tici�� só a solH:,rana educadora do
nas. I Antes de encerrar 08 tra- '?.JI u.� homen, mas tambem o seu

N.·.. oticia.s da Parahyba... o tenente Barata na occa- j balhos, congratulou-se o jury do .oxterior_ constante sustentaculo, o seu
. sião em que appareceu ás com o jornal A Noite, pelo v - anjo da guarda.

O chefe do E�tadn, servin- vir a palavra do sr. Epitacio autoridades, levado pelo pa- facto significativo de consti· Elia está comuosco em nos-
do-se de uma caIwta de ouro, Pessôa, a quem fez calorosos dre Leandro, manisfestou tuir-se o jurypor DrasilpÍros e Kundt falou sobre a revo� 80 nascimento, guia os nos

que, lhe Iôra ofierecida }:lo!' elogios, perturbação nervosa, decla- representantes dos paizes es- illÇão que o expulsou da sos primeiros annos, e quem
um grupo d� �enho1'as para- A tarde, logo após a ceri- rando logo entregar-se á trangeirGs, que haviam pro- - pratica esta religião tem o

hybanas, assignouo deGreto monht da assignatura da lei, prisão. cedido a eleição de suas pa· Bolívia meio de resolver dificuldades
.

ri ··do o nome d" capital que substitue o nome dessa O cheíe de policia deter- tricias para as provas iinaes da 'dmuuan. ... .. , "'. ..

capit.al, pelo de João Pessoa, minou a abertura de um in- do concurso, dando, portanto, BERLIM, 3 -� �hegou o ge� V1 a sem recorrer a con-

para. "João Pessoa".
qu.eri.to para apurar o que ha uma decisão de caracter in. neral Kun?t, antIgo ch�fe do selheiros ínexperientes.

Logo. depoiS, .

.falou, em no- o povo.· invadiu o palacio do E tad M l' d E c t d E a confissão aos pés de
me da coromis$ão promotora governo, estendendo-se ainda, de lado.,

..

ternacional ao presente jul- s. 7.0- alO o. �er 1 o a
um sacerdote. ., Elle está

de mais eSsa homenagem á pelas proximidades do edHi- Os jornaes paraenses tra- gamento, BolI�Ia, que, entl�YISÜtdo por no confissionario pal'a con-

memoria do presidente assas.. cio. .

zem pormenores copiosos �\� .'" ��o�o��� �e:!� �l�;�e'n���� ciliar as famílias, evitar as

sinado, o deputado estadual O actod-o sr. Alvaro de Car- sobre a prisão do tenente fOtO preso mº'ls um offl·c·!·al - � ....
-

imprudencias ás mulheres e
Ih f· b'dI· 1 Barata u voluçao fora descnpto pela . .

Lima Mindello.
.

vt.ad_ o ·.01. re1ce I O pe a
_

mu -

A priSãO do �padre LeanlÍro rnvoluCiOnarl'(\ imprensa. Disse que as. ra-
às jovens; fazGr voltar o filho

O sr. Alvaro de Carvalho I ao, com ongas ovaçoes. .,
. I. I U -

e d v lU'ã boI' ia a prodigo, abrandar a ira do
agrad.ece.u, affirm.a.ndot.er s.o.·� As repartições estaduaes Pinheiro capelIão do Asylo Foi preso no dI'a S·em JU.I·Z

zo s a r� o ç o IV n

pae e rectificar as idéas fal-
e· o c·'v·m·.. m·e·rc·l·o· fecharam suas II de Alienados, foí mantida fo�,aDm mUltlPlas't f�'menté, que contin.uar a sua

.

.

t d··'t·
..

..

II de Fõra o capitão Carlos Du- e uma par e a llrmou sas que dão origem às des-
obra.

.

portas allm de que todos por .. er .1 o aque e sacer-
bois, rtue chegou aquí no

.

. t-
,

Ih t 'ordens sociaes, politicas e eco-
1

'.
á ·f� t· dote que a sua detenf'ão ':I. um mOVlmen o seme an e ao

Politicamente, dec arou, o accorressem praça LOTI eira
..

J
.

y. ' mesmo dia á noite escoltado fascismo desejava colIocar o u.omicas."
a.ctual presidente d.o .Estado ao palacio paTa manifestar aSSlm como a de seu amIgo

por um oUicial de igual pa-
'

b dl'ct d d· ---------.......,_,,-

é
'

. ,
..

tenente Barata não tinham paIZ so uma a ura, e e
manteria o statuquo� at ou- o seu regoSI]O. .

.

,. tente outra os operarios espe 'ial ••0 TICO 1'ICO" Uma noticia
___�_--'- --'-----7�--_.-�------- importancia poiS que a 1'e- A' d d

.

ã f' b
.

. '.
c . -

agradabílissima para todos os meni-
volução nã� era para· hoje

01" em �. prls' o OI 3.l- mente os natIvos, deIX!lra�- nos do Brasil. ,,0 Tico Tko". seu

Dft,R"Jn(IIJ� .�S. iiefspect... iY8S. d.8. Um.. I. com.fit.oi revolucio- mas certamente para· amanhã: xada. pelo mllllstl"O da Guer- se leva� tpor ��a agItaçao gracioso semanario, inicia com a
ii U VORO a � P E U'

-

ategori-
ra. commum8 a ap01auapor agen- edição de hoie' a pUblicação do

"... H O t.b I •
. p'

ssa a lrmaçao c,. O capitão Dubois. em 1924. tes de Moscou. O levante Grande Presepe de Natal, tradicio-

SIIuaçau na rafaliy a ! nano no ara.. ��o��a tO�e���;�Pi���d�f� ChAliou a revolução no Parà local dos mínei�os foi o. sig� �:!sb��11;uf;h�������ilr:;:�1��:r��
Apezar da intervenção federal. foram presQs

..

o tenente Barata e de jnquerito policial. Espe- e mazonas. nal da revoluçao que mde- sentado sob novo e roais interessan-
OS cangaceiros continuam o chefe da Allian.ça Liberal. J ram-se revelações sobre esse -��;J--.._ penden.te!1lente do levante d:'l te aspecto. O Grande Presepe des-

afacan·do ·p·ovoados imiefes()s. La Paz Irrompeu nas �uarm te anno, concebido e executado por
Desde qué chegou a Be- assumpto, que interessa a O cambio baixo será -

. 'T�' . n'

-

competente e habilissimo desenhista
Onde o desarmamento pro- lém ° tenente .Joaquim Bara-I cidade e é thema obrigatorio 9°6:-; �� 'YalHls p,rovmvIas, �u- constituira, quaI}do eomp!eto e al'-

élamado peloiS' emissarios ta procedente do Ceará em i das rodas politicas e jorna- um bem? J?S 0, l.cu:es er�m, na ,ffiaI?- mado em cartolina, o maIS Iuxposo
do· Cattete? ',.:.

d N· 'b' com o
'

me \. listicas D· F Ih N
rIa mm1lgo8 ao preslden'.e complemento �a arvore �e N.atal.

• ... .. .,.. ..

aVIa0 _a. yr �" . n� ,

.. ,�. .
.

a '0 a ova. Siles ou parentes dos seus I Ag outras secç,oes de ,,0 TICO T1CO".
CommuulCamde varlOS pon- de Joao. Bemto, a poliCIa \ ..

D1zem pessoas bem lllIor- A deO'rinO'olsda do cambio . . .

1 como a sua habitual variada coUa-

to.S
.. ·.d.O. Estado. q.ue.. se tem procurava saber o seu

para-!
madas, que o sr. Coriolano de u}tjmam�nteO �devido a inUu-

lIumlgos.

.

borução,
.

estão brilhantíssimas no

) veríficado novos ataques, iso� deiro, Góes, chere de policia do ' .' -

d .,. numero que acabamos de receber.
.

1 d
.

d·
.

. .

t
.

