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Ars 91/2 da manhã do dia deveres do seu cargo. Tinhá vende-se na maior ordem e arrancando Iagrímas aos

pre-j
A HOMENAGEM DA PREFEITURA I carre�ando-me �e apresen-

2 d t' d I ítíd ídé d f teí "1' 't d f íd l· t .

d tar a ifossa EXCla. a expres-.

o cerren e, apos o orosa III a I ea .

as.f.on.elras
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o ormi

av.e.
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Deve ser salienta o o acto f -

dos seus sentimentos de.e prolongada eníermídade, separavam o cidadão do juíz.] extensão da rua 15. Depois, e em nome da Le- de justiça da Prefeitura Mu-!
sao

.

a ão estima e saudadefalleceu no Hospital S, Iza- Nunca misturou uma cousa I Nunca Blum.enau assistiu gião e do P�rtido Republicá- nicipal, decretando a mudan- I ad�lllr ioll�ga illustre ·1}.UjObel, o exmo. Snr. dr. Ama- com outra. Muito ao contra- cousa igual. Uma verdadeira I no, falou ainda o bacharel I ça do nome da rua Goyaz ' pe o

arecímento vem' cobrirdeu Felípne da Luz, integro río, distribuindo '[ustlça pa:r;a consagração, uma apotheose João. José Ca�ral que _pro- para o de Dr. Amadeu Luz.: ��SfJfo a �agistLratura cathaJuiz de Direito desta Co- am!gos e adversaríos, Iazia com que. o POV? desta co- nnneiou ?OmOVl�a oraçao.. O grande morto merece rínense e constitue erda ir-marca. mais d.epressa.... favores a es- mcrca quiz glOl'lf.J.ear o seu P.or ultlm�, disse o Dr. PI- bem essa homenagem
..
Se hou jreparavel para sua )dolatra-O extincto, no proximo dia tes que a aqueiles l inesquecível chefe. ragíbe AraUJO algumas pala- � alzuem que se sacrificas- da Iamílía Respeitosa- sau-13, completaria 42 annos de

. �rande cidadão e nobre M�iS �e 5.000 Bessoas nel- vras de adeus ao íllustre se po'r Bl!lmenau, que por i dações. T�var�s Sobri�ho _idade, pois nascera, nesta C1- JUIZ!
.

la tornaram parte.
'.

morto, elle tudo tivesse dado, esse
I Presidente 'I'ríbunal Rezlonal.dade, a 13 de setembro de Grande homem e nobre es- Ao chegar ao ce�IterlO, e

REQUIEM SOLEMNE roi o grande juiz que a mor- I

R. tacõ
b

1892, filho do saudoso dr. pirito. feitas as preces do ritual ca.] .: I te acaba de levar do nosso epresen açoesHercilio Pedro da Luz e de Quando se aproximavam tholíco, a sociedade de ean- i A's 9 horas da manha. de convivio. O sr. Conrado Balsíní rp-D. Etelvina Ferreira da Luz. ?s s.eus ultimo� instan�es, dis- I t�res �'Liederkranz", sob a ant�-ho"!ltem,. �oi celebr�do, I Perpetuando-lhe ? �ome eebeu os seguintes telegram-Cursou preparatorios no tie ao seu m!dICO as.slstente: direcção do maestro H�ns. na igreja matríz, u� requiem numa das nossas prmcipaes I mas para ser representanteGymnasio Catharinense, de - «Dr., nao me deixe mor- fOeyer, enteou, com uncçao, solemne em sutragío da al- vias publicas, exactamente .aquí de todas as homenagensFtorlanopolís, onde colou gráo rer deitado.
.

Cahi de pé el um canto adequado. r ma do DI:. Amade� Luz,. Ca�- áquella em que o Dr. Ama- 'que lossem prestadas ao dr.

de. b.acharel em i")ciencias e quero morrer de. pê»! i Frei MOd.estino. que �e li-I teu-o Ff.eI. Modestmo, vigario de.u sempre residiu, a pre.ljAmadeU Luz.
.Letras.

I
Essa frise deíine-Ine o ca- [chavG. acolytado por Frei Ge-, da paroquia acolytado por feitura rende uma hornena- "Fallecimento nosso bonís-

Matrléulou-s�, .
depois, na i�acte.r, a tempera Iorte que [nesío e Frei Eusebto, d�SCUl';1 Fre.i Ernesto, �irector d? 901 gem a um cidadão e magia- simo amigo Amadeu deixouEscola de Medicina de Porto 'JamaIs SE,1 dobrou, i SjU exaltando as virtudes d lIegio S. Antomo e Frei .Bta-. trado dignos, a um blume- me consternado. Itogo repreAlegre que abandonou no I Morreste deitado, dr. Ama-! aquelle que Blumenau trazia I víauo. .1 nauens e que foi modelo. sentar-me íuneraes apresen

S�g.l!
..

ndo anno para estuda:f deu, porque a moléstia foi ii, sepultura, .tarminando .CO.ill. A.o .. co.
A

ro

.. '. r.egldo por FreI,' A FESTA DE CONFRATERNISAÇÃO ltando íamilía expressões meudíreíto na Faculdade de Di- mais poderosa que fi tua ro-I ,��.. ,. ,

.
_ immenso pezar.reHo Teixeira de Freitas, do busta constituição. I

.

�.
,. o,. <'o �1b;�*,���� TEUTO-BR�SILEIRA NAO SE RE/I,-

Adolphú Konder"Rio, onde bacharelou-se, de- Ma.r., de&cança, que a tua

I I
L1ZARA A 7 DO CORRENTE

"Desolado fallecimento que-fendendo these perante a Fa- memoria continuará de pé. Estava marcada para 7 do rido inesquecivel Amadeuculdade
.

de Direito, officia!. De pé. prosseguirá á frente I '1 corrente a grande festa de pedimos depositar nosso no-da·�esma capi�al federal. da trajectoria luminosa que I

confraterniza�ão teuto-bras�- me corOâ flores. �eu tumu!ú .

.

FOI, em seg�lda, nomeado traçaste com o t.eu exemplo! : l'ê)ira, promovIda pela MarI-! Abelardo e farnllla".
promotor PU�llCO de Ar�ran- e cum as tuas vIrtudes. aos I niBnverein. .

� O sr. �8.rcos ,Konder en-
guá t, depOIS, de Florlano- blumenauenses que tanto te Em homenagem á memoria! viou-Ihe o segUinte telegram-polis.

. queriam e tant.. te estimayam. do Dr. Amadeu, essa iestalme:Em 1918, roi nomeado juiz * * *
roi transferida para 14 de No- "Seatindo não poder assis-

de Direito de Canoinhas don-, Logo que circ!Jlrl11 a noti- vembro, prox1mfl. til' enterro :::lOSSO Amadeu
de foi removido para a co· cia do !allecimento dI) digno I 'I' * * . I por tar mesma hora aqui se-
ID.a.r

.. c.a. da. palhcç. '.I .e, desta, m.ag.istradO, foi geral a cous-

I
- IÇa noite de domingo fo- pultamento velho amigo con-

para a de Blumenau. ternação no seio da nossa! ram suspensas todas as

di-l
terram�o peço representar-DesdI" 1920 - ha 14 annos, sociedade.. versões publicas e sociaes me apresentando escusas e

portanto, � vinha o impolu- O corpo, ás 111/'2 foi trans qUê} estavam marcadas. Ci- pezames rámilia. Abraçosto magistrado dirigindo, com portado para a prefeitura mu-
nema, salões de baile etc., iNarcos Konder".

.

muito zelo e competencia, nicipaLonde lhe fôra armada todos cerraram suas portas I Pediram-lhe ainda que a�
.os

·

..
d

.. es.t.I.·nos jJ.iÍ
..

iciariOS de. camara arde!tte., lia sal�mes-/ em signal �de pezar.
.

