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À aUocução do Exmo.

Sr. Bispo
A missa solenne

FESTEJOS POPULA�
RES

:�
!

:i

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



•

Tenha Jllizo
Quem soffre de indigestão, de Perturbações do
Estomago e Fermentações TO:GC;;lS dós intestinos
está muito arriscado � pegar as mais graves Mo
Iestias do Coração,· da Cabeça, dos Nervos, do

Sangue. dos Rins, do Fígado e a terrível Arterio
Esclerose!

Pode atémorrer de repente!
Todos os Medicos sabem disto.

· Para não. padecer tão dolorosas Doenças. tenj1a
- ...

..oseu Estomago e intestinos sempre hem limpos
ebem tonificados, usando Ventl-e":Liwe.
Seja #rudente: Tí-ate�se!
UseVentre-Livre

VENTRE-LIVRE é o ·Remedió de Con

fiança para tratar Prisão de Ventre, a inflam

mação. da Mucosa do .Estomago, Vontade

Exagerada de Beber Agua, Fastio e Falta de

Apetitet Gosto Amargo na Bocca, Vómitos

Causados pela indigestão, Arrotes, Gazes, Dôres,
Colicas, Fermentação e Peso no Estomago,
Dôres, Cólicas e inflammação intestinal causada
pela demorada retenção de Resíduos Putridos e

Toxicos dentro dos intestinos, Dôres, Colicas no

Fígado e Hemorroidas causadas pela Prisão de

Ventre!

Muita Attencãc s
,

Ventre-Livre Não ·ê Purgante
. Os Medicos sabem que os Purgantes, princi

palmente as Aguas Purg�tivas. os Sâes Purga-
·

tivo;;, os Pés Purgativos, os Xaropes Purga
tivos, as CapsuIns Purgati.vas, as Tinturas,

pas�nhag e Pih.ias Purgê-tivas, são todos

violento;:; irritantes e, com· o tempo, fazem

peorar os Doentés, ín!1ammando e causando
-

,
-

r

Grande M?,l aos in;:estinos, Esi;.omago e Figadal
Ventre.:..Livre ê um Vigoriza.doT Especial

· das Camadas JVlusculares dos iD�::.<:!5ti.nos e exerce

· Uma acção mujto salutar sobre a Mucosa do

Estomago e Funcções do Figado!
Por esta razão Ventre-Livre faz sempre

..
Muito bem a todós os Doentes!
...
UseVentre;,.Livre que os resultados serão

explendidos e garantidos!
.

Tem Gosto Muito Bom!

Não E30Kleca Nunca:
.:. 1

.
.

V t Lr,o- N� .'� ,.en re- iVi"e ao ..-e rurgantei

VJSITAS
Deram-nos o prazer de suàs

visitas o riosso amigo Sr. Pa
tricio NoveHefo conceituado ne

gociante em .. Trombudo onde

representa esta folha e o SUL
Ernesto Siegel sO<tio da. grande.
Drogaria Suissa de· Curityba, I
de eujos acreditados productos IIestá fazendo interna propaganda.

BRONCHITE
ASTHMA
COQUELUCHE
ROUQUIDÃO

Pe:fHR

I· N!s�O!�S���a",�����rrw.P.
I Daniel que.aqui ehegounosaoca-.
j do à noite para asststir á eonsa
I gração dã' Igreja Matriz e cele
i brar no altar mor a primeiraI

missa depois de sua consagra-
ção rt!gressou na terça-feira ce
do para Curítyba onde desern
penha as fUllcções de guardko]
do.Convento franciscano.
.Durante sua estadia nesta ci

dade' foi s. Revma. constante
. mente visitado pelos seus ami
gos e ex-parochíanos.

Not�s Religiosas
Amanhã reunião da O, dem

Terceira.
Amanhã-missas ás 51,;2, 7,

9, 10.
A '8 6 horas da tarde devocao

em louvor do S5. Sacramento:
Terça feira-ás 6 horas da

tarde devocão em louvor de
Santo Antonio.
Quinta feira-às 3 horas dou-

trina.
.

Sexta feira - às 6 horas da.
tarde via sacra.