D' -h,'�. t F· d I h'
enCIas que nao nos aI cmos portugala os,. e cangacelro� cnn ra Descoberto que aquelle i ISu�lC o. e era, aVIa co�- ao trabalho d€' discutir, si . ."C;:ENEA��E·· Afóra a capa

povoaqosdesguarneCldps. CO� omeial estava no Presbyterio i mumcado ao seu collega oe
I veio trazer ás nossas indus- Um açougueiro matou o colorida: com 1 uth Roland. as pIlo-

mo o ,general Lav:�nere; com- do Asylo" de Alienados; onde I Belém a aus<;ncia do tene;nte i trias e

.

ao nOSl5O commercio porco mais pesa�o .do mundo. �.�1����i!� ���lf�:ng: !�f:;l�tcie\u:
mand�nt�. da. reglao, assegu-:- reside o padre Leandro I Barata do RlO de JaneIro,; horas amargas, servirá, por C<;,ntava 1.6�0 lIbras .quando I je: ��o de Lia Torà e Bem Lion.
roa te.r..e.m.... S.IdO .

des,_arm.ad..OS.. Pinheiro, ehef.e da. AIliança. RP?resc.en., tanrl.p ser esse DI-II mitro lado, para despertar em fOI ,conduZIdo ao talho, e I Vlrglma Bruce, Taml1f Moema e

os part.ldanos de Jose Pereira Ll·""e.·.r..al dA Belém foi o mes-. fiC.mI emlssarlO dos revolu- no's o espI·rl·to de l'nl'cl'atl'val medIa quatro pés de altura. \ Charles Roger�, .
'

-

.

.

.... T···
.

. v.. �, ..,. J I
I Isto em pagmas InteIraS porque·nao se exp .1c.�IU aqUl esseslmo preso, bem como o seu ClOnarlOS. I para arrancarmos desta terra \ � . I em menores clichés -a eleg'ante re-

factos,. algut:ts de natureza
I asy1ador, sendo ambos reco- �'-

I prodiga
as riquezas inexhau- i

Cana rl!�5

I
vista cínematographíca de Adhemar

bastantBgray� •..Em Pau Fe�r-, lhído, respectivamente, ao
. •.

.

riveis, que ella contem e que Na ilha do Ferro, archipe- Gonzaga Pl!blic� de.zenas de �t;tras
rado, Nova Olmda. e Alagoaj quartel do 26

..

de Caçadüres A mulller m�us bell·a do í a nossa indi:í'lerença tem dei� lago das Canarhts uma mu-, pho�ograplnas llledl�as de RIÍlstas

Nov mais de ·11m· assalto á 1 ..

_.
... ..

'. . . UI .

.

I 'i .

•

' .

i nacwnaes e estrangelrOS, tudo entre-
_.a ...

..
.

t " :;'. ..' _\
I;l batalha0 de .Ill:l'aHtal'la es-

... �

.

. .... i xad9 intac!as. .

i lher deu á, luz ,sms creanças 1 roeado de opportuna e bri!hantemao almada em 111�9 asslg tadual por ordemdo comman- mundo e a brasdelra I Amda fia0 se fez sentIr o I no prazo ue SeIS ·mezes. Em i collabofução em torno da� liguras
nalado nos .arr?dO��s;. �A� í dante da Região. Ambos es-

.

.

i effeito. aqui, da libra esterH� i dezembro teve um va;rão, hal' marc�nte� do theatr? pela lmag?m,
que. as auto�ldad�S p�J,�Claev! tão incommunicaveis O J'ury do concurSQ de Bel- i na a 53$000 mas não tardará I poucas semanas depOIS, out-, os seus mID�, a� su�s l!r�l'erenClas,
tenham POdIdo mter'ilu· de \ .

.
. .' .

.

... . \. '. IN'
_

t
. I os seuS habItos na mtimldade. Ae-

.

.

..
.

..• ! >
>

i·
'I A advogado Alcindo Ca- leza ínternac�onal a?aba .de que .os TI_OSSOS meIOS de �o�- Iro., o dIa se�ulll ef, maIS I rescenta-se â _Isso o noticiari<? com-

modo .. efflclente

.. '

..
' ..•. . ......•. ,>\ ..cella, redactor chef.e.· do ...

"ES
..

-

p.roclamar
"lVhss BrasIl" "Thi.flSS! mun.lcaçao. n

..

a .sua. maIOrIa! .dO�S ra�azes. CI.nco 118.S de-! pleto das. !l).alS .quentes nO.VldadesC·(A.·.'e··.A· 0·.H [.·U· S·.T·.·.DS·.· ta.. d.O d.o. pará".,
não

cons.eg.Uiu. u.niv.erso", conferindO., pre- I de estradas de rOd.a..gem, delle 1 pOIS deitava maIS d?lS. To-I d�.HO.Y'Il!"O�d �t'o.utros .cen�:os p1'o- ---

'..
.

..

II H
I ràlar-lhe.s. .

mios ás "_r;nisses" Po�tugal, I se re.sintam, com o preço da I dos nasc�ram se�n vIda.. i �
..,�6�n��rt�';'�;�1��a�e��r��d:���� ..

m
.

-.... • I ..
·· ... 'A. polIcia. pre.ndeu val'los

... Esta.dos U.rndo� e Gre�la. ! gazolma grandemente eleva- \
Ha varlOS medlCos na liha I permanentcti lunto aos- diversos

Oura. dÓr. dói d'llatü em ti minutoa lindiYiduos suspeitos de terem. 1. premIO, MIas Braliil1, sen� do, : QbsE:rvamlo o caso, I studioli. • ..

�.'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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:
-- - ",.0 Cíne- acto havia uma mesa, rica- Inauguração do novo prédio I

mente ornamentada de Ilozes, da Intendencta de Hammonía I
- _c.ulpto ê um poema onde se depositou à Bendeírale dos retratos. dos exmos S!·s.:

.Y!:l.d01 que em.sceaas sín- [nacíonaj. Em Irente da me-)Drs, Víctore Adolro Konder. i
gelas, conta os sonhos de !lma 1 sa tormavam 08 escotejI'[js,! Com grande assistencta de:

j ; s - C
. � _ _.,C-\S linda hollandeza (Janet C3.y� atraz rtcH&fiC',avanul.madrinha, i antoI'lilf;:dc8 {, populares rei i

",. '" 50$000 estão nór), ,que e�;pera'�a. pelo ���U a �Xll1a.. snra. D, Fríeda Bal-] Inaugurado EO domingo pti.S-;
. _� s; culação na praça, ptrldncrpe �l1can

.. taoo., '.11 'h
1!,;S� slni; o

..
padrinho, o. snr.: Knl-1 S[.b0.,G o ilOVO pl'C'dlG da ]TI�.Lt.'Il-.. _.<LI que se faz necessarío e evia "11' num cavauo oran- lio Sada; o director e os deucla da Hauunonia, uue

eúídadose exame das cédulas �?', C�:l�O nas .his�o:das mal'�- professores. do CoUegio �a�:-I co�nbj�lando eom. Impcccavel
desses valores, vilhosas dos seus .tempos ?e to Antonio. e o Cl1eIC

I
estethíca a mais aC21'UWa

Os príncípaes caracterletí- i c�f_:an?��. , .

'. Ve:o, li,m ,dIa, do grupo. dos e�coteiros, o COIlH1H;1l1Idade J)t:H>�� t.O.á�s ,

cos para conhecimento des-I na pe",�oa de C,harles Morton, snr, Amír de Brito. Os out- repal'tlç(}(:.:s neue installauas,
sas cedulas são os seguintes:

um artista de CIrco, que mon- 1'08 rapazes formavam um honra muito o seu construc-]
.. o �,,)., T 1. 1 •

t I iti
-

de
fava um formoso caval�. todo grande quadrado em redor tor Sr E.l'n"'.sr', r::ün-l'Ü': <;.':'hl-. A. encantacoi a Hollanda, com os seus minh

as no as egl1mas sao e co- . �.'" '" -�, '-'.. �.�. _" _.,,- ",t, c·.��'_.
• �-.� -., - .. .

1
- .

fírm ítid branco...
.

da mesa tecto ele renome Na ",,1., ,I :'" ";1.LLlaeS e as suas J{J\.'ens com touQumhas. de rend
oraçao mh.lS llrme .. nl a

. . '- .'� "<, <s- ",.1'" "",-
1 "t·1 :

t
.