I rep.ré'sentasse pezames a .fa-Blumenau. ma das sessoes do Tribunal
_ As casas cemmermaes 1 milla enlutada a Exma. sra.

Espirita brilhante, luciüo, do Jury.
. e particulares da rua 15, has-l d. Conceiçã& Malburg e fa-

iutelligencia culta,
.

Amadeu Milhares e milhares de pes tearam a bandeira nacional Imilia e as seguintes pessoas:Luz era um magistrado dig- eôas acorreram a visitar os em funeral. ,sr. Augusto Montenegro, pela
no, compenetrado dos Seus despojos do querido morto, _ Os sintls das igrejas ca. Infermação Commercial; Ia-d.ever6s e das grandes re8-/ cobrindo-o de flores.

I tholica e protestante, duran- milia Sá, de Tubarão; Oscar
pOllsabilidades que lhe peza-· Ricos e pobres, velhos e I I te todo o dia de domingo, re- Bottaro e os srs. Alfredo Dal-
vam 80bre Ol-! hombros,. . moços, mulheres e creanças, picaram a finados de meia fO�lO, Erwin Scheidemante!,M

...o.
desto

..

ao extr.emo, tOdO.S I
com lagrimas nos olhos, fo- êm meia hOT'5:! Jacob. DaH'úvo, Emih.·o Bussi,

encontravam nene um amigo ram ali levar-lhe o derradei- :I: * *
, Jotiquim Girardi. Angelo Ba-

e um pae. Não houve quem, 1'0 adeus. De varios municipios VIZI- zanela, Angelo :Mondini, Oti-
precisandO dos seus conse·l O movimento defronte. ao nhos e districtol;l blum�nau- lio Beber, João Finardi, Jo-
lhos e do seu auxilio, a el-I preàio preleitural ia augmen- enses, vieram dell:'gações es- sé Fistarol, José Beber, Ama-1e .tivesse recorrido em vão. tando, á proporção. que se peciaes para assistir aos IU- I deu Moser, Eugenio �ellip�.Para todos tinha uma pala-l approximava a hora do s::.hi- uma oração pela felicidade Tito, esteve o grupo S. Ce- neraes do integro magistrado. Esteler Losirasler, GIacomo
vra de estimulo,

.

soHria com mento funebre.. eterna de sna alma. cilia. * * tr Fermirelli, Henrique Ba�a-o sofirer do proX_lD:lO, alegra-I O grlinde cortejo que se O Dr. Edgard Barreto, em A matriz estava repleta. Os snrs. I?r.. Alves Pedro- n�lla. An.gelo BUSSI, Joaqmmva se com a felICIdade

dOS1formou
para acompanhar o nome da Ordem dos Advoga- za juiz de DJreIto de Indayal RmtarellI, Rodolfo Ge�ser,seus comarcões.

,

morto á sua ultima morada,! dos brasileiros e dos func- A HOMENAGEM DO COMMERCIO p. Dr. Wergniaud W8.nderley, HerciIi? Amancini, DamIano
Blumenau, a terra que rOl poz-se em marcha exacta-I cionarios do fôro blumenau- E INDUSTRIAS juiz de Direito de DalbergIa, Fachim, !d�llloel San�os, p�-Q seu berço e que, agora, mente ás 5 horas da tarde.

I
ense fez tambem um beIlo estiveram presentes aos fn- dro Tonhm e LudOViCO Sel-

abriu o seu seio· ge�eroso' Iam á frente do coche as e co�mú'vente dlscurso de-, Como uma derradeira ho- neraes. fer, todos mora.dores de As-·
para receber-lhe os i�anima- sociedades. e esc?l�s ?om pois do qual falou o de�em- menagem ao querido extin- t * * *

.

curra.
.dos restos, foi _o seu ld?lo, a suas bandeIras e dlstluCtIVOS bargador GilCosta, em nome cto, o commercio e indus- A Colligação Repu!Jlicana O dr. Freitas �elro, ,rece-sua preocupaça� em VIda e, envolto� em .crepe. Notamos do povo de FloriaIlopolis. A trias blumenauenses resolve- esteve re�res�ntada pelos beu do sr. ACaCH? M?�,eIr3;, .0quando amorte Já lhe esvoa· 8:s seguUltes. �ucleo Integra: palavra vibrante do ilustre ram fechar suas portas du- srs. dr.Bulcao Vianna, desem- telegramma se�Ulnte. SOliCl

ç.ava em torno. tolhendo-lhe a llst�, qne abrIa. a marcha, magistrado causou em todos I rante todo o dia da ultima bargador Gil Costa, sr. João to prez.a.do amIgo relevante
vóz, apagando-!he a luz dos SOCIedade de

..Ati�a�01·es, �s- a mais proIunda impressão, segunda-feira. José Cabral e numerosas per obseqUl? r�present�r.me fu-
olho i, elIe aInda pensava c�la Nova, A{a�lfi.lenVere�n, Bonalidades de destaque da neraes mdltoso amIgo Ama-
nessa terra pelJ1 qual tudo �lederkranz, NaclOn.aes SaCIa· caplbJ estadual deu aprese�t.ando p�zame�déra cerebro, alma, coração. I lIstas, Club Amerlca, Club

AMADrU LIIZ n[s li0PADECEU , .
. exma. famllia. SeguIU ·ahI

11.
.....'.m.'.ad.eu Luz fOi., se.m duvi-l B.raSil, BIU.ID.ena.uense,

Bom I .. [.. U· 0.[ Hr n .-

fi. HOMEN,ll.GEM DO TRIBUNAL

BUICãO. e outros am.igos re.-da. '. O m�ior filho· e

o.
maior Re.tiro, Ypiranga, T.urnverein.\

REGIONAL
pfesentant�s .COligaçã.O tune-

amigo de Blumenau. Atiradores de Indayal, CoUe- faes." O dIstmcto advogado
Mais de umà vez tivera oc- 'I gio Santo AntonIo, Sagrada I O Tribunal Regional ao sa- represeNtou ·ainda o sr. de-

C·aSI'a-o de· accesso na. carre.i- ,.FamiUa e varios outros, cu- Blumenau está sangrando por todas as fibras do seu senti- ber da noticia do fa.Ile.cimeu- sembargador
.

Heraclito Ri-, I mento; está chorando a sua maior. saudade; está sOIfrendo a. su- d d.f.. a.·..
q•...••
u

...
e

...
abr

..

açára; mais de

u.-.pos no.me.s
nos escapa.raI?.e I

prema angustia pelo golpe que afastou de seu generoso selO o to e nosso sau oso JUl�. num b.eiro, o sr. �ar!o Ta.va..
res e

:U1S, vez o amôr pGr Blu.:ne- que formaram ext�nsas ille1- mais estremado dos seus· valentes filhos. E todo o Estado se as- acto e:p.?ntaneo e .sm?�ro,. sra. ° IIr. J!!lio Renau:c e o
Ilatrfalara ma:s alto que os ras, precedendo o carro iu- socia a nós porque oliloffrimento que DOS golpeia, attinge tambem, J.�romo\1eu.lhe uma sl�lllf!.ca-Isr. Manoel Barreto PrImo e
seus proprios intaresses. '1 u- nebre. : ��������ente, o sentir vibrante e sensivel de toda a alma ca- tl!a homenagem por mdlCa-! iamilia.
·do. abandonara para viver Após este, vinha a banda r Desappareceu Amadeu Luz! çao �o sr: �esem,?9.rgador; O sr. Alfredo Campos re-
c�m.riosco neste meio que de musica, representações e Para todos nós estas tres palavras são um dilema. Ellas a- Car�eIr<? Rlb.eIro. FICOU re- j)resentou O sr. dr. Oscar
elle adorriva e pelo qual era delegações de varios muni-· brem um vasio immenso. Sentimos a vertigem de um vacuo as- SOlVIdo lllsenr,se na actaA de Leitão, juiz de Direito. de
vQnerado como o melhor dos cjPi.os e associações e enllr-II· ���t�d��r��!n�i!!�n a. todos oS nossos pensamentos compungi- II trabalh? daquella à.lta Corte CanoÍnhas e o. sr. WadlsJau
paes. me massa de populares. I Mas firma-se em nossa consciencia a memoria do grande I de JustIça um voto de pezfl.r Constanski, escrivão do Rio
Estiveram alguma vez em Fechavam o cortejo duas I vulto que o destino cruel carregou para a eternidadé. As suas I pela mo�te do dr. A�adeu do Texto.