Domingo-missa no Rio Testo

Adriano MosimannI festejou no dia .1.7 do correu
te o seu natalício o nosso pre
zado amigo Sr. Adriano Mosi
mann, competente director do
Grupo Escolar «Luiz Delfina»,
desta cidade.
Ao dedicado educacioirista

que gosa, merecidamente, de
gercl.l conceito entre nós, tt.A Ci-

Idade»
tardiamente embora, apre

senta effusívas felicitações.

i -��

I
Bombas hydraulicas
Tivemos occasião de apreciar

ha dias, a convite do Sr. Ro·

I berio Grossenbacher, commer·

I cta,nte nesta praça, .0 fUllc;ona
\ menta das bombas a motor, pa·
ra poços e outras applicações
hydráulicas, fabricadas em Join
·vHle p.elo Snr. Henrique Gi'au
e que se .acham em exposição
em S.1a casa .

Não. se as pode desejar me

lhores no genero.
Vimos ali tres typos de bom

bas com poder para elevar 12,
18 e 24 mil .litros de agua por
hora, com um funccionamento
facil e perfeito. Os productos
da fabrica do Sr. Grau �Stão
obtendo grande successo, que
realmente merecem,' e honram
sobremaneira a industria na

cional.

A I fa fa
De primeira qualidade tem a

venda A. C. de Figueiredo.
Rua 15 de Novembro m. 3

Hermann ...llfantau

Edital
1 De ordem do sr. Superinten
. dente Municipal torno publico

I que atê o dia 30 de Setembro,
riesta Thesouraria e nas inten·

!dencias· distri�ta€s se receberá,
·sem multa, o Imposto sobre ve

I hiculos terrestres e fluviaes,
findo este prazo o respectivo
imposto só serà recebido com

multa de 10 % nos primeiros
ires mezes 25 % nos mezes,

1 subsequentes.
I Thes0uraria Municipal de

ji Blumenau, em 12 de Agosto
de 1926..

I .

.Leopoldo Hoescltl, Thesoureiro
Municipal.

-------,-----------�-----._- ---

Edital
1 a. Colletoria . Federal
Para conhecimento dos in

teressados faz-se publico que
nos termos do decreto n, 11390
de 26 de Junho de 1D'26 cor

rente e conforme prorogução
do prazo concedido pelo Exrno.
Snr. Ministro da Fazenda, esta
Collectoria recebe atê 1. de
Setembro

. próximo vindouro,
declaracões de rendimentos re

lativos ao .auno de 1925� para
cobrança do imposto sobre a

Renda rio corrente exercício,
cujas 'declarações serão feitas
em formulas regulares, forneci
das •officialrnente.
Os contribuintes que findo

esse prazo. não tiverem subs
cripta e entregue suas declara
ções de réndilllen tos ficarão
sujeltos ao lança,nento ex-onl
cio e á multa de 60% sobre o

imposto a pagar. Assim tam
bem as pesso) as p'iljsica:s e ju
rídicas que em 1925, tjv�rem
pago o r..:ndimento a terceiros
e deixtlTcm de cnviar os boi e .

tins com nomes, elldereços .
B

pagamen i os realisados, ücarão
sujeitos �i multa dt: 500$000 a

2:000$000.
As declarações dos rendi

mentos das pessoas jurid:cas
deverão ser devid'llllen·
te co:nprovn.das: contor·
me dispõe o artigo 88, § 1. do
mesmo decreto, n inguem será

obrigado a fazer declaração de
rendimentos desde qUe estes

tenham s;do infer:ores ou egua(\s
a 6:000$000. A cobrall.ça do im
posto sobre a Renda relativa
ao corrente anno, serà illieiada
no dia 1. de Setembro citado.
Quaesquer outros t'scláieci

cimentos serão Illjnistrados nes
ta Co!leetoria em iodos os dias
uteis, dUl'êl l'e �lS horas d,.. ;:�:

pedie.lte re�.�!:1melltar.
la. Col!"l: "ria das Re lG .. ..;

Fedel'aes de HIumenau, 16 de

Agosto de 1926.
Cesar SW'3ire,:
Collector

EDITAL

sessão, sob as penas da lei, si
faltarem. Faço, c utrosirn, saber
que na referida sessão serão
julgados os processos crimes
que em tempé) forem prepara
dos. Dado o passado [nesta ci
dade de Blumenau, aos 12 de

Agosto de mil novecentos e

vinte e seis. E�', ;\llredo Cam
pos, escrivao in'erino, O escri··
ve lt rnachina e subscrevi. ías
signado) Amadr-t: f'elíppe da

Luz, Está co iíorrne O original,
do que dou Je.