.

� I
�

t
' O romance se desenvolve. Com a-palavra o paranym- audíencias 1'0- ram em sesruida aos as

..

cace
.. Cl.Illlas (tê sonho, poesia e romance.

emquan o que as ia sas em ' _ "
.

.: ' .._. <
,

L .<.". ,,-, ,,. .. '-h'·-·· v. �"'" ,_.,,-� .•;' <7"'> ._" _�,_" '
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t d �
avoluma-se em situações for- pho pronunciou bella peca inaugurados os l'Ci_l'EU:OS do . .

"""",h,,,,,,, "'�c" :;,.�t"1;"",3· -- com a b�lleza. dos seus braços
os esen os empres a os, t b dííi id

.

t
- . .

I
,..

. .
.

. delicados com a >u"r"a fl� seu sorrrso > a d
havendo tambem diUerença des,_ em 1 mi a�l" que pren- lorut?rla, " mSPlrta� at·. por altos �yssdo mmctJ8tJ.'? DI'. Victor i �1��"'�' qa,'Z' �nm f)U\ aQball·am·_tols"do �'llen"1fl � ncaP�raE\Za o seu

d· t· h enl, que ma.raVI nam e que ';sen 1m.enws pa TIO leos, rea1- l\.on- e

..
!' e � () oen.adur l'!2.".C'.c.;m ,.

l;cU, i'._' '.j' 'ci G .� . C 1 v _".1 . ,G, e . nl {..tOS com a
e aman o. d- "6

'

b II d h' t .:
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su" a"�e e o s,.>u +l'aballlo
H

.

t
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d ao 1 rma a e eza a IS 0-
.

çan o a Importanem do com" eleito, r. AdolIo K,nder. a., L to l· •

a a nO.ar am a que nas . , ._ ,.

I
Iii""''''''_".,,� "'"@: �"'<p�g",,,,,,,,,,� e' o l'apa mo o belIo e

n t. 1 Tmas d 50$000
rIa, pronusso que os E.scoteiros Nesta occaSIaO Ul::::CUI'SarHJn ��fl"'":." ��� ..vil"",� "'''''''H --:- < _z - 9,

A�. aSI edgll. I· e

E t·
o
Apparce tambem neste mm o estavam prestes a assumir. os Snrs. Preleito KU:'i Bering. athlem, nao yompJ'0.!11ette e mterpretaçao do 1\1111,

ima a_ pa avra s ampa ymp".j.hico Ih' h R·udolr A'
-

d'b I)""J �.

1
., '" I � ••.�"",�"",f'- ��., ""��.���._,,,>---.;!. poucos aril'stas carac

d l- d d' ito fi f' d
S iH ve In o lmpressao - as VI rantes r. l' rCllas Me 1'0, 1', L., . �""'-;';;""'''fj>Õ'''� ��.;i;,.,�E� .'Ul<N.E ",,,r,;.:a,, - - �

do . aho Ire.vt.1 ca.
ora ,o Schildkraut que sempre se p

..

alavras

dO. Slll'. Emilio Sada FedderS0U.,
Fred

.. :;.'Chmidt
e I ��rlSHc,os podem egualar-se-lhe. O seu papel em Chrms ..

esen . o cen ra, ao passo t' á 1 d t
' "1-'''''''''' e U'-lIa a'a'" l'a�o- =>s p ra aue g st .' d

.

falsas. o A está man em no gr o e eva o em es ampava-se no rosto dos Capitão Euclydes de Castro, ��� .. '''...
.

l. ( '" Lo E'" a:!. o aremos um a maIS
que, nas

.

.. d h que todos os críticos o con- rapazes que um 1)Or um corrI No Q'ranrle banQupte qlle te\'e uesta pelhcula.
dentro do mesmo esen o ,. ,. -, -'

. �
-
..., ..

C t {. ,
.

sagram. a mão extendida sobre o lugar no Salão Becker, cüm omi:}!e�ara O programma um fO X - JO RN A. L

fi A d L O dl'a de �avilhão naci.onal, com voz perto de 100 talheres, usa-

t �li 'If R
g

O A
� lIlloHro",as lll'''''eraria''' 2$1:::00uf, ama eu UZ. Noivado flrme, prole

..

l'lram as palav- ram da palavra os Snl's. Dr. r.I � li : la
-

.

� li .-.... ....... " J

hoje marca o anrnversario ras do compromisso, receben- Edgar Barretto, Luiz Abry � � B li n . U I Geral 2$200nataUcio do exmo. Dr, Sr. Em S. Paulo, onde esta fa- do em seguida da mão dos Filho, Artur Vanselo"J, Fritz
I

Am d F 1· d· L
. zendo com brilho o curso de ..

.

- 0-
a eu e lppe a uz, mte- padrinhos o lenço de esco- Schmidt, P. C. Fedch'rsen, e

gro juiz Ite direito, direito, contractou. casamento teiro. Depois deste acto foi Capitão Euclvdes de Castro. J,\:Hen�iit!ll � Domingo não haverá Matinee.
l\1T • + d

-

b 'Ih t
- com a prendada' senhorita ,J

magls.ra o cte ri an e lll- t.ocado o hymno nacional :pe- O trrande baile, ('ue seguiu
""'...._= "'""""---

t li·· t lt Julieta Lorenzi, o nosso talen- . � -1

e.lgenCla e vas a cu _ura, la banda. Era agora a vez ao banquete, durou até altas �.4",,>l�f!l���_�llRli! rr...l'1i�_ l.l7

h d
.

ti
'

SE' toso conterraneo sr. Adriano ..
- 'Q,U", u,�!í!!� 1ii�'lIIolI1f� IN

onra o e JUs ceIro, ' XCIa, do chefe do grupo dos eseo- horas da madrugada,
tem se feito impôr como a Largura competente funccio- teiros de dirigir aos "irmãos" � �_�

Ih t· d d naria do.. Telegrapho.me or garan la e OI' em palavras de animação, o que
nesta comarca, que dirige Paril,bens. fez em eloquente allocução
com criterio ha mais de dez

_. que terminou com palavras
annos. Alexandnno Barretto. Deu�n.os de agradecimento aos pac

�':owa Yopk 11m
Contando com vasto, circulo o prazer de sua honrosaVIsIta drinhos e à assistencia. Em Estão senuo cotados firmes

de amisades receberá, certa- a nossa teD:da de tra,bal�o, seguida os escoteiros fizeram os titulos brasileiros causan

mente, o 8r. Dr. Amadeu em companh:a do seu lrmao, evoluções, exercícios de sig- do optimu impressão.
nesta data, as homenagens e �osso provecLo promotor pub- naleiros e pyramides, sendo Sêi@ ��i.l!io 11 ..

felicitações dos que o esti- lIco SeD:hor Ma1!0el Ba�rettot muito applaudidos pela assis- Cambio 4, 61/64

::s�s� �so�ua:�tJ�n��:C°e��: �sff!���r��t�rVl§���S1i����= te���u ainda o Director do
1 ��r!�anha 2��� r:;;w",,;$ _,

._.e......

wa_i
i pencia da força vital, precist\

de saude e felicidade. drino Barretto, que hTamuit?s Collegio, congr�tulando-se I Italia 523 m �GiXOaS de I wenhie quando. maislL falta faz
annos exerce em uba�ao com a fu�dação do Grupo I Soberano 48.500 ij "'" ""Ial

po ���� .�u ti! "mu lIer, come

O ,C!ub Nautico America acaba o cargo de Promotor PublIco de escoteIros, Considera o es-I H defUntos aom!Je"lsc',,,,O da l'..r�ltureza, pe�as
de receber de um

.

estaleiro e goza renome no .SUI do coteirismoum.aassociação não I L'1fô'ne?ío pOSf� q pr€lnliO I� horas amargas tnstesa da VIda

do Rio de Janeiro um belio Estado
.

como advo�ad?, exclusivamiênte para o h'ei- I unIr' \1, l� � "I [ � de todos 08 tamanhos e
A fonte pois. d'esse flagello

Out-Rigger, primeiro barco ft..lexandr:n? Barr�!to fOI Jà namento physico, mas para .