�j
.. o.·.·.•.g.·.o.·.'.···.·.·.o.s .in.'te.ressB.z:! .Blum.eua.u.- alas de automovei� cujo

nu-,
grandes virtudes e a lembrança das suas grandes acções, Ama- Luz, enViando em �egUlda á O sr. dr. Osmundo. yvan-L ri I!

.

•

t deu Luz legou-nos um testamento inolvídavel. Exma Vva do ext'nnto de- d 1·
.

d N b distmcto€nses? Ama.deu uz ve.ten- ID
..

ero

...
era s.up.erlf a sesse.n a.. • o inextinguivel amor pela sua terra e o grande receio pe- .'

.

..,1 v!. er ·.ey.. a o rega,
.

dia:98, contra tudo e contra Desde a prefeitura até a los seus destinos mataram Amadeu Luz. Quando o seu estado de pOIS .de suspensa a s�ssao, o promotor publico desta. co-

tod,os;. com um impeto, um matriz, o caíxão mortuario saude requeria os maiores cuidados elle insistia, soIemne, no seu segUInte telegramma.
. marca recebeu os s('gU1tltee;

fure)},' de obcecado. sem olhal' 10i transportado pélos advo- trabalho e respondia aos conselhos amigos: "Depois das eleições

I
"Tenho honra �ommumcar telegl'ammas:

c
.. 0.n.. ·.v;.·..• e.·.·..

·

...
n·· l·.encias. ne..m.. ·gov.e.rno.s. g

..

ad.o. IS, ... e.s.crivíl.es.. e. de.. mai.s
irei descançar". O Eleitorado de Blumenau custou-lha uma das V.o.ssa Excel�enCla que .est.6

.

"Pe."O obsequio �represeu-·..

suas mais preciosas existencia�. A·vida de Amadeu Luz. .

T b 1 R I por Indl
Y

I
�

tBtum.enau acima de tudo! furrccionnrins do fôro...
.... Até os ultimos momentos; ás vesperas da penosa e eruel

.,
rI _una. eglOna, �. tar Corte Appe açao en erro

Cn1'ria-llli3 riasveias o san- Feita a eucommendaçã{) dOI agonia que precedeu o seu passamento, fez questão de d�spach.ar ca9ao d? qesembargado� Cal
nosso presado colle�a dr.

gue·nobre e fervente de .Rer· corpo no templo da rua 15, os requerimentos de qualiticação eleitoral. Quando agonIzava lá, n.81ro RIbeIro, mandou .r.nse- Amadeu Luz integro J�lZ des-
. ·C· 1·1.1·0·...• ·

..

·

J;uz e, aBs.im, apezar de onde o .côrc s...... Cecilia. en.-
chamou o escrivão: "Campos, Campos! ha alguma questão impOl'- I rIr ti.a acta de seus trabalhos sa· comarca. ' e depOSItar. co-I:. 1:ante1" E deante da· negativa ainda exigia: "Não deixe de. tl'a- t d pro!u do t

.

juiz, Amadeu Luz tinha as toou o "Libera:-me", movimen- zer-me .. :' Assimi'oram os ultimos momentos do nosso estremado .

um vo o � n pezar rôa e apresen ar pezames
su�S:opiniões politicas, exal- tou�se o pre:stito em direc� JuÍZ. pelo. ialleClme?-to do honra- excelentissima famílIa. Agra-
ta.va... ,

..

8e p.. or.· eUas. ção ao eemiterio caUwlico, Amadeu Luz desap!)areceu. Desapp�receu fi sua figura ami- do dIgno m_�glstrado Doutor decendo obsequio apresento
d

.

G
.. (Ta

..
, .coraiosa e bôa...Mas o seu espirito aqui viverá eternam�nte. Amadeu Fe1lpoe da Luz e d "o-es Gustavo. ·.M.·.·a··8· - .e aqUI.li.. ap.pellamo.. s perc.orren o as ruas oyaz e '" J

b
�

�
� cordiaes sau ay. •

' Permanecerás sempre em todas as nossas Iem ranças, porque no ti
�

hp3.r�. O test�munhoimparcial Sete de Setembro. vasio €lue deixou, com tantas saudades multiplicadas, a sua lem- suspen er
,

a sessao e� 0-
(Continúa)de. quantos o. deí'ro�tara� Foi um espectac:ql0, \Terda· !:trança ilpresenta-se em letras de fogo nos titulas eleitoraes - a menagem a sua memol'Ia en-

corno': adversarIos·,,",,- Jamals deiramente estupendo aqueI-1 assignatura daquelle que foi o nosso supremo amigo e solp.ado.
cói0.� idiu, com a politica, os Ia enormemassadb ].l0vo, mo- •

_���."..... �

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1 A's creanças
devem ser dados bons livros e boas revistas, que
as ínstruam e lhes despertem a vontade para o es

tudo.
.

.. ."amigo ...

V I·· por preço reduzido, no lo

.' e" 1'1 e�S� . gar Garela, dois terrenos,
m.l! \..! I "".. ambos com casa de mota-

.. :
.'

dia, sendo que um com a

area de 1 1/2 morgos e distante da Empreza Industrial
Garcia 300 metros e o outro com a area de 76 mor

.gos, distante da mesma .Ernpresa 1/2 hora.

Para mais informações com � proI'rültario

HERMANN fUNKELDEY
·G-a::cia.

é revista que educa, ínstrue e diverte. Têm concur
80S permanentes com premias e uma leitura varia
dísslma. Milhares de professores tém falado do va

lór educativo, recreativo e instrutivo do O Ttco-Tí
co. Custa em toda a parte $600

AGENTE
Carl Wahie

Blumenan - Santa Catharína

Já pensou em ser previdente?
que, de um momento para outro, possa pre-

Credito

l!i@A! SAln:n:: a a. Y�IDl� L�UIi�A. D.
OBTEM-8E _USANDO O

-. mL!�I:i1, D!jJ r�!Q�l:,mJ{�4

desde 1$000

Empregado com real van

tagem n03 seguintes cases:

�b�b'1!i�fisml em §urai, RaC�iitííHit! Manenas
da peUs, E��lE��3, lt!�-sras. G���ir;�tr;.�,

il�rtbrilS, Fi311!I:ls, Síim.:t�.

{ANTI
- SYFHU2TICe

PODEROSO: ANTI - RHf!:'.iMATICO
ANTI. EscnOPHULOSO apenas 4$500 o vidro

GB,A�JDE DEPUR.A'l'lVO DO 8A:�GUE

Amortisação de Agosto
Beallsou-se hontem, em presença do fiscal do Govêr
no; o sorteio de amortizações de títulos desta Com

-; panhia, tendo sido sorteadas as .segutntes oito com

binações:
Os portadores de títulos em vigor contempladas são
convidados a receber o reembolso garantido na Eéde
dá Companhia á

Rua Buenos Aires, 59 M

• !nspect.ores: ... llVOi��US &

! De concurrej]cia���venàa de um caminhão\ A tmportancía da oferta :erá ser �= em=�a
i e uma motocicleta. -

.!
rísmo e por extenso, SEm HlfUH:S, emendas ou entrelinhas.

De or dem do Snr. Prefeito, comunico a quem inferes-
.