O Escrivão interino:
Alfredo CamjJJ8

Ed ital
O Doutor Amadeu Felip

pe da Luz, J uiz de Direito da
Comarca de Blumenau, na

'forma da lei, etc.
faço saoer aos que o pre

sente edital de dez dia virem,
ou delle noticia.tiverem.que.por
parte .do Banco Nacional do
Cornmercio, foi dirigida a este
Juizo a petição do seguitne
theon-t-efíxmo. Snr. juiz de Di-

\ reito da Comarca de Blumenau.
Nesta. DIZ a succursal do Ban
co Nacional do Commercio, pe
la sua administracão :l::3;XO as

signada, nos autos de pro-este
para interrupção das prescr..»
çoes das notas promissorias e'
mittidas por Jorge Schert e :1\ a

lisad?s. por Arnoldo W!och, q.:e
precisando provar a auseucia
do ernittente Jorge Schert para
o mesmo poder ser intimadó 'Jnr

editaes do referido protesto.' of
ferece corno testemunhas GS Srs.
Arthur f. Hoeschl e Aberto
Moellruauu, commerciantes, re

sidentes nesta cidade, que apre
sentar-se-hão no dia e hora
marcada por V. Excia.parn pres
tar o seu depoimento Requer
mais o supplicante que, depois
de

.

jUlgado e :,provado a

ausencla, V. Excia. se d::::ne
mandar publicar os editaes·· d�L

intímn.ção, na iormn da 1, '. 1,;(;.;- \f..:
tes termos P. e E. Deferim<:cl[o.
Blumenau, 24 de Julho de 19:Jó.
24/7/26. Banco Nacíonal do
Oornmercio: (assígnadosj f. We·
;;0r, Max Garmatier j unior. (Es- 1
tava collada e devidamente inu- Ct
tilisada uma estampilha eSUl
dual do valor . de um mil reis.)
Em cuja .. petiç ão dei o se'

guinte despacho.=]. Como re

quer, designando dia o Sr. Es:
crivão. Blumenau 24;1/26. ;;:'ss.)
Á. da Luz. TERMO DE PRÚ'
TESTO.- Aos vinte e quatro
dias do mez de julho de mil
novecentos e vinte e se'<. nesta
cidade de Blumenau, em meu

cartório, compareceu li Banco
Nacional do Cornmerci o sue
cursa! desta cidade, repr�Benta
do por seus adminis'r;;rji}res
Srs. Francisco Weber e Max
Garrnatter Junior, e por elle me
foi dito que protestava pela in
terrupçüo da prescripção d.rs
notas prornissorías especifica
das na petição de fls., tudo em

conformidade da citada petição,
que fica fazendo parte integran- '

..1:.te deste terruo, que assigna. Eu, . t.
Roberto BaL r, c cr.vão ad-hoc,
O escrevi. P. P. Banco Nacional
do Comrnercioi-cFrancisco We-
ber, Max Garrnatter Junior. E �,
para que chegue ao conhecimen-
to do referido ernittente Jorgê
Schert e de quem mais interes-
sar possa; mandei passar o pre
sente edital de intimação, que
serà affíxado no logar do cos

tume e publicado pela imprensa
ua forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Blumeriau,
aos vinte e quatro dias do mez

de Julho de mil novecentos e

vinte e se.s, Eu, Alfredo Cam
pos, escrivão interino o escrevi
á rnachinn e subscrevi, (assigna-
do) Amadeu Felippe da Luz.
Está conforme o origina!, do
que dou fé.

O escrivão int.; Alfredo CtL7iI,:JOS

Mudança de negocio
C0mmunieo que mUí�ei li minha' fal,rica de tranceiagem de

cesta e movelS de vi'ue de Hammon:a-:r '. [:;3. para Bl:.:mer::m,
Alameda Rio Branco nr. 3�\ e esto:.� a (l;�iJJ3ição para q:laiquer
serviço deste ramo com grande reducção dos preços.