O chele de pOllCIa da �a- feitios, dos mais singelos comeca pelas doencas da mo

deste typo, que vem para as uma ene�gll.J' anelLl.J' ar�oro- uma educação integral, con- hIa. mandou espalhat pelo m
.

até os mais ornamentados, ddad�.as quaes,u3 primeira vez'

aguas Catnarinenses, afim de samenteas lIdes �o JornalIsmo forme o lemma: "Ut sit mens terIOl' do Estado car:_azes com sempre promptos na oHici- n o se da importancia, quando
ser encorporado na flotilha comor�dactordo Jornal "Alm- sana in corpore sano": que i o retrato ,de Lampeuo oIfere- na de aliás tem muitíssima, por que

deste sympathico Club, que prensa eoseula�.?re!I!pr?lda exista um espirito são emlcendo cmcoenta contos a
�,� Ld

são a origem de muitas desgia-
nromove amanhã uma das g�andeza da reg�a.o onde lrra- corpo sadio". As idéas que o I quem. entregar, �e ,qualque.l' l�ropp Irmãos uu8. ças quer no decurso da vida

suas conhecidas e apreciadas diou, a sua acti_vuIade men� Rev. P. Ernesto soube inter-I maneira, o bandIdo as autorl- quer sobretudo na velhice. As

restas populares, por occasião tal aufere-lhe tit?�OS ,que o pretar com enthusiasmo, meM I dades, Vorstadt vitimas, geralme:lte, illéxperi-
do baptismo desse novo bar- rec�'mmendam n:ulÍo a pop�- receram-lhe espontaneos e i �''" ,_

entes, fazem uso de coisas de

co, do qual será madrinha a laça0 sul�?atharlllense. Mm- prolonaados aplausos. I çLu"i,..; Di �'(H3U[lf{'J'í! pouco ou nenhum valor in;,

Exma. Senhora Da. Altina to gratos ficamos pelo abraço
to>

i ,g:;W-é/'
plcadas por q uem na verdade

�;,trr�i�n::�t�op� tr:�Íi���f:r� �fs�1��ib eqfa�e�f:sot�����de� re�lil��oe!e ������li�;;:ea�� J :ot;;t:t�_���;��:
. �?fI9�L?�:; 5,5.i: ��1;a�m�� t�������_::/enf ifico

çado presidente do America. escoteiros entre o "Tamanda- nas seguil1t@� /;;:'f:j- f«"T!H�A. GONORRHEAS BLENORRHA·

��a{i�:��;a:� p:���e���� ��g;,����i��:��� ���a::a;�ii�a�!�F��� i:':� <€!ç!f:*i;K;����� ,I��}f.:����;���::�fi�
da, sendo contemplado com

Puxados pela banda de mu- a victoria ao "Blumenauense" �i��,�,;:;é�, __ '" :- bué é ainda, um grande bem
o premio maior em. sorteio

sica Garcia, os escoteiros, pelo score de 4 x 3. 2:::��:'�enor_ � -' �.
' incontestavelmente, um dos mH-

Bda Ca�;-a � Merc8;ntil :"Rio acompanhados da Escola de �r���ib�':i-. !� ;

.. ';
-

��� dicamenios que podeis usar) é
. ranco, Iez o Importante Instrucç.ão Militar 232, do tiro ��:;,��:�, ""'.�:;3ft> ., "" .•

' {. .Ji.aUOR a: INJECÇÃO dDEnL" HMl�
donativo de 154$000 á Irman-

475 e dos alumnos do Colle-· �;:';::':'.·,ti.moom� � .•.-:>:?' �_;;;.l (! , ,fi', NANCORA" . O modo de usaI
dàde do Santissimo Sacra- Roberto Grossenbacher Em Ma h d II

,,--

gio S.anto A.n.. tonio, foram mar- companhia de sua exma. es- Af!���� ��'71�. �"����- ��. está nos rotulos de cada frasco
mento desta Parochia.

chando até ao campo do Bra- posa' voltou domingo passado i':.":r::.'::t;:__ . LEITUR � SO P�R � A HOCID' DE !los casos de 5e tratar de se·

Digno de imitação. - LotoJ ......,t..w ort_ " .li ' .rL.11 ii A I Noras usaln-se 2 colheres de-sil F. B. C. O garbo com que de sua viagem á Rio de Ja- (��) "" •."•.,•• fl""!. r dtoda esta rapaziada vinha neiro, o nosso amigo Roberto i:::'=!o;:!!.:!:,; Desde todos os tempos, um pos� para u� .

lho e agua
... Cinema Rusch. CHRISTLNA - marchando, �ava a impres- Grossenbacher, conceituado ...."D.. dos O'ral1de� flaaellos .que muito nsm,d? com 11 flgador, :2 Vf;:zes

d· d·
,

. .

d t
t_, '" no rlJ� \'ende·se n"s côa"

é nome da gran IOsa Huper- são e uma tropaoptnnamen- negOCIante es a praça e sub- ""t'''' REaIS'...,. contribué para o enfraquecirneu .

a." ,a"

Producção que vamos vêr te disciplinada. No local do delegado de Policia. (rHHlE DfPI.HLUIVO DO SANSOJS co das r�CRS Imn'alltlS é a deca- ! pl:�mn.ac!l.!s desta �]d�de, e 1:1
. , l')tl'l�n('nrr:l", de .Tomvllle.

CI eH
,f!;i..S � 1/4 h@iF�� �� n@it�

Uma Super - I\h,xhna . Producçâo da fox I!
JANET (L�VNOR CHARLES lrl-ORTON .e

RUIHH.PF SCIHLDKRAUI em

Ultiula hora
Curt Hering, Prefeito !vfunizipal de Blumenau, pode suas attribuições:

us"

Resolve:
exonerar, a seu pedidú, o cidadão Guilherme Larsen do
cargo de inspector de caminho do lugar Testo baixo, l'
districto de Blumenau, nomeando para substituil-o o cida.�
dão Jacob Kienen.

Blumenau, 10 de Setembro de 1930, .....' .

asso Curt Herfrig Prefeito�- <----.

d.r�

�.lThJorENrIA· ._
ó

ea.so .I.arei pelo melhor..

"I.PiUmhY
e ��is tarde. para - E "";:;;;: confirm�':C;;ri:''';�;';;;;�;���tinha '"i:To'''a11novo ca:;o á &;;a-�arrulice.

1U�1� '" ..., _ DepOIS de breve pausa, Uberaba. A VIda começou· a no com alguma satisfação, Sant'Anna buscar quina do - Quando pou�ei na villa,
continou: desandar-me de todo, e fiz 10- - Ora, pois, muito bem, cae- commercio: mas lá não ha- estive com ene.

Por VISCONDE DE. TAUNAY. - Mas porém, creio que já go este calculo: estar tao lon- me a sopa no mel; sim, sen- via da maldita e voltava bem - E não gostou?AquillG sim

5)
é occasião, agora que nos co- ge, antes afundar-me no matto hor, vem mesmo ao pintar." ag1miado. Ora... é homemás direitas. Tambem
nhecemos como dois amigos de uma boa feita. Vendi mi- a talhe de fouce. -Trago, interrompeu o ou- é pau para toda obra na Se-

_:_Olà! o amigo viaja á fidal- do tempo do Rojão, saber com nha kjinha de ferragens e - Porque? tl'O, muito remedio nas mi- nhora Sant'Anna, é o tutú de

ga; observou o mineiro com quem lidamos. Eu, quanto a internei-me ate cá com tres - Daqui a pouco saberá ... nhas malas. Para sezões, te- lá. Em querendo taramelar

gesto Iolgazão. mim, me-chamo Martinho dos escravos: Ha doze annos que Mas djga-me ainda, .. Onde é nho uma composição inlallivel. um pouco mais a meu gosto,
- Qual! .. , Bastantes pri- Santos Pereira e a minha his- moro nestes socavões e, pa- que vosmecê leu nos livros, - Já se sabf:; entra com- busco o compadre. Isto arma

vações tenho já cortido, toria conto-lh'a em duas pa- lavras de honra. atê ao pre- aprenden suas historias e bru- posição d0 quina, Devéras é logo uma conversa que me