A r';PTeitura reserva-se o díreí:o de anular a presen-
I sar possa que sera' vencido tID concurrencía publica um I te C(iT;,-, ,". reja si as pr opustas não fOJem julgadas satís
: caminhão Ford, chassís ccmercial 46, cuotr o cillndr cs, 1 Iatorías, SE'ID que por isso, (IS proponentes possem se. [ul
. motor numero 5.?:1z011, cem cerca de 10.7CO kilometrcs I gar com díreíto a qualquer Jndenísação e;

.

' percorridos, menos de um [mo ele uso) adaptações pera I Os aludidos veículos achem-se no patco desta Preteí-
fi� transporte de pal:'sf:�eh'os; e uma m�t�cicl(·ta IT:81'Ca D. K.j tura á dl�p(ji;'jção de q�elll (8 q_ueira (::_xó�iJJar..

_���_�......,==��__
I j W.; motor numero �43.E.(iO, e e m I'u-lcl10 estado de con- i Onaíequer On�I'a8 íníormações ser ao lOIllCCldas nesta
: servação. I Secretaria.
!

As propostas deverão ser apresentadas a este Gabi- ( Blumcnau, l' de Setembro de 1934- '0

) nete em envelopes :l'echadcs e 1� erados, ate' o dia 20 de I G. Bedusclii
. Setembro corrente. Contador resp. pela Secretaria
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.. Resolvemos l'eduzir. todos os nossos preços por 10
�

.. 25 ·t. por Causa. da nova tarifa da :all'alldega que
'': entra em vigor em: I: de Setembro,

desde ·25$0100
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Sub-agente em Blumenau; Alb!:nrto S�eiit t�:

FOGO

E� o roen'10�� p2�':1 a

tosse � -:JO�LÇ�}S .dQ :.��i�.!)6
C l- �
orrn. .'"rtc as ;::0nJt1�:aç6t:;s� �
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brom:hí;.� !Ç a!'th:�(�. R
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� protege e torCica a �ar- iti ganta, os bronchios e os .

I pl."'h:"aôes. 1'�nh?,re5 d,a. í� cura!; Q.n�Dmbr�3a51 ij
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Aceita o p::ürocinio de
CGU::;c�3 civeis, comer

CIaIS e criminais

Bíssemauorlo de absoluta
iIl�12yi:'n'i 3 r.:.c��..

mala aérea fecha, na Pir2(;tllr :
.:lC��I!j�:; .8.A.LSi�n

Correio
rred�_::'!DI'eS :

DI v E i� S Q 8�"!;)C:�;:J Q }.�ftr::'
Utis sextas .. Ieíras �j

- ás 10 horas 1;
- ';;3 11 horas j:

;!
�

P. Alegre, Pelotas,
�cio Grande,Uruguai, Argentí- �
na, Chile, Perú e Bolívia, ii

,1

drogas
cíonaes e extrangeíras ás ia horas

- úS 11 hO�>tl3

nara; Santos, i::t Pa.;:,lI!O" Rfa,
Ca�E1Jcl��8J Baía,

.l1eciü::, Natal, AL.'ica,
e Asia.

� f'· 1
OS mais prererutos
mercado

!
I o grande r8�_;12!::\ f 1""�'�.> sn::::' ro, Ele

1 xír ue l\ogneíra, do pharmaeeutícoe
\ Q�1�::11..?:J lü:ia da Zilva Süveíra,
! ven de-se (.:!.TIl 1:: J�·s r:�. ���:L,-" ;1'l:;iab�

� 1)1·�·;·i.ri2:; e Cus: ,_; (l� C:��irii}'2n�la e

� Sertões di) Br��··1n. h,-:l�f� assira
� Republícas 8Hl- ..�1�Irlef'j;J[:.n�'!,s.
I

-

o Vigor e a Juuentuâe
ooüarüo

"Ií:-�'t" V"'"F'í'l" (1,
Y [J..iI;0;t� ;'.: iJ

FRAQUEZA SEXUAL,
Neurasthemia, perda de
phosphato, Esgotamento
physíco e intelleetual,
Disturbios nervosos e

Fraqueza zera 1
-

-Pnç;'n1 1,�;j!>'�';AS:1íO ('U""

fo;n�;e;; 'J�v g�ati� umI li�
breto sobre Q tratamento.
Pedidos ao

Caixa Postal 1638
de Janeiro

Rio

Repreb811turrtGS em Blumenau:

melhores cafés

do Brasil

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



rc de Blumenau, deposito SOo mira Luz e filhos; Sylvio 1;uJia Frederico ��ruve; Alber-l gL'amma.s, pelas segl'.:ntes
bre o túmulo uma eterna \Luz' Haroldo Pederneiras} to Dutra e Famll�3.; Germano I pessoas: .

ímpnrecível saudade.
'

I Wa�derley e familia; Irineu � Shcrueder e Familía; ,Ferrell'a da.Silva; �E'rmann:Oornaus'en Roberto vYendau-1 de Brusque . \ Weegue, Domingos Borba
_

e

DE B L U IIIUI ENAU I
COROAS E GRINALDAS

seu e filhds Capitão Bíten-! _ p Ifamilia e pharmaceutico Joãori! -�,

1
I Rodolpho 'I'tetzmann -

L re- M d
. .'

s e familia' RosaliaDamos abaixo os nomes courtt; Coronel AI. encurt�on- Íf'ito' Família Renaux:
1 e eu o

t,,' O _.

.. . dos que depositaram corôas seca; Capitão. ?élf; Otavlan0, Esther e Julio' Auzusto Bauer; j Dcecke e Cae ...no eeck�,lbzza � PresJdente Corte imaturamente, no VIÇOl' da
e grinaldas no cataíalco ar -I Ramos e Iamilla; Valgas 1re . M I T '. V a Ya+hil- I Paulo Eberhard, Elsa AbrJ"Appelação." I exístencía, e no. moment,?, mado no Iôro, e que bem de- ves e Esposa, Othon D'Eça e I d:n��lpef��:r:sFH;O� ê1 João \ �be��ard e W�rner Eber�arll"Obsequio representar-me! talvez, em que mais necessi-
monstram o' carinho da PO-j Senhora; Henriques

Fontes e! . ,S;- ,

'<'l' A noldo I Iamilía Souto, Ha�s Bal!�-enterramento Dr. Amadeu' ta .....arnos da sua possante e t pulação pelo seu querido juiz Tida' Calístrato: Argemiro ,�ling�� e. SeSnn� a, r
I garten e senhora, famlhaLuz apresêntando IDEOU nome! íneoníundível in�ividualidade'l Entretanto centenas de co� Gui�arães e Se�lhora; Fami-l chee cr.' e en ora. F��raz; Nelson Cunha e Ia-

pezames exma. _família, Sau-I P9i� �em duvida, em toda
rôas, grinaldas e flores, fo- lias Pedro Cunha.e Eduardo I de ltajahy.