Agente gera� SNR .. EDUA.RDO NEITZEL
Representantes EM HAll.MONI! SR. H. BIER
I' " EM ITAJAHY SR.OLAUDIO SCHNAIDER
Sala de exposição e de moveis Rua 15 de Nov. 22

GEORG KI1\t1fVlEL

Salão Zvvólfer
Domingo, 22 de Agosto, das 3 horas em diante
G-::raud.e bç'\'i is p-u.blico

Orchestra . GUARANY de JOÍnvíHe ?�
En tradas: senhoras $500; senhores 1 $500

Ohurrasco especial -Empadas ce camarã·o
Lugar para 300 pessvas sentadas

Pelo que convide! .José Z,'õlfer
---_ ..... _ .. _ .. _--_._----------'---

ttenção

. de mas�a popu�ar percorreu. as I MUCiO T··el·xe·,' r .

ruas lJom Retlro e 7 de Se- ,
.

i a
. telllbro, reinando em todo o tra-I. FaUeceu na Capital Fed�ràl o
jecto a melhor ordem e uwá !n- illustr� poeta Dr..Mucio Teixei
discriptivel alegria. ra, maIS conhecido por Barão
De volta á praça da M.atriz I Ergonte, :pseudonymo que adop·

onde se achava o Sr. BIspo, I tau depOls que se dedicou ao

cereàdo de varias. sacerdotes e I occultismo.··
.

pess02ts de destaque amultidão Assuas obras, poesias, ro-

comprlmio-se.para ouvir,o nos-Imances, dramas E'comedi�s, em Attenc,ãoso eompanh@tro Sr. Jose. Fer- i portuguez e hespanhol, saú em

xeira da Silva que em nome I numero de quarenta e duas. Levo ao conhecimento da
della saudou; com eloquentes e! Mudo Teixeira teveno Impe- distincta freguezia de Blume
vibrantes>pa.lavras. O i11ustrtHLn- i fio e mesmo na Republica uma nau e immediaçõe'l, que ad
tistitc, que tal11bem.foisaud�dol vida brilhantíssima. quiri por compra todo o stock
pelos Snrs.. Major Francisco Exerceu varias �cargos de im- e armação da casa de seccos

<M�rgarjda e Frei Ernesto. Em- portancia. e molhados finos, do sr. João
..

lTlendõrfer que recebentmmuitas Quando se proclamou a
.

Re- Kersanach e estabeleci-me com

palmas.. .

publica desempenhava às func- o mesmo ramo de negocio de-
Agradecendo aquella mani- çôes de consuJ geral do. Brasil fronte o Banco Nacional do

f6Sf�ção que· .. numa.
.

unaninlida- em .VeIlezuela.· Commercio onde permaneço ao

4e. confortadora B!u[l1el1;au lhe Amigo particular de O.Pedro dispor da freguezia com um

tributava D. Joaquim pro�usio 11, em. cujo palado residira, completo sortimento de con
uma oração brilhantissima que \ como hospede, de 1885. a. 1888, servas nacionaes e estrangei
provocou vehementes e prolon- exonerou..,se immediatamente, Tas, licores, vinhos, cervejas,
gados applausos.

.

.. dando assim um publico teste- assim como todos os comesti·
Durante.o dia s. Exeia. Revmã, munho de sua gratidão ao mo" veis. Como especialidade da casa

recebeu. muitos·· cumprimentos narcha desthronado.. tenho iodas as sext!l-feiras
peIà sua data onomastica.

. morcilhas e salchichas e diaria-
. Apósamanifestação o ReYIDo. ��, mente manteiga de nata doce
Vigario offereceu ria sala· ·da fresca gelada.
portaria um copo de cerveja Entrega a domicilio - Tele-
aO$ cOTlvidad6s que al.Lrecebe- phone 14

.

ram do Sr .• D. Joaquim� p;,..Mar-l,cello.e outros. sacerdotes,
captivantes aH(jnções e demons
tracõés .... de . cordialidade ...
•... 6 venerllndo prelado regre�- :.

so.u na manhã seguinte para
I1orianopolls acompanhad,o pe-
JosRevmós.padresNorbertoTolll

..

bosi, seu secretario e Marcello
Ballmeister, vigario desta paro-
chia.

.