"--De certo não as sentirás lhetadas .. , Sua graça ainda sente não me tenho arrepen- xarias? Na côrte do Imperio? santa mezinha. A pequena to- dá um fartã.o,., E depois pes-
em nossa casa todo.o tempo que mal pergunte? dido. Na minha situação ha - Não, responueu Cyrino, mau a do campo' mas essa soa de muitas letras ... Escre-

. que lá quizer ficar. Não ell- - Cyrino Ferreira de Cam- fartura, e louvado saja! nUll- primeiro no collegio do Cal'a- pouco talento te�, de manei- ve ao governo; é juiz de paz,
contrará luxarias nem cou- pos, respondeu o outro viajan- ca pensei necessidade ... Não I ça; depois fui para Ouro 1'1'e- 1'a que a Sezão não lhe dei- major reformado, serve de
sas da capital, unicamente o te, um críado para o servir. posso por isto queixar-me I to, onde tirei carta de phal'- xou o corpo, juiz municipal, já fez a cam-

que. póde ter neste mundos: - Obrigado, agradeceu Pe- sem ingratidão. Deus Nosso I macia. - Ha quantos dias appare- panlla dos Farrapos lá no Rio

quatro paredes de pau. a pi- re.ira.... in.C.li.n.·ando-se cortez- Senhor tem olhado para.mil.TI I E accl'escentou com cnla- ceu o tremor de frio? pergun- Grande do Sul para as ban-

que malrebocadas, uma cama mente e levando a mão ao e me julgo bem amparado, tuaçiio: tou o intitulado doutor. I
das dos Castelhanos e mere-

de vento, bom feijão li fartar, chapeu. Como lhe disse ha sobretudo quando me lembro I Desde então' tenho batido - Faz hoje, salvo engano, ce muí�a estimaçã.o. Móra
hervas á mineira, arroz de pouco mmha historia é histo- do despotismo de miserías, que todo o poente de Minas e I'ei.,. rtez dias. I numa casa de andar e tem

papa, farinha de milho :torra- ria de éntrar por uma porta vae por estas terras, fóra .. , I to curas que é um milagre. Até agora el'a uma l'apari- loja muito sortida. por sig�al
dinha, Cl1I. é. com. raJ.3.adur.. a .

e
.

e sahir por outra..Minha gen- Cruzes! nem falar nisto é bom.,. II _-- Ah! a sahença. é. COUBa ga forçuda, sadia e rosada I que bem baratinha para a dlS-
tàlvez até um lombo fresco, te não é de má. raça, pelo Diga-me, porém, uma cousa: bôa ... Eu tambem tinha geito como um jambo; nem sei até tanc�a. E as historias que con-

, de porco.
.

.

..

contrario; meu pae, que Deus vosmecê para onde se atira? para sabeI' mais do que· ler como lhe entrou a maleita I ta? E um nunca acabar. O

. .. - Olá! exclamou o moço lhe dê a gloria, possuía algu� Homem, Sr, Pereira, não te- e escrever, if:,to m8sm o mal- no corpo, Ni:r g-uern póde iiar- homem pc�recc que sabe o im-

:i:indo-se com expansão, vou ma cousa de SeU e deixou aos nho destino certo. mente; mas quem nasee-u nura se na tal viHtt de Sant'Anna; perio de cór e salteado! Nem
passar vida de _ eapitão-,mo!', seus muitos filhos um nome

.

-Devéras? Então està ca-I carreiro, vira, mexe, larga c é uma pest2 de leores. Eu o VigilI'io, Olhe Sr. Cyrino,
Não queria tanto, bastava-m�, limp� e respeitado. Cada qUb.l rninhando á tôa?

" . i pega, sempre acaba ju,nto ao bem a rli.lo queria levar até vou dIzer-lhe uma cousa, que
- O que sobretudo deseJO de nos - eramos sete - to� --Eu ponho-lhe Ja tudo em i carro. Com o que, emcnces, lá; mas clla pediu tanto que I talvez lhe pareça embroma-

é que tenha commigo o co'" mo o seu rumo. pratos limpos, Ando por es- i vosmecê entende de cun:r?, .. consc,util demais como era PU-II çiio: às vezes dou um pulo
1'ação na boca: Se não) gos-

.

Quando a mim, casei muito tes fundões curando maleitas: �- Entendo, aHil'mOli Cyrillo ra ver a madrinha, uma boa ate a vilIa só para bater Un
tar do llassadio, vã logo de- mücinhj;) e fui morar na Dia- e feridas brabas. i sem o menor constrallgimen- senhora, de muita cil'cumstan- ! gua com o major, porque com

sembuxaríd,o ... Na minha ran- mantina, onde abri casa de - Ah! exclamou Pereira \ to. eia, tI. mulher do major Mello esta gente daqui não se tira
IIIIIIIÍI>.. ,_;haria POll.s.·.a .. p.ouca gente, negocÍtJ. Depois de alguns com manifes

.. t.o ..

colltentatne."n- 'I
- Pois C?óhiu-me muito ao Taques ... Não conhece? I partidO: escurraçada e arisca.

.. !�o1"1'Ile fica. para dentro da annos, uns bGlns outros caipo- to, vosmecê é doutor, não é? geito na müo; sim, senhor; - Pois não.
.

. r (.Iue.
ê um Deus nos acuda!

::strarla ,•.. assim, talvez lhe ras, morreu minha dona e Physico, como c.haUIaVam os I Estou com uma menina doeu- � E dá-se com o· major? .

jal� .alguma cousa; em todo mudei-me, a principio, para nossos do tempo de dantes. i te de, maleitas, minha filha, e perguntou Pereira para abrir I (Continúa no proximo numo .) .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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é o mais energíco dissolvente do ACIDO URlCO, e sendo o ACIDO URI
CO o maior e mais terrível inimigo da humanidade. o

ACIDUROL
é por conseguinte o melhor. amigo do género humano.

e tendes dores- rheumattcas, tanto nas articulações como nos mus

culos, uzae ACIDUROL e sentireis rapído alivio.
Se .

o vosso fígado está a perder a sua energia, se vos doe ou está
Inchado, tomae AClDUROL é o hem estar serà lmmediato.

e o vosso rim iuncciona mal, se urinaes pouco e tendes areias nas

urinas, com o uzo do ACIDUROL melhorareis a olhos vistos.
,

e tendes pertubações cardíacas por dilatação das arte-ias, conse

quenela de estarem cheias. de AeldoUríco, com o ACIDUROL obtereis a

limpeza das artérias e regularísareis a circulação.
e estaes engordando demasí ado, isso indica uma perturbação das

Iuncções nutritivas; uzae ACIDUROL que queima as gorduras balofas e

regularísa a nutrição.
.
..

.

Um só vidro deste maravilhoso remedio Portuguez, produeto dos aía
mudos Laboratoríos da PHARMACIA

.

FORlVIOSINHO de Lisboa, dá resul
tados assombrosos e nunca alcançados por outro qualquer remedio se

melhante, porque e:

-Adeus, meu,

velho! O meu;

unico consolo
é que levas na
maleta urn.

tu.bo de

Assim não soffrerás outra
dôr além da daminha

amencia..

7 vezes mais energíco que o similar francez
18 vezes mais que a Piperasina
42 vezes mais que a Líthina NUNCA faça uma viagem sem levar

comsign um tubode Caii�$illli:rma.
Ê a defezamaior contra as dôres de ca

beça, dentes e ouvido, nevralgias, eõ' -,

quecas, mal estar causado pela fad
pelo calor, consequencias de noites
claro e excessos alcoólicos, etc.
AUivia rapidameDte,
lev�ftta as �G� e não
af�ecta o e®ra,ão

nemosriDs.