..

r ml�a; Carlos �oep�ke S. A.;dações. - Henríque Fontes,

ta
hístoría de Blumenau, pou- ram ainda conduzidas pes- Luz; Anthero ASSIS e Maro-I Marcos KOJ1der; Bcuüacio ' J�a.o lVIano�l. da B.ofba e Ia

Procurador Geral do Estado". cos ha, qU,e, como o Dr.
soalmente ao cemíterío, não ca; Alfredo e Fumília; Allon Schmidt e Senhora; Elízabeth j mílía: He�CI�TO Zu�merma�::O dr. Osmundo represen Amadeu Felippe da Lu,z, se
estando por isso, íníelízmen- 80 Veiga; Dr. Rocha Lou res; Konder Reis; Adelayde Kou-I e senhora, '\ ,��l�omlro Bott... -

tou ainda. os. srs. drs. Alce- tornaram, a t.antos titu�o�. te, seus nomes inoluídos : I Alvaro Lima e femiU!!; Cora der; Vva. Malburg e Filhos; i ro e I.Jlhos; uu:do !�aestnerbiades' Bílveíra C3 Machado; c:edores da estima e. gratí Homenagem dos collegas e Eduardo Santos; Ertco Tor- Hildebrando Silveira, Arno I � s�a:, Leopoldo 01:nger e
Rlo�, juiz dê Direito de .La-I' dao de s�u povo. Hanítuamo-! da Côrte de Appellação, Ban res e Famüía: Orlando G?�l- Bauer; José M?ller e Fa:niUa; I ra�II�a; N��ter S��efre� e

-r 1,a-guna e [araguà, respetlVa-Inos a ver nelle. ? grande co Nacional do Cotnmercio, dner; José Vaz e Família; Vva. Bruno lVlalburgeFllhoS;tmIlIa! famll�a. W�rges, v;;a.mente. .guarda, sempre.vígtlanta, .da Gustavo Adolpho Konder, Al- Carlos Lange; Gílberto e On - Tiburcio Gonçalves e Famí- j KraclC.k e f:lh.os, Leopold_oOs s�s. drs. Ulysses Costa!orde� e tranquílldadesocíal, Iredínho Büchle, Collegio Sto. dina Gheuer; Alfredo Maya �.lia; Osmar Ri_beiro; Familia!VOf8te�n e �?m., !am. Hen!le FulvIO Aduecí foram rl':'pre-j o armgo e compa�h61ro de
Antonio Roberto Grossemba- Donattla; João Cunhae Famí- Marcos Heusí; Ary Masca- q�� Mlch�l�, l.VIal;?�do e tasentados aqui pelo sr. dr. Os ;'todas horas, nos ,dIas Iastos
cher JoãO Assis, Navarro tUa; Flavia e João Astüs; Bru- renhas e Familia; José Zvoel-! mlha; famlha K_relblCh, P�drobar Schmidt. .! e nefRstos. Sempre esteve ao Stot� Famllia Braun, Nelson I no e Familia; Dato e Fami- ver; Augusto Teime e FilhOS;! A�cant:n'a PereIra e Iam., Er-

.

O s.r. Antonio CandIdo d.e! n�l�so lado. nas nossas jl!ctas Cnnha, Alfredo Campos e Ia-lHa; Salvio e Família; AItam_i- Lindolpho Vieira;. Companh!3 i WIll Belz .'to sra.:..Walter Pu.';t�FIgueIredo recebe� um pedI' ! ?lVIC�S maIS memoravelS e
milia, Serventuarios de Jus-l ro Guimarães e Senhora; L_u�z 1 Malbmg; Ralp� TleillB; .Joao! ter .e. Era:, D�_lo, e� e A}OySl(��o de. repr�se:ntaçao do sr.; JamaIS no� abandonou. nos
tiça, Claudio Büchle, Hel'mann I Soares e SenhGl'a; Fa�l!la; Silva e F amllJa:. Juvenmo A-I famlh� Elmer, Felrppe. L�n�l:5everlan� M_aIa. ., I momentos mce�tos, partI1hao.-j Weege, João Nobrega, Clas- Ieonomos; Joca e Fa��ll11a; f maral e Max; FelIx l\falburg e I

e fam., iam: St:t�:au,. 1:-j��O sr. PlaCldo OlImplO de I do c.omnosco, smceJ.a e cúm-
se Chaufi'eres, Thorné Br-aga, Vva. Farills e Familia; �llguel! Senhol'a; Artnur Zimmerma.cn I !lior. e Coca, Pa�lv, �1.caC;?Oliveira, Secretario do Inte-imovldament�, as nossas ma- Consul Allemão, Salvio Cu· Leal e Familia; Ida e Raulle Familia; Cal'los Malburg ejlHemsI

e se.nhora, famIlla VI-rior e Justiça f�i representa- i guas .

e alegrIas,
. 'nha e Íamilia, Germano Soh- Simone; Urbano Salles e Se-I Senhora; Ary Cabral; Vva. ctOl' Prubst,

..do nas soIemmdades fu�e-I . �.eI.x� um grande vaslO, roeder, Theodor Ernst, Coti- nhora, Família Guilhon; Vva.: Brandão e Filhós e João. Caravana de fpohs.bres pelo sr. Alberto StelJ?' dIfllCIlhmo de preen,cher, mas,! nha Veiga, Sra. Alberto Bar· Christovão e Filhos; Egídio I Bran'ião e Família; Família I Urna caravana de Flúrianopolis,2' Suplente do Juiz de Direl- por outro lado, e e esse o
bOSíi IzoleLP Gouvêa Müller, Ferreira e FamiUa; Egiuio I Fleischman 1 e Vo·gel. composta dos srs, Gal. Bu�cão Vian-to desta comarca. nosso grande consolo, um 1 FamÍlia rosé Deecke Coralia 11 bbade Ferreira e @ecy' I\ía- d J' ,"}e na, dr. Oswaldo Bulcão Vianna, dr.!O sr. João Gomb8 da No· fulgido exemplo. Póde ° pran- ;
e filhos

ti

Medeiros 'e Cora Meta e Diog€nes' Domingos e OllJ \ 11
\ Cid Campos, desem.bargador Glo. ..

I t d 'n t o to re' , '. Navarro T

ins e Famil�a' Costa dr. Armando SImone sr. Joabrega, pI'eleIto m�m��lpa ,re- ea O O 1 us.1'e m r -

Sobrinhos Hercilio, Paulo, Vallente e Fam�lia; AI,melda, L
.. ,;

1

�: José Cabral, esteve presente ás ce-cebeu do sr. ArlsnlIano Ra- pousar tranqmllo �a sua etel'-
Aibel'to, Nica, Marcilio e 01'-1 :\fachado; Famiha Jose Fer- UlY,sses �ost�,� SenhOl'u, Co

I rimoni s, tendo os representantesmos, interventor n<: E:?t�do, na morada, que nos blun;:e- lE'.ndo, Tuca e filhüs, Chini- nandes; Alberto Brügeman; lome Zel.ung , No:berto Ba· da Colligaç�o deposita�o uma ';��tl.O telegramma segmnte:' Ro·, náue:.tses saberemos honlar nha Aldo HercHío Cassinhc, Juca e Familia' Armando chmann e Senhora, Comadre
1
coroa com a legenda lOR SANlj..4! '.

seus an " ,a ,

Emilina' MarinhO Lobo e Se- CATHARINA.go representar-me �une�ae.s a �ua memorla. os. � -'e Amadeosinho, Antonio fero Cuneo e FamÍiia; Leonor e, . ',.L....., • i .ICONTINUAM AS MANIFESTAÇÕESDr. Amadeu Luz, JUIZ Dlrel-, ce10s, as suas, asp1r�çoes p�- \ reira, CorreligionarioB de Pedro; Mileto Tavares; Colle-. n.hora, GUl�her�? .Abry, Ar_s
DE PESARto es.pa Comarca, ap�esentan-lla terra �e Bmmen��, hOJe IIudayal, Hellmut Hacklaend€, I gio das lrmans; Alice e .l?o- tIdes, Re�o, FamllIa Eduardo

À falta �e espaço não nos per-do mmhas condolenClas éxma'l
como hO.tltem, amanha e sem- r Otto I auy, Colligação por cu' José Sar1orato e FamUla' Sch... artz, Waldemar Luz e

mltte publIcar neste ltumero os nufamilia. Saudações". O sr. pl'e pre, serão os n?sso� anceios, I Santa Cath�rilla, Jacob Brü-I Jayme a EdÍth; Ernesto Re: Senhora; 9a1?itão Celso Lo� meros!.�simos tele�-rammas eu,:iadü3feito re�resentou ainda o sr. 1 as nossas asplraçoes. ser-, chk"-l'mpr TUal Zl'n mel'mann 1 guenbnf'her e Família' Nen- bo de OlIveIra
.

e Senhora, á fatl_llllla do dhr. r.mdadet,u, Lu�� que.t'
.