��

O Doutor Amadeu felippe j
da Luz, Juiz de Direito .da Co-!
marca de Blumenau, na forma!
da lei, etc. :
Faço sa.ber aos que o pre-j

sente edital virem, ou deUe no- i A TINTURARIA CHIMICA FAZ TODOS OS TRABALHOS

tida tiverem, que tendo desig-! -: COM Pt:RFEIÇÃO:-
nado o dia treze (13) de SeteliJ-l NAo TEJ\1E CONCURRENCIA
bro proximo vindouro, ás onzeI· _ �_

horas, afim.der?unir-se � terceira I
RUA OOVAZ - TELEPHONt. DD

t��:;f:;t���:;��:�����!� :� I Offi�i�a�d;-ma;mores-�a �
sortelO dos vlllte e O1to Jurados lique têm de servir na referida, TlIIDUlos InSCfl·pÇO-es sllpulcraossessão, sendo. sorteados os se-! � '" lj .

.

.

()

guintes cidadãos: ClD�':\DE:-ll

r'I tha H
.

Alberto Oropp, 2. JOSé dos All- ,

a Ia5 aasjos. 3. Julio Baumgartell, 4..1��=�:-�. �-
Oswaldo Werner, 5. Arthur
Laux, 6. O�:stavo Otte. 7. frCln-

BT R ·5- P Icisco Harfmann, 8. Leopo!dc .UlnenaU ua ao au o 41
Kretzschmar, 9

.. Freder.i.Co St.ro. IIbel, 1 O. �Hans Lorenzi 11. Hen-
.

rique Kiesel, 12. Ernesto Stein
bach, GASPAR-13. Joffi:o Deg.-.
gau, 14. julio Gaertner, 1 ü Ber-l
nardino Pamplona Sobrinho, 16·l1 t 11 d 'R Dr Blu-
Jose SchwaTtz, lndayal 17 .Carlos I

ns aI � a a �1
d

.

Rua
SchroederTIMBO" 18,Rodolpho ( menaLI, esquma a (

, .' I 15 de Novembro
Hoeschl, 19. Germano Brandes, : ..

20' José. W')ollinger �enior;4. AS- !Trabalhos feítoS com
CURRA.- ... 1. Andre Zon,a.22·1 c . _

Pedro Bonetti; MASSARANDU-I per.1elçaO
BA:-23. Max

.

Sprung; HAM-I Attende a chamados fõra
MONIA:-24. Albedo �IoelleT'1 dei gabinete para, retratar
25. Guilherme Ooebe!; BELLA-, casamentos bapfisados, etc.
ALUANÇA:-26. Pedro Clau�:H-1 p �� em competencia
no dos Santos, 27. Pedro l\'iO-' rh.OS S

retto, 28. Ernesto Prada" a ! o
.

1 dU7.ía de retratos para
dos os quaes, bem como a [;1· medalha 3$000
da um de pm' si, se conv!Lk .1/2 '?Ez;a de .r?tratos rara
para comparecerem no refendo, cartoes .de vlsl�a ,t

6$000
dia e hora, bem como nos de- i 1;2 ,?DZ1:l ele I etT,L08 em

mais) dias, emquanto durar a· cartao postal 8$000

J

Pllotographia Americap.a

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



1 Em que consiste a cidade de Blumenau

aos,.

. .'.

belleza?
..

'

nove d�as do mez de A�os·
I Todos sem duvida. aspiramos

to d� m� novecentos e vinte

ser bellos, mas poucos tem e se}s. -:u, �lfredo �ampo�,1
uma noção exacta de que seja e?cnvão mteru"!o do Crtme,.O
a belleza, íallando vígorosa- vile . CommerCIO,? escyevl á

mente, .:
.