Pedidos ees deposiíarÍos geraes:
Heüor Gomes «: eia, ... Allandega 95 "" mo de Janeiro

Correio 12$000

menos dinheiro Gusta, mais 9 o

rafo pelos effeitos ijue produz

Vidro pelo
Não é G que

OSCAR GRAF
Ai A. RC E N f I R O E V I D R A C E I R O

IlJMElAD - Su Piaft�l •. tT TElEPHOHE S' UI
. .

(atraz da Empreza Graphíca)
Off...ece see..UiJ seryi!ço.5

Confecção de mobilias conforme desenho ou catalogos
Fornecimento de mobílíarios completos.

P�as G jan@eUas
Envidraçamento completo de edíücíos novos.

N .. '8.. Encomendas. são 'aooeítes também na loja de.
Níetsche Hõmke & Cia.

J'

Rua 15 de Nov&!fnbro N" 43
..

Edital
o Capitão Euciydes de Castro, Delegado Especial de

Policia do municipio de Biumenau.

Pelo presente Edital r�Ç? publico qee, da 'pr�seute da
ta fica expressamente prohlbldo ate�r foguetes, rOJoes.' bom
bas, etc. à noite, das 18·. horaS em dmnte, qu�r no perlmetro
urbano ou suburbano da cidade, iicando os. l�Íract?res su

jeitos á multa de 200$000. e o dobr.o na remC1dencla.
Blumenau, 26 de, Agosto de 1930.

eàp.. Em,u::lvdes Castro
Delegado Especial

t o iVlE:LHOR PARA TOSSE E DOENÇAS 00
p��-s:" - COM o SLU U60 R�GlH.,Mi!

,<,�': ; �
1.Q A tO$s.' cessa !"l!itlldamellte. �

Ati gf!��$S, cons'tipações ou, dêHuxos. cedsm ia com ',nas as dores do pelio a. da� costM. ,�
Amviam.S'é'p.l"Omptcanente !'I!. crls,,!; {aff!lções} g

., . dos asHll�aHcos q, os aGcasno,'J da. Coquelucht>, �� tomando.:�e f.'1ais am".,LJ: ." !,,;:.!ava a respiração, �
� .:!l." As brol1chetes cedem '.!J2·;·:-,;nco!e, Qstllm C<:!'l'Tlo �
'ii as !flnEi.lTimaIJÕ�5 ($3 {1<1r,F,rl2. i

,�$ .
.;

f!..lnSOi""'.";;!8., ti f(;bl".�. tli os 5l.1are�

nocturno.·
S

dftS'l
c'.'

.�, a�par",cfrm.
.

'

:
� S.- ·-�CCAnt�H;im ...s� F? {0:Ç�$ -:Q- -!"iorPliEse..m"'St} as

a�;?@W;:!���;,':' ... 1�::���ü;I�����" ,',
,

.

maiS ba ..

I
I'
t: natural que f1 vossa felici-
dade dependa Ce vossos filhos
a deiles dependa q:u..�j da SAD·

! Df; e esta depende. quast ex'

I clusívamente. de lhe dardes (iI!
3 em S 7n6ZeS, um fras�<} dk
afamada:

Lombrigueira Minancora

:'Júo ha egual, Uma cr eança
de 11 rnezes atacada de desin
teria.perdeu 643i vermes de 1)
qualidades testemunhado por
seis pessoas idóneas em ltãperiú
li-1unicipio de S. Francisco do

Sul filha' do Sr. Carlos J. Neli

remberg, professor. Cada frasco
é uma dose. Toma-se de. u :n

vez em café com leite. Depor
do eífeíto não precisa dietz
nem purgante.
Vende-se em 4 numeres (1,2

3, 4), conforme a edade, em io-

dos os negocies, nas pharma
cias, desta cídade,e drogarias e
na Phar acia lvlinancOl a.

NOTA Se quízer poupar vo
ssa saude e vosso dinheiro com

doença desconhecida e rernedio
habituai-vos no começo de qual
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e dE: manhã cedo
um purgante de Lornbrlgueira
Millancofa E' o melhor de todos
quantos existem, e de' effeito
rapido e suave.

Muitas diarrheas infantis são

causadas só pelos vermes e den
teso Depois procurai o VOSSG
medico.

Vende-se na Pharrnacia Mi
nancora em joinville, e em todas
as boas pharrnacías desta cidade

i

--------------------------,�-=�-=-=====�=--=----_.�! � --�

I
sobreo assumpto da pontesobreaRibeirão:da V:lha: �icaoPrefe�
to autorizado a mandar fazer os concertos necessanos. Um requen
rnento de diversos moradores do lugar Trombudo-alto pedindo.
Um auxilio para construeção de duas pontes: Ao �refei�o para
estudar o assurnpto e resolver. Um requerimento. oe diversos
moradores da Polakia, pedindo um novo caminho: Será attendído
opportunamente, ficando o Engenheiro mUn1Clp�J a est�dar o

assumpto, Um requerirnen to do Luiz Beríoli: Em vista da
situação financeira do Município fica adiado o deferimento da
petição. Um requerimento da Communidade Evangelica de ,Hou
pava secca: deferido, devendo serem observadas as disposições
em vigor. Uma petição do Syndicato Agrícola de Blurnenau:
Não sendo de competencia do Conselho resolver o assurnpto
será enviada a petição á Assernblêa Legislativa do Estado. foi
approvada a seguinte resolução nr. 259: O Conselho municipal
de Blumenau resolve: Art. 10 - O perimetro urbano da CIdade
de Blurnenau fica prolongado de conformidade com os limites
determinados nos paragraphos seguintes: lo - Ao Norte: Rio
Itajahy assú e á margem esquerda a divisa do lote do Ricardo
Berndt inclusive, seguindo pelos travessões dos lotes que fazem
frente á estrada da Ponta aguda até encontrar o Rio Itajahy assú
e descendo na margem direita até o lote de Henrique Koch inclu
sive. § 2°. - Ao Leste: Do lote de Henrique Koch pela divisa das
aguas até o actual perimetro na Rua Matto Grosso e dahi pe
los travessões dos lotes que fazem freÍ1le á Rua Amazonas até
o Ribeirão que atravesa a dita Rua ao laúo do lote do Ger
mano Schreiber exclusive; aíravessao perimetro Ribeirão Garcia
até a linha da continuação dos

.

terrenos da Villa formosa
(propriedade de R. Grossenbacher e outros). § 30 - Ao Sul;
Continua-se do ultimo ponte pelos travessões dos terrenos que
fa7.em frente á Rua Bom Retiro até a Fabrica Companhia
Hering S. A. inclusive e dahi até os travessões que fazem frente

I á Rua Veitta grande, subindo esta até uma ponte que existe
Bsell1ções de puvamento por cinco sorteios sobre o Ribeirão Velha na estrada que lj�a o Ribeirão Branco. §

5999 Lauro André de Souza Florianopolis 4°. - Ao Oeste: Da ultima ponte desce a linha do perimetro
2915 Ary e J, Loreto Tijuquinhas pejos travessões do lotes da margem esquerda do Ribeirão Velha
7637 Marcellina e Dulce Itajahy até oulra ponte que existe na linha da estrada que liga a Rua Ve-
8888 Guilherme Pereira Barracão lha grande á estrada de Fundo Reif. Continua pelos travessões5988 Honorina Mello Florianopolis d'

,

9887 Maria da Silva Itajahy dos terrenos que fazem frente á mesma estra a de ilguação ate
2594 Francisca Oarolina de Souza Florianopolis encontrar uma nova estrada, cOl1struida recentemente, lingando o

10311 Angelina Pedro Conrat Alto Biguassú fundo Reif com a Rua ABona. Segue a linha do perímetro sern-
1966 Ary Gonçalves Florianopolis prepelos travessões dos terrenos situados ao todo oeste da8382 Maria Conceição Guimarães Collaço Tubarão

dI'Florianopolis, 4 de Setembro de 1030, estrada nova até encontra. os travessões os ates que fazem

I VISTO OS PROPRIETARlOS frente a Rua Bahia até a travessia da Estrada de ferro no lote de
..João P. O. Ca�va!ho Chaves & eia. Henrique Reií e dahi até encontrar o Rio Itajahy assú no pontoI FISCAL DO GOVERNO FEDERAL de partida. _ Art. 20. - fica fazendo parte integrante desta reso-