'f' r v �, VY , ,,<.4_'"

S' l\í' l' ha'Proco-lcoDmuam ae egar e oaasuspar-RodoI:pho VIctor Tetz�ann, no;_;!-a u!? anal e !TIc:ell IVO Paulo Orossembacher, Coru- gute; Oscar Botaro; Vva. Lau- ?rglO e arroq�m "i�' I tes do paiz.prE'feitú de Bru�que. constanLe para seg�lr. llnpel'- lia Luz e Cora Luz .Fam. 1'0 Linhares e Família, Carlos pIO Gomes e F am.IL.. , Otto, Igualmente não foi possiyel publi-O chefe de Policia do Es- territamente, o cammho que I
Car.L Hpring Club Nadtico A- Wendha""en E' FamHü;' Tico' TTrban; Eudoro Baptlsta � Fa-! Cflr 11m artigo de. nosso bri�wntetario sr Octavio Silveira Fi· a histoI'ia nos traçou. TOL• fio? H ·dl� 'h' R"s- Au 8'" cR<Uer�c'l·to e F' l'lhos� milia; Agusto Fa;)!; Alfredo,' collaborador Pe!eIra Netto soure o""

'0 .' . me...Ica. dga a.1o, o. r u. - a. 1 ,
" O" Co' E " H T _ funesto aconteClmento,lho, 101 representadc pdo sr. Na hora em que se pres- chen HadUch, Irma Conecl- VV3. Thiago Fonseca c Faml- llVdra t:? �po:sa, ans v or .1_ _ _Tte. Asteroide Arantes. I tam' as derradeiras .homena- ção, Familia Macs:!iflo, Et,d-!lia; Ali ce, Brito. fv'laria. Olga, jdan;pFkm11llIa RO�OlP:O. C?ls�n, I r=i� i[1ltllr�@I';f\�fll �3 �g!.O sr. Manoel Barreto, 1'e-. gBds ao inesqueClvel Dr.! co Z..vicker e fawilia. HénI'l-r Ir3cema Row; Fnmília Gusta- o� n..oe e1' e �n OHl, r, l!ll�o d& 9dmtllij,��n �;IJ <l,;t.l

!Jrensentou ° sr. �esembar-I Amadeu da Luz, não podia 1 que RiEchbieter, Fam. Leda V(; e Adnlpho Silveira; João Alr.!'�?o .

Schlemlli, R�dolJ?;:o "til!'�q!'l;;;i"gadm' Tavares Sobrll1ho, pre-_ faltar a Ordem dos Advoga- i Busch Sub secção da Ordem I Carvalho e Senhora' Eduar- R_aoe, 1"1�:c Boehn �.'- �mllla PL!:llli.l�'i(��sidente do TribunalRegional, I dos brasileiros, notadflmente! dos Advoaados, João Metlf"i- do Horn; Oswaldo Ha'bel'lJeck; WeT'n�r !"Jetz ; Fa�Il:a, Ha�s <;g�1�f'T:���SAQtTl'rWt.iglE?,fA �g�:nas solemnidadeg que o po· a Eub secçço de Blumenau, e ros e IamiÍia Dr. Freitas Mel-' e Familia' Botini e FámiUa; Schneld:,r e
_

.1. afilha, .FlelS- B!N�ÇÃO DE L§TRAS ,D� Aí�Nl!NC��t .

h
'

I' , ,..,. cher- Frltz liassenrerte Do- DES1A ACR"'DlrADtl. FIRrl/.A, QU,- V�.. _
vo de Blúmenau pres ou ao assim, coube-me, a mIm, u- po e familia Dr. Joé Coilaço Arrnand<i Blum e FamílIa; �- ,

. "h" Ed FUBLlCADO-E;â OUTRO LOCAi. DESTA
. ..

I" .
.

d 1-., - �, " • • -' ..,,, nato Almeida e CleD ora .

FOI HA POR llM LAP<�O CE REV!.' A?seu lllesqu�Clve JUIZ -

.
'm�lde membro amesma, ex-

i e raml1la, nmpl'BZa Industrial. unho Mano Ramos, CaeLano
d C; h'd F T �'. T{" FOi-PU8LiCADA ERRADAM1Szn", DE'JI::..'JO sr advogado Ferrell'a ternar a sua pl'ofunda cons- Garcl'a FredPfl'cO K'I!1'�1n e 1 Costa e Familia' Cap. EuclÍ- gar -c nel -er e

. arnFI.jl,a, � 1-
DO LER-SE EM VEZ iJE AEAO!_AEAf):"Tc....

.
.

, , � . �, ,

hr . T 'A cacIO 1 no e' "
...

ALGUN"" 'O"'I�A"'S NaR ,;\,', ....da Silva. representou, nos iu: ternação perante a perda de família, Dr. Oscar Schmidt

91
dcs b FamiJia. ��!l lr:l.:J.use c, .,:. S L, .'. J Es-rA cOMsiNAr.;:Ao 'SAiu CSRTA.neraes do dr

.. Am8:d'�u, os!.: seu idolatrado Juiz. A. bru· iamilia, Dr. Fulv:o Arlucci e De Lages Lu:nr, lu, iJ' TI

t;ei:>ar arLUI],

'I'dr. Guedes Pmto, JUIZ de DI- talidade do golpe qm1s1 que; Senhora CeciJ;a Busch Hu- .�.,

eun�das ra�co.
11 � D �{ � 4rei�o de Itajahy e � �1'. dr. :tolhe a exteriorização da: bel', Magdalen�· Rad\ke, Ma- j Carl'�llO]. ��nha � l�,l[la� .J�S� D€ Rio Negro: A(iiO�p.í!]O fI."OrluCIJoão BayeI' Filho, de flJ_u�a�. commúção por. pa.la.vras, em- lnoel Barreto, VV8. Fides De_IA!h;�llaOlCO,.1. e�n�L�o �i,:�a�d('� Bley Netto e familia; B1eYl R o' �- C- it"'l Fe-Os jornaes "A. �otlcla, barga o racHiCllllo, donde 1 <:ke, Dr. EdO'ard BarrE:to, JU-I�a.L.llha arollf!a LI�S <-,

; ro. Filho, proIYlotor de Lapa. I, :",ressoTI Gel.
_ a�; a l'"Jornal de joinville' ;: "0 ser-me diUicil dizer, nesta I ventino Pabmplona, Ricardo ressoI' �reder�coi :�eper,,��, De jaraguá: I aera�c; o sr. dd�.f. _I\?O�����t�l,�EE1adú" loram' .rel?resenL�dos hora, do grande aUecto e IPeiter, ArthUl Lalix, Sra. Ous Ju?a Brl:? � �am.�'Cl, ::l.ml H:I. �,1ario Tavares e SeDhon-�; I der. �eg_un.: el,a,�' ,�._ 'U I.pelo sr. dr. Ollvelra e Silva. admiração que alliav3;._ todos I tavo A. Konde.1, ,JOsé Ferrei- �oJo. çu.r \falnü, JuaO Cruz e! dr. Machado Rios; Arthur; c:�u s..lX�::� ed� ;l�l�il�à,.tA sra. Alice Tedeu. repre- os advogados deste foro ao i 1'a da Silva CeI Feddel'$en FamIlw, i MüHe1'" Julio Ferreira e ra- I' hhS

sen ú

d-:'l'ca�tn. l'ecepç;oA <h Z· e� .

t'
,

N' � d I
-,.

- D C 't -b . ,
. .,

II osa e e lL .u u (;lsentou o sr_ rt ur 1m.l- lllusíre ex mCTo. lOS. o .. a .

e familia Bagor Fam. Carl, 'e un,\ 3.. ;ml'l';a .

.

t d ovo "a C' Pl-t"i'
' ,. 'h l. f ' �dI' �. •.