machina e su.bscrevl: (asslgnado)
A condição da belleza, aspi- Amadeu Feltpp,: �a Luz, Está

rae esta -grande . dadiva da na- confo�me o ongmal, do que É o IDEAL: é um grandioso
tureza, não por meios musOl:io�, dou fe. patrímonío legado á ther.ipeutica
como sejam pinturas, manípu- O escrivão interino dermatologica após 20 annos da

lações diversas e outras cou- Alfredo Campos acurados estudos. «Curatoda e

sas deste genero, mas símdan- 1 .qualidade de feridas novas ou ve
do á vosso organismo os mine- Edi.taes ! �lhas,» tanto humana como de
raes necessaríos á formação de Blumenau, 5 de Agosto de 1926. animaes, e' muitas doenças d'�:
bons ossos, bons nervos, boa De ordem do Snr. Superinten- palie e da cabeça: Ulceras, Queí-
pelle, bom sangue, bons dentes dente municipal aviso aos Snrs' maduras, Infecções, Empig=ns,
bastante cabellos, e estae cer- possuidores e occupantes de Sarnas, Tinha, (favosa e tonsu-

tos, que. o premio da belleza, terrenos comprehendidos nas
' rante), Ulceras syphiliticas e al-

s?bresah�ndo em tudo a vossos Classes B e C, á limparem cut- gumas cancerosas, frieiras, Dar-
rrvaes, danosamente as valettas e 1'0- thros, Pannos do rosto, Espinhas
Em sumrna tereis aquelle ai- çarern a frente dos ditos terre- _-=- = etc- Indispensável aos futebolís-

tratívo de espirito, que falta n09, os comprehendidos nas
�

tas, às damas para adherir o

muitas veses .nas bellezas 'ârtí- Classes D e E á concertarem pô de arroz, ester ilísar fi. cutis e pata massagens.
ficíaes das grandes cidades.

. os caminhos li�parem as va- .
Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Minancora»

«Renascím», o mais recom- Iettas e roçarem a frente 'dos vae chegando, as curas, a reputação e a sua procura vão aug
mandado preparado de saes seus terrenos até o dia 31 do mentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, serà o reme

physiologícos vos alcançará, )-1e correntemez sob pena de multa. dia de maior iriumpho em todo o Brasil. D. Carolina Palhares,
delle usardes com perseveran- Secção de 'Obras Publicas. em de Joínville, curou com uma «só caixinha» uma ferida de 9 an-

ça, a belleza natural, tão dese- 5 de Azosto de 1926. Temos centenas» de curas semelhantes!!!
jada,

""

Eurico w:. Germer Adoptada já em muitas casas de saude e grande cliníca me-

Approvado pelo decreto nr. Engho. Ajd. dica. --- Licenciada €m 31/5/91'6, sob N° 97.
1066 de 24 de Novem. de 1922. • v anda em todas as Drogarias e Pharmacias

_. ColIectoria Estadoal - - Dão-se 2:000$000 .a quem jenunci�r �om provas os !a13i'
a IEi I�� _

oadores - barro. Minancora em Join IlIHe, S. Catharina,

(IA Ed.J.tal Â'"'V""J:So:
Gf'n . CU +_ r Segundo Semestl'e do Im- A POMADA MINANCORA. approvada, pela Exma. Saúde Pu-
J oroe <i)'G\ga. posto de Bebidas e Fumo. blica e nome registrado, não póde ter substitutos Ha quem di-

De ordem do cidadão collec- ga mal d'um remédio de fama universal, só para vender outro

tor, faço publico a quem possa sem- valor scíentifico, m�s q�e lhe d� maior lucro; ist!l .
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.TIâiSSOIV��dOiscom.p._rirn.' i.do.sB�ye.r�..de Asprnna-BAYASPIRINA-:-,
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. em meio copo de agua.

Isto é tudo para deprompto edemodo

seguro se obter allívio nos cases .de.dôres
e inflammações da garganta e das

amygdalàs, etc.

Os medicas recommendam este novo

e excellente emprego dos famosos
comprimidos Bayer de Aspírína+
BAYASPIRINA�o analgesico que
elles prescrevem sempre com tão abso
luta confiança desde tantos annos.

Não se pode esperar bons resultados senão

quando se usa o produeto legitimo. Diga clara
mente: BAYASPIRINA, ao

pedil-ae só acceiteembellegem
original, a saber: Tubos de 20
CQmprimidos,ENVELOPPES
de 2 oUDISCOS de 1.