Agente em Blumenau: M€lnoel Fe!l"'1l"eil�a Rua B. Retiro lucão o mappa levantado pelo Engenheiro mUilicipal Eurico W.
I Germer na escala 1: 15000, de rujr' mappa será extrahida uma

I copia para os fins previstos na Lei Organica Municipal. Nada mais

Conselho municipal de Biumenau 'havendo a fraiar o Snr. Presidente declarou ei'cerrada a sessão,
mandando lavrar a presente acra, que será por todos assignada.
Eu, Max Haufe, a fiz, escrevi e tambem, Assign: Pedro Chris
tian feddersen, Artur Rabe, Willy Hering, Fritz lorenz, Fritz
Schmidt, Hermann Sachtleben. Max Haufe.I d_a ses5�o extraordinaria doConselho mUI1�ciparde Blumenau: �os! Cl11CO GlaS do mez de Setembro de mI! novecentos e tnnta

i nesta cidade de Blumenau no edificio da Camara municipal, na
sala das reuniões do Conselho municipal, presentes os Con-
selheiros Pedro Christian feddersen, como Presidente, Artur Ra-

. 1'1 �. Ibe, Fritz Schmidt, Willy Bering, fritz Lorenz, Max Haufe como D I'q fI iT li! SSecretario e o supplente Hermann Sachtleben. Havendo numero nriüUI LII �
legal declarou o 5111". Presidente aberta a sessão. Expediente: Um Irequerimento do Oscar. W. Brehmer, pedindo a licença para abrir
uma pharmacia em Beneditto-novo: Deferido, ficando o requer

\ ente obrigado a estabelecer a referida pharmacia, dentro do
,

prazo de· um anl10 contar desta data sob pena da caduzidade.
Um requerimento da Cia. Thelephonica Catharinense: Deferido,
uma vez que o requerimento tenha cumprido fielmente o despa
cho de 10 Junho de 1930 em seu requerimento da mesma natu
reza. Um memorandUI11 do Engenheiro municipal ao Prefeito; I

PR·EDIAl
o maior e mais acreditado Club de sorteios do Braslí

FILIAL EM FLORIANOPOLIS:
Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Resultado do 139' sorteio realizado no dia 4 de Setembro de 1930

aderneta N. 1.944
Premio no valor de RSD 4:00$000

FOÍ premiada no valor de quatro contos oitocentos
! mil réis (4:800$000) a caderneta n. 1.944, pertencente á
prestamista BERNARDINA JOANNA DE JESUS PACHECO,
residente em Floríanopolís. (A premiada e socía desde
Fevereiro de 1925.

Premios na vaio.. de Rs. 30$000
·CarJos Calonico Imbituba
Maria Btlísaría Floríanopolís
lzidoro Silveira Ribeirão
Menezes Filho Florlanopolís
João Magalhães dos Reis Florlanopolis
Eunice Runno da Cunha Florianopolís
Arthur Zírnmermann Blumenau
Paulo Edson da Rosa José Mendes
Mario José .Müller Itajaby
Nestor Vieira da Costa Florianopolis

4724
0114
11043
7732
9387
5929
4503
10560
3329
4040

Pre11l1d@!$ Il'iIO wal!.ci!' de

Cypriano Januario dos Santos
Liomar Maria Vieira
João WauIff
M ...ria Anustacia Azevedo
Alvaro Biscaia
Eugenia Stupp

.

Attilio e Maria Lucas de Andrade
Poiydoro José da Silva
Virgilio Martins
Luiza Emilia Conceição

Rs.10$OGO
Itajahy
José Mendes
São José
Bombas
Coqueiros
Lages
Vargem Pequena.
Jaguaruna
Estreito
FlorianopoIis

4958
9694

10561
4025
')')���;)n

1353
9440
2383
8709
4386

ACTA

l'Jautico Arl1erica
-19 de Outubro g REGL�rrAS

Nautico
Nautico
Nautico
Nautico
Nautico

CONCORRENTES
Almirante Barroso
Moremo Dias
Cruzeiro do Su f
Ypiranga e

America

Club
Club
Club
Club
Ciub

....
. ..

•

. ..
•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I Em familia 1(1���'�:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
i A grandeza da ''0'". pa,rj� Pharmacia Cruzeiro do Sull
'depende da cr.Hu�a moral -intel- � BLUMENAU fundada em 1894t=etual de seus filhos. A gran-

'

reza e felicidade de cada um Rua 15 de novembro (Casa prop:ria)'elles depende da hôa «u má : .•

scola paterna que virarr com ALLOPATHIA, HOMEOPATHIA, BIOOl1EM1A�: •

.)s olhos e beberam com a' in- •
.

telligencia, A boa escol? é: mo'. � A pharmacía com o maior stock de plantas mediCi-,�
ralídade, instrucção, justiça, hy I � naes importadas directamente da Europa. :
giene e economia. Seia ecouo : Remedi_os homeopathícos nacíonaes e extrangeíros, gran E

CARTÕES DE VISITA, FACTURAS, PAPEL PARA CARTAS" GUiAS DE REGIS mico; compre sõ o indispensa' H d� .�ortlmento .de artigos de borracha, drogas e espe-,�
vel na vida, mas artigo de iei �: claíídades nacI:.H�aes como extrangeíras, grande stock �

TRO DE BEBIDAS,EN- -I-----�
"

l VELOPPES, GUIAS- de Vll,l"or real. Pois bem; assim �� ue sermgas e Injecções hypodermícas Farinhas nutri-
- II !

como os dentes e o corpo, a f: tivas, Sprengels Kraeutel:saft;
PARA AQUISIAO DE i mpressõesàcores SELLOS, ROTULOS, cabeça e cabello tambem pre- l:

PROGRAUUAS, LI-, I! I 'UROS ,DE' VENDAS cisam hygiene ,e asseio constante, '1 si Fornecedores dos hospttaes da praça e do interior.
lnill v Para isso use a PETROUNA ,�:

Pedidos do intGl:io�' são despachados com amaíor urgencía •

í f:I'" 'A' ii T'E MINANCORA, oue é um toníco '!= freçGs b�ratl�slmos. :i'a VISTA, DESPACi!iiOS, BOLETINS E DEMAIS SEI!.YIÇOS ADEQUADOS '.RR c�píl1ar; ideal mícrobicida eS1H f� Importação directa em grande escala. E
��������������������.������������������

rDlzante do couro caoe!!udo� ............................•..•...•.. ,.�.•.••...••�
evita a queda dos cabellos; des

",' ..........................

troe completamente a caspa; \tgordura e comichão do perícra
ueo. Algumas sernauas de moo

ornam o cabello forte, ondea
do, vigor 050, brilhante e preto
duvitando as caspas f\ o emba r Iquecimento prematuro, sem sen

Iintura. Cada frasco tem todas.
as instrucções para fazer o car

bello lustroso secco ou hurni
do. Vende se na Pharrnazin Minan
cora roinvüle: em todas áS boa
pharmacias, drogarias e perfuma
rias desta cidade.

Gabi nete ,.Typ'ographico Carlos WahIe

==Com Livraria e Papelaria ==-

Tenho o nraser de cosrmunicar a minha distíncta clientela; que na presente data
estabeleci juntó ao meu negocio, d€ Iiyraria e papelaria nesta praça uma typogr aphía
encontrando-se esta apparelhada para a execução de qualquer serviço como:

Aéropostale
AEREO

Compagnie Générale
CORREIO

mais rapldo
AMERICA

o mais econornlco

EUROPAA F RICA
A Correspondencia deve ser entregue na Agencia do

CORREIO LOCAL

Onde serão prestadas todas as informações
- - - � - - - MALAS DIRECTAS PARA ALLEM..t\.NHA- - - - - - -

Fechamento, de MALAS) NORTE--Ás Sextas-feiras ás 9 H.
em BLUMENAU )

) SUL -Aos Sabbados ás 9 H.

Fechamento de MALAS ) NORTE-,-.Ás Sextas-feiras às 20 H.
em FLORIANOPOLIS )

) SUL - Aos Sabbados ás 20 H.