.
I por �ar e -o TI li ( .amann, de L..J� y.

.

, vo�,·.dos: que, por Ol,Ç,:-, o!Wahle, Hermann Sachtlebe'l Abe!urdo Eupp. Pa:llo Fon.: De lEncrzühada I âue l'eniretanto em virtude? sr. Antomo FerreIra, 80-: oIIJCW, tmha�o� a fe!J?l�ttde! V. S, D. P. Altona,Iris Grop_p, I ies, Milton Simone Pereira, 1 Elias Soar e fam:1ia; Lean-j i , ,

brmho do dr. Amadeu, 1'e- d� _seu ccnVlvlO qUOtIdl�po, i Zulaig� Kl'ctzscbmar, Joao Armando As�is � .

Aldo Luz; I dro Longo; Germano Bonn; I
... r '_;__ ..:"__....;;__< '. : ....-:: .:._ ......,.,p�{'c'sentou o �r.: dr. A�n?ldo, ta1VCZ melhor do qu� muüo�, t]l!venclO, Harry RerteI, M[!-, Lui� Stotz; Mm clllO; Caraillu- I

AI:gusto Lenzi; ! F>:> r·: <\i-:t:::�:::}::::::;}:f;]:��::\:;.?::�y}l'Luz e o sr,_ JU�lO �err,eIr�. pudemos_ surprehenu8r-Ihe .� I �'la Coelh'), Bund e�em. j l'Ú Leal. Manoel Font�s e Ad- t De A uidaban: I i>. ::.:':J.<�':'-'
-

':\(::\�:/?'::;iO .81'. Acpllleo Ba'Sim. dlrec personalIdade nos seus maI� 11.<�rontkampler, Thel'eza Lac-l mal' Gonzaga; Hugo RItzmanil, �ca� Schultz" Fran cisco \ L:..::<��·:�:.-'::·: ":,":'--r.-;::jltor desta J.olh8:, recebeu de intimos
.

refolhoe, Era uma

Izynscki,-Famma Baier e l\1ül-1jorge Ri�zmalJn; Jorge Lacer-j p. O" _/ P Ir L' S'l r
• I t.�:;:/:r::;�;a..- ":::':';:;?::::::!Herval O �egulDte telegram- personalldade. complexa em ler, Herta Hoffmann, Domin-I da; Rivadavio COl'fea; Cunha Iôossí<\ ec_:� . lJ"� a, ,f:t?;?g�(:;n:\ ::::::'::�:::.ma: '<Pedjmü�. repr�s�ntar- que se parecla� chocar qua- gos Borba e família, Guido

t'Netto;
Francisco Oliveira e I

e
p

u �)�rao. '�:�r I (;:::',::")�::�::S� :\:;;:::)nos Íuneraes Ilmstre JUlZn Dr. lidade�. antagolllcas, mas
.
�� Kaestner e familia, Sacieda· Savas Lacerda D.s. E[,ga�d Pe.u.�eH� e Ar-! t:;;:5�mf: "':::;::;�5::1Ama.deu Luz que ,ho�ro.ndo çue, armaI, �udo se. eq.uh- de Teutonia, Schützenverein De Rio do Sul I?O Hüe�cnel, Iam:lla SC1, Gual-I, R::::.;t:_J·,,·:·: :::;:,':''':·::_�.::::lmagistratura catnarl,ne_TISe brava. PossUIa ��a m�xce- Neue Velha, Hermann Radtke, .

� ';. �. a n' IIJ�rto Bltte_.ncIJurt, fr::l��: ::;;.::/\Jhonrou seu Esta.:lo pe�a sua divel coragem ClVlca allmen- F '1' G da-, e G'l '7'�URtO Pell�zz.('tt" Henllqu,- Bran.ll" RIO NeO'rmh0: ! i�:;:�t:_:::: ::-:':.-:'::,::::d- .

'd d 't .'
l·t·

arol Ia ue..... 1.[ a
'J_�arr il'a j\IToX j\1ayel" Jullo I . tp. I' '1" L

. I i':-:-:"';::::'_ •.:.:_:.:..•:._:....•alÍlvez, lll�egrl a e e CUl.U- tav� E�US .ldeae� po llCO�, de Souza, ROdolpho Kucker, .L

••
! ",1, ;'�;.' "; -;;;1 L' -,._1 JOf:Q "elg�.e l.an1l1a, UIZ l t:\Nn\%� '''''\:i)ra. Obseqmo tambem apr�- �orem JamaIS a pessoa polI- Rodolpho Hoesche, Renate e. R(,�S:�Il? ..FJ.<h.o e1.>FaU:IIH"�T'T'��_ I Olsen. e farnllla; I @ff��f\\� /1f�s.entttr pezames exma'."fi:tml-I�l�a fez moça a grandeza dolna Feddersen, Ena Stahmel',·g,:l!fl, �nI��.e, nH..IloL Fe..d IEstreIto: ;. lm�:i�r:;:=:::há dr. Ama�eu. - LmL< O�e-! Jmz ou de l�ve maculo.u. a pu- H. Schmidt & Irmão, Alberto ru, PeL. er:II. r

I Judith, A!'thur Livrameuto I Hj:!,O, Iv? . .Aqmno, PaSsG� ::.lV!ma� I r�za da toga. Era �UJZ n� l\�oellmaDn, Pre.i'eitu�a. Mu�i- De, ( an�::lhas "
. I Antonio Lohmkuhl e iamilia; tf:

l!ra;CJseo. fagu_udes, Hl:llm� l qü� este termo encerra �e CIpaI, Conrado Balsm1 E' �a� �scl:lr L�eltao,. Ju� de Dl-, De L russanga: 'n

..

o

banom. '. �ose RU.pp, �arl?l'�81S nOb_re e elev�d? .. :Nao milia, Rubens FUJ'�flrlO. Z1Z111 f8lt?; P}atuo �.'�Ilm.ar�es;. Be- i
Loly. e. Renato; Jaime e',Gomes, WItOl.d.. K?'Wersk1, tmha, felIzmente, a lnutIl se· N'no FHho Dr. Rercilio Me· nedJto Ih.".erezJO e SlzeSLD.un-!pei"'or ;;Sã' . _

_
_Oscar da Nove�, Lmz Dal- veriddde dos catões, nem d�iros e sia Abelardo e ram. do Perreha; ';uca D�miill e i/I _,L !.:),

,:. I I '-Rcamele, CU:stOdlO Camp?s, pharlsaicas ostentações de
.

Filho; João Allage; Lnzaro AI (_:r�llgud. , ., _ ri'
DR, ADOLPHO KONOc"Art!:lul' Pereira, Erne�to "Mul- auster-idade: tratava a. todos,

I PEU,MES E EXPRESSÕES DE
Bastos e F<imilia Mattoso.· I},�wne e Carmmha, Ma_.o

I
do fallecimento do sr. dr. A.ler e Edlli�nd,o Morena. Re- humHdes e gr:mdes, c?m a PEZAR

De Paran8 uá . ��uv o,,. II .aàeu Luz. como voto depresent�u alUGa.o dr. oswal-tmes.ma .

lhanura; OUVIa. as A' ilustre família do D_r. A-
' .

t'

- g ,

I I a.lhoça. _ . �'ilude e sentido pezar, re-do PereIra da SIlva, e o sr.
quel'xa� e R,c0r:,selhava quan- madeu Luz, ioram enVIados

I
Dr. AdoL.o Konder.. ),�orge Ll:z; Jou@ .!3ertho� I

b

rimiu as granàes rnanifesta-Renat? .B�l'bOZ3. em no�e l'
do pOdl�. So na? aco�selha- telegrammas e. phonogram- da CapJtal Feder.]]; _I L�lU� Bo::.;]; r.�dro. HoIfm��D� i pÕ8S de seu enthusiasmo edos colhga.dos de Tubarao� va� e msto, era lll!raus�gente, I mas. pelas seg�rl'ites pessoas, Affonso de Carvalho; Vidal i lVW1'lO �h CCU:" AmoJdo