INÃO RECEBA COMPRIMIDOS SOLTOS!
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Rua 16 de

POlnada 'Minancora
(Nome e marca Registrada

O pharmaeutico L, Li. GONÇLVES, Jomville-S. Cathari!n
Diplomado pela Fac:uda�e de Medicina do Rio de JaneiroUniversidade de Coimbra.
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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médiarias e para a_cidade de Joinville.
. �Tfr�} �a ele bom � hOlJIIO a 1m Beach, Linho branco Xa livraria ri:!..RL WAHLE

O AUTO'-CAMINHAO VAI A' RESIDENCIA OU AO HOTEL \; li i: I ijlngleZ'
Gabardine para capas e terno&, Flanellas. encontr:I'Nl� )-iemptp !i\'l:oti I'

RECEBER O PASSAGEIRO .\i. 'I r !! para u!lifonoes militarp!'l. f� Elasticotne preto e romanCt'!; dn� IPt'lhHre:-; esen
As passag�ns de ida e volta valem para o prazo de quatro dias )�) ,nu1 para ternos de. Jasameuto etc. ptores 1m-l:;;i!t'irou•
TODA E QUALQUE.R. IJ!i1�ORMAQAo SERA'FOR-· • \.,., ..,
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NECIDA NO HOTEL SC'HMITT '�'�-J.j,�7iL ' T�:J:'no� �e 180$000 até 3.20$000 feaos. lSemanalml"utl:' I'\'�'ehe no;j·
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Tenho o praser de-comrnunicar a minha dístíncta clientela, que na presente data
estabeleci junto ao meu negocio d€ livraria e papelaria nesta praça Uma typographia,
encontrando-se esta apparelhada para a execução de qualquer serviço como:

;Familia

. ;....

I'As Pilulas de Gafarana Compostas· 1
do pnarmaceutico BARRE1 o PRIMO

NO EXEROITO BRASILEIRO
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o que diz o Exmo. Cflp;ião medico
(!o .Ext�l'df., EmygdlO Cll!da.s, medico
ehdl-' de clínica lH1R grallljl-'s Hospitaes
dn l{1O de Janiero (� Bahia.
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Aceita causas civil"

e crlminaes

i\ '1

lfi)-
Dr. Freitas Melro
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CIRURGIAO - DENTISTA

IExecuta quaesquer servjços
concernentes á sua arte. "
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Bélla Ai!ia1lça - Blll.menau I _,
,.

Ricardo Wítte

gámos a vista d'uma aldeia que me pareceu servir para rea_
lisação do meu projecto, .

De longe mostrava. ser bastante mjseravel e por conse

quencia a receita so podia ser muito ruim; mas isso não era
(27) caso para desanimar; eu não era exigente na importancia total

da receita e lembrava-me que quanto mais pequena fosse a al
deia menos probabilidade tinhamos de encontrar policias.

Fjz pois a toilette dos meus comicos, e entrámos na al
deia. na melhor ordem possivel; infelizmente faltava-me o pifa
no de Vitalis, (\ tambem o seu garbo, que como dum tambor
-mor, chamava sempre a ntfenção, Eu não tinha a vantagem
de possuir como eIle uma grande estatura, uma cabeça expres
siva; pelo contrario, a minha figura era bem pequena e bem

..
Não ouso afflrmar que os meus camaradas comprehen- delgada, e devia-se ler na minha cara mais inquietação que

dessem todas .aS beIlezas . do meu discurso improvis?do, mas desembaraço.
.

-com certeza sentiram as ideas geraes delle. Sabiam, pela ausen- Ia andando e ao .mesmo tempô olhando para a direita e

ela do nosso amo, que sé passava alguma coisa grave, e espe- para a esquerda para vêr o effeito que produziamos; el'a l11e

-ravam de mim alguma explicação. Se não comprehenderam tu- diocre, levantavam a cabeça, depois tornavam"'n'a a baixaI; nin
,do "ql.,te eu lhes disse, ficaram pelo mel1Qs satisfeitos com o guem nos seguira,
meu procedimento para com �l1es, e provavam o seu conten- Chegados a um largosinno pequeno no meio do qual ha
tàiIiento pela �t�enção que me prestavam.