Exbalador,.WOLff

Padaria Jahô
Fabricação de pães de

varias qualidades, .com
ltS maiores marcas de
anherflhe pelos proces
sos mais modernos.
Entrega a domicilio

.P

ER'WINO SCHMIDT

VELHA- .

" .

•

{

POll1acla Minuncor»
(NfJilJ: emarca Registrada)

Do pharmacGutico E. ii. Gonçalves JoinvHle- S Catharína 1
Diplouiado pela faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

Universidade d€ irn .ira.

o .IDE�l E o grandioso pat
trimonio legado a therapeutica
derrnatoiogica após !:J annos de
acurados estudos. eCura toda a

qualidade de teridas novas e ve

lhas, tanto humanas como de
animaes e muitas doenças ca

pelle e da cabeça: Ulceras, Quei
maduras, Infecções Empigens
Sarnas, Itnlea, (rav , a e tonsu
mate), Ulceras syphilttícas e al
gurnascancerosas, frieiras, Suo
res dos pés.Sarna.Pannos dorosto

,
'

etc. Indispensa.. €J aos futebolís-
tas, e às damas para adherir o

Pode de arroz. esterili sar a pelle. A Pharrn. Cruz. AVal e. Es
je S.P. curou uma ferida (ulcerajque nem ° 914 conseguiu curar

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a«Minancora»
vse chegando, todas as pomadas vão desapparecendo do
uiercado: as cure.s, a reputação e a sua procura vão aug "

i

rnentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, ser" o reme- «.
Iio de maior triumpho em todo o Brasil. D. Carolina Palhares

'
"

de Joínville.curou com urna-só caixinha» uma ferida de 9 annos>
, Temos «centenas» de curas semelhantes l , 1

Adoptada já em muitas casas de saude e grande cliníca me

pica.·- Licenciada em 31/5/915, sob N° 97.
�""'Tl:SO::

Ha quem diga mal de um remedio de fama universal, (às
.ezes tão habilmente que o f:-eguez uem percebe) so para ven:

der ouí: o sem valor scientifico, mas q ue lhe dã maior lucro'

Dr _ Edoar Barreto É uma arte de lhe caçai o seu dinheiro: previna-se contra ella.
õ A POMADA MINaNCORA não tem igual no mundo. Quan

ADVOGADO I
do a desejar nunca acceite imitações nem substitutos .

.RU3. 15 de N.ovembN'
Só o que é bom é Invejado e guerread9·Venqe -se em to�a p�ríe.

If\ura dn p.rnbrl!lITuflz cem um 50 Vidro �o«Rcmedlo MlOanU G I\.l! ue, li corn. contra emhnaguez�.'

Tem dado alegria e feliCIdade a milhares de famílias Que
� vivem na major miseria cau�nda pelo triste vicio.-Approvado

Livros para casas commer-' ')ela O.: N. de S. Paulo em JO-5-916, sob n. 87.
.

.

iaes como ,

Dao-se 2:000$000 a quem, com provas, denunCIar os fal-
e

'Diarios 3ificadores ou contraventores, a E. A. GONÇALVES. em JOil1-
viile (Santa Catharilla) Pharm. Minalll'ora. En\fiam�se listag de

Contas correntes DTeço5 a quem as desejar.
Borradores Vanda em todas as Dpoga�ias e Pharmaoh13

Costaneiras �""-""'==---.....,..----�----_...----

Protocollos
Livros de actas

e todos os mensilios para es

criptorio e repartições encon

tra-se por preços baratissimo

Na CaSa Carl VVah L

nr .. 93

Club Nautico America
D@minea;@ 14 de Setembro d� 30

Local Galpão
Inido - 1 hora da tarde

Y •• ç
Grande ,festa Popular

Onde esta a 'fellCidaoe. Baptismo e exposição de uma �'Out � Rigger"
das senhoras Diversões. Churrasco, Bebidas,

Café etc.
Pelo que se convida o povo em geral

A .Commissão

OueJ�eis '

....

vesti�' �om ele-llt'
.

�
gancla; 'IDF· K--

(;.
�

Man.dae lazer II r. ranCISCO ubel!j*
.

li
' (

vossos, "e,rno,s na l,� Medieo !!
ALFlu'TARIA 111. .---- 1:

. BRUNO KEL- [tDrrectoT do HO!)lJltal Munici-,\
LERr"IANN, onde ! paI e Delegado da ,Hy�i�ne I'talflbem encon- I du Estado)no MVUlClplO
trareis fasendas ! de Llumeun.u .

1 }
!, CUNlCA GERAL I

li Consultns darias das 9 ás i!
I;tO �oras no iHo�pital Muni-{;
ii' clpale das �O as 12 na �
k � :gh=�:':'J

Vi.nho Creosotado
de plu1rm.-ehlnl.

JOÃO DA SILVA I
SILVEIRA t

Podel'olo Tonico
e Fortificante
Empregnde 9'C101 gr�ndR
$UCceEac a& fraque:;e
geS'aL
RECONSTITUtNTE
DE l.a OROEM

para ternos. na

cionaes e extran

geiras. chapeos
e artigos de ar

marinho-P�EÇOS MODICOS
Rua 15 de Novenwro 48

BOllbas� sarnas, ulceras
fétidas no nariz, feridas de
mau caracter, gommas simples
ou terebrantes, gonorreas re
centes ou chronicas, debeIlam
se em poucos dias com o

p@deroso depurativo do san

gue {(GALENOGAL», do Dr.
Frederico W. Romano, empre
gado ha 50 'annos com o maior
successo.

r�"�'
-�,�--�"._-'

-"'�"-��-J

I Dr. mede RI Pape 1,:11! Clinica geral e �

II Especialista para rnolestias ii
, de garganta, nariz, ou- III vides e olhos li
I) <I

)' i
Blumenan R�ta Pia�t}ly 11
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I ffiffiffiffiffi>ffiffi�ffiffi?I?�
_________________ 1 � Dr' Freitas Melro �

I� Advogado �
l�. CaTl::<a.� civ_eis .corUtllerciaes �
I � e Cll'lmlnae!!l ��
I @3 Rua .1fillM Ger acs �! � >J2.m SR,m�:j mID.. çgm� ('[],
I �aYr;:r_-}._j&J�B0Y'6Y��
\

'

._------

Registrado e sob li protecção
do Ministerio do Trabalho, Com

mercio e Industria 'I' Em pOBsuirem dois jardins
Regenera ambientes de Exhala' ligados entre si; o do Àmor
ções BaIsamicas. Aquece. Perfu- I dentro de casa; o das Flores
ma ,e possue raras virtudes pa-

I no, quintal.
O primeiro symra varios usos de utilidade

publica bolisa a Felicidade; o segun-
Produz sempre sensações agra- I' do completa-a dentro do c.on
daveis e confortadoras. FacÍl

i forto material moralidade, ido

PREÇOS:u��t;j:,n�iJol00 Exha- i atria pelos filhos e esposo, e

ladores: 21 pesetas. Estojo-amos I a saude.
tra com 40 Exhaladores 17 I Faltando esta. tudo se trans

, pesetas. i orma em sonho· e martyrio-
Pago por vale postal ou cheque Como pois, garantir a pos-á CASA PROPRIETARIA PE-

REYRA-CUADRADO. i se de tão precioso NUMEM.
Sta, Engrada' m. 62 de tão grande BEM? indo di,

MADRID - HESPA NHA reito em busca de «Minervi
na» que é um precioBo espe
cifico feito pelo autor da afa
mada Minancora que durante
dez annos tem curado innu
meras senboras evitando (as
vezes) operações e soffrimen
tos velhos do utero e avario,
possuindo attestados, magnifi
coso Um negociante do alto
commercio de Joinville, es

gotando quasi a pasciencia e

I
esperança, curou-se de hemo!'
rhoidas com fi frasc::fs! Todos
os incommodos causados de

i
«reg�as») irregUlare,5, �emor
rhagms, curam-se se saú (cu-

:....._----""---._ raveis) com a Minervína..
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