. ��h. ! gs festejos adre.des prepara-UrussaIlga, Orleans e Jagua
qual!.

llO suas pa�aíTras. l�P?r-1 expres,sando SlnCeI'�S pez�- Ramos e. FamiHa; Dl.-niZ ;.�u-l �er�w.e�, .. J?I!:nd�+ �?dfi:l.af'.: '\. dos .. Me.smo as.s�m, no sen d�runa. mssem em parecer }UrIdICO mes 'pelo funesto aconteCI- nÍor; Artnur Costa e -famlha; i ,J0ao. Fe1 r€lru, .0,:0 VlecthoI, sembaJ'que. o llmstre e va!o-

DISCURSO. '.
PRONUNCIADO PELO a. pes�ofi estranpa ao

lunc-j.mento:' Carlos G.omes de Oliveirh; iHenl'1(p.�e SchL:Idt, Jorge Luz!
raso politico cont.erraneo, foiDR. EDGAR BARRETO clOn�l�sm? _

dI:) :01'0. TEn�retaD- De flodanopolis ZiciI., Abelardo e Fe.mandes; � e .�amlha. acompanhado até o «Moura'Bo-:.

. Ito, 81 JamaIS s� re'\ estia de
. Edmundo da Luz p.mtü' Ne-l' Tl]UC'lS' t 1 nor uma O'randA massa... ,- .

.

til ··t··� tmbo «Expresso.vossmcero pe· .
_

'-
I

C. e"r b.
-

.Q •.nz um: cruel destino que mu ca onbdmo, a �m
r def<aparecimentfl chefe reu Ramos; Ara0 Rebcllo. ! Familia Bayer' Nelso e de povo com VIvas ao Partl.desapparec.es�e dentre ClS vi· �u!lca, dlentro ? c8;rgo,

1
s� :ass� fam�1-11'a que <>oube r·e- De IIJdav"l ! ltr.l�ria: '.

I do Republicano e Legião Re-
. ,

ue'XOll evar pelOS Impu sos o:; ao. , .,. Ju. I
�� a. • ,

.
. b d I f ..vo� _o no�so; P!e�aroA co�e� d�".Lseu temperamento Iogoso, marcar. na culu:lI'!1 juridica Dr. Alves Pedrosa;

.

Salvio' DESTA CIDADE foram diri-. Dubhcana� e da a (;S the�tI�fS�aQ.ê:l.o e ;mi,gu Br- ma e I
por e&tados passageiros de nosso Estado. vlslvel traço Cunha - Promotor Publico; Fa- gidos telegrammas e fOBO- i d S JS ,n.

s a da. e .fI"" ...Fellppe a bUZ' umetnau �e! sua alma excessivamente de seu carater. Golpe sorri-
.=e ��_�=

..

II. RUPPh lfm�r s�uDOê o

f
I US-debruça 80 re um . umu o,

f A suas sentenças do atinge não s&wente

estai tre e e e o -. i\. ., azen-nl'lra ent.re lagrimas commo- ebmo lVr;.
S

e os dI"t>ta-lf�ml'll'a m?s tambem magis-I O A
•

f I" •

L .

" do ainda rapidos commenta-� '. 't·
.

-

··d
.

o edeClam sempr v <1 � .

r l�fid"�·U e�r,i!'lip� f.lr;! �Ri .

b'
.

rl' T'-', ':4 1Vld.as, dIzer o Ui :mo a. e�s I' d
. ',,".... 1- J.raturaCatharinen.se onde ex- " ��;. _c�� i!!�U'" �'" �gg� •• 111'10 80 1e .9 In, nHlllalw!1ae

.

d '8 filhos· maIS mes da 81 e a lU-3lI.,-a. ne t.
I. iii U�ª. Iiif '�.Ii.M ..j\W ",,,,. U""

"
\ . deu L',z O "f' dr I!.

a um os seu
. .

.

- _. v m uarida tinto soube ocupar destaca- HV ue lima -

U. "'. u • ��_

qUe.ridQS, que tanto

d.igni.�l.· -.
las nao t:lncontra a g

d'o' I do logar com brilho e digni- A Viuva e Filhos do prunteado mÔl'to, agradecem,

I dolpho
Konder respondeu: a-cou a t8rra que lhe servIU nem o a:nor, nem °f 0.1.

dado
. penhotadissimos, a todos que os acompanharam no

Il.gredecendo,
fazendo sentir aTestemunho elo"'uen e Im c tran3e doloroso que acabam .de soffrer, bem como aosde be.rço; que amou a S'\l.�. ' 1 'o1d �'foi!

.

Atenciosas saudações (�"Ú que enviaram nôres. coroas, cartas e tt;llegra!llas, con- , sua prol'uda consternação pe-
. gente com esse amor d�s,:, par?l�L. e .s;_reno .? �u�. (A) Placido Olbnvio de 4;;�, vidandú,ol:< para aSSistir. á missa de setüllO'.dm, a

reli-IIO
desapparecimento de A-

p.rendido que só um coraçao a .d
.. !sLflbmsat?

da JustIça
_

du- I s.
Oliveira

�

I '",'I' !izar-se na Matriz Catolicll. desta cidade, ás 8 horas, I madeu Luz, seu I.!rande ami-d.e nae sente pelos !ilhos; l.'an.e
...

a JudIcatura do _Dr. ...
'

�t' r'"
do dia 7 do corrente mez, sexta-feira. ! !!O, e concitou aIiGal o povo

.. l;'. ., Amadeu da Luz tem li-lo SAcretarlO InterIOr de JU1'l lça ! � Agradecem, igualmente, de um modomuito particular, ao po- �

h
.

que deu·� esbanjOU a sua -

. .... . -

. -

"'. J.
•

•
., �

. vo de Blumenau, as tncautos homenagens que i'oram prestadas ; para marc ar corajoso lJa1'at·
.

- 4-·orlo··8 os ·thezouros de nesta uml.t.Idao enorm.e, qu.e, En '-'luram amda

�elegrammas'll 'd
.

..I"s urn!'ls.
erra <

AI
-

d A ao saudoSO extinto por ocaSIão e .seus mneraas: � G> �

sua nobre alina•.de sua es· sem Adistin�ão de classe 011 Aduei e - ,al_ e, �e::ro� AgradeMm afinal, ao Dr. Alfrect.o HOt;sS (' as. abnegüd:<s Ir- M I Amanhã l' sr. dr. Adolpbo.' ... .e.
ra,'a c.··.ultura do

.

S0U ta-I de cor P.OhÍl�e.,. a�orreu para. C�.rdoso; AccaclO. Mo� elra,

'I mi:és da Divina

prp.
videncÍ,L. os ine��lm�VeIS _serViços prestados � I' Konder cu.eO'f!rá a esta ci",. F· t ti

de suas'ene""O'íus� que lhe prestar as ultImas home- DIJalma Moelman, Tava�esl" durante a enfe�ml?a�e de seu prestJm?li,? c��re. d
I Jade 'para pre�idir a C "

.... eD. o e .'''' t'· h nagens
.

-

ISnbl'innO e familia' Rupp .JU- A todos llldlstmtamente a gratidao ,Imorredoura e uma

II � , .
OTI.eu)].0& deu tudo o .qu� ln. a, _..

d ° ii � d
.

-

.

Iami'ia' Ped�inh() San-; esposa e cinco Iilhos desolados. çao Rep,!�hca.Ga de depois'.. . e demais, a ponto de nos ser Em nome
.

a r eUl os mor e.. ". 1 , , '.. z'1 í � • e amandna:

1i:�,t�dO
pela morte, pre- Advogados e lambem do !o-' Ia e !ilhas, Lopes VIeira, u., _

�
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Andreza Campos da Luz
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