I
via uma fonte assombreada por plátanos, peguei na harpa e

Q\.liango -digo,.a:attenção que me prestavnm, falo unica:- comecei a tocar uma valsa, A musica era alegre, os meus de-
mente dos cães, porque emquanto a Joli-Cceur, era-lhe impos:- dos eram ligeiros; mas tinha o coração afflitto parecia-me que
'sjvel COnservar· o espirito muito tempo fixo no mesmo assum- trazia aos hombros uma carga te.u pesada.
pio., Durante o primeira ., parte de meu discurso

.

escutara-me Disse a Zerbino e a Dolce que valsassem; obedeceram
dando ,signaes do mais vívô interesse; mas ao fim�dumas vin me immediafamente e puzeram-se a andar á roda a compasso.
'te palavras saltara para cín:i�< çla arvore que. nos col{:da com Mas ninguem se incommodou para nos vir vêr, e comtu

,as. :suas foJhas, e entretinha-se ·agora a balouçar-,se pulando de do eu vi ás portas ,qas casa mlilheres a fazerem meia ou a con-
famo para ramo.· . '..

.

vérsarem.
. .•

Se Capi me tivesse feito·semelha:nte injuria eu ficaria .de
..

Mas por mais que eu tocasse; por mais que Zerbino e

certo maguaqo com isso, mas de joli-Crnur nada me espantara Dolce dançassem, todos ficavam nas suas casas; nem jà se-

era apenas um estouvado� uma cabeça oca;, e' ,depois; era bem quer. olhavam para o lado onde nós estavamos.
.

natural que elle tivesse vontade de �'s:e J:ii.vertir um bocadinho.
.

Era de fazer perder a esperança.
Confesso que teria de boa vontade:.feito o mesmo, .

e que ...• Comtudo,eu não perdia a esperança e tocadeva com milisfor ça,
como eHe, rn� teria balouçado com prazer, mas·. a imporfancia fazelldo soar as cordas da harpa a pouto as partir.
e a dignidade da� minhas f1.incçôes não me permittiam: seme� ..

De repente, uma creancinha, tão pequenina que me pare-
lhan'tes divertimentos. çe se ensaiava ainda nos primeiros passos, deixou a porta de

Depois de, descariçarmos um pouco, dei o sigm�L da par- casa e dirigÍu-se paranós,. .

tid2: tinhamos de·ganlial' a cama, ou pelo menos, o almoço do
..

'

A mãe viria docerto atraz della, depois atr�z da mãe viria
do dia sE'gt1Ínte; se,. como era provavel, fiZéssemos a economia uma amiga;, teriamos o nosso publico, e logo feriamos nm3 [e-

de dormir ao ar livl·e. ..'
.

ceita.'

POR

PRIMEIRA PARTE

,XI EM BOTE

antes para attrahir.
Avançou devagarinho,

'

com [\os mã.O� penduradas, balou
çando-se so�"'re as coxas.

.

Vinha; chegava; mais um passo e estaria ao pê de nós.
A mãe leVaatou a c3beça, admirada sem duvida e�inquie-

ta por não a sentir ao pé deUa. .

Viu-a immediatameute. Mas então, em logar de correr pa
ra o mf'·u lado, como eu esperara, contentou-se*em chamaI-a e

a' creullça. doei! voltou p�ra o pé delIa. .

Talvez. que aqueHa gente não gostassse de danças. Tudo
era possivel. ..

Ordenei a Zerbino e a Dolce qt!e se deitassem. Puz-me
a cantar a minha cazonetta, e com certeza nunca me appliquei
a isso COlU mais zelo.

Funesta vascia e patrona crudele .

Quanta sospire m'aje fatto jetfare
la entabolar a segunda estrophe quando vi dirigir-se para

llOS um homem.
finalmente!
Cantei com mais expressão.
- Olá! gritou 811e, que fazes aqui, garoto?
Interrompi-me, admirado desta interpellação, e fiquei de

bocca. aberta a ve1-0 avançar para mim.
-Então, não respondes? disse elle.
� O senhor bem vê, estou cantando.
- Tens alguma licença para cantar na praça da nossa

communa.
'

- Não senhor.
- Então vae-te embora, se não queres que te meHa na

cadeia.
_' Chama-me senhor guarda rural) e põe-te a andar men

digo.
Um guarda rural! Sabia, pelo exemplo do meu amo, como

sahia caro querer revoltar-se contra os p0liciaes e os gU3 rdas
ruraes.

Não foi preciso repetirem-me outra vez essa ordem: puz-me
a and:!T como me haviam ordenado e tomei rapidamente o ca

minho por onde viera.
No emranio, js:ôo lião en:. jesfo. 1,,�l;l1digo! Eu não tinh2
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