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C:tdlec;.imentc-S.�.>. ,� �
f} Sabedoria. ij
11 causa daqueill'll} df,";1e� I

nas cad.eiras, desses pcri"o'c$ ce r
nanseas fi dores de cabeça. para "Ii1' �.

.. , , [.
pois 'U$jI;F _o: remearo.•nec�!JC...an?. �
; Provavelmente sao Q& rrns €I!! �

"

, culpa.dl1_í;: A gente -d�!!,üria pri!SI<iÍ' �� suenção BOS rã-. orgãos de muit!l! ímpcrtancia que 1),�bDI.h:'1fl �
; día e m.ICt'l'l para OOIl5ensr o sangue hvra de v(i(lel.l,a� e '�w,.,!!reZi!s, In Qv'!.nÓ os rins ficam sohrec8rNgil'l!os �e trab::lho <ievH:l.o �,.���!lSQ.!l. �� preoccupação, resfriadós; �tra'Vaga.n� gnppe, etc., (iell<�m ee

I�
.

11 exercer as suas funcções e cnlil.o apparecem al:i d'�res �!)< .ç��eç�. .

. � dores nas costas, peuosas e a�u4as dores naa, cadeírae, 'ID<p:&uian- :d óiles. urinarias e nervosismo. " , ll!lJ oi
� <,; se-consente que continuem. estes Inafug, 03 yin,w:�.:1!! 1J"011CO ;
,� ,b"üo mais, e -rnolestiae mais grá\'es 8urgi'l'.aG·. ;{sl.aimente; :

;:' "l. k,.;;t;.c.s .10 cotação, illtoxicaç5..o pelo" acido u!lico; diabetes-e mal
:� J -.

' U!·!;l;�Ji. _.. "

..

;� n ,':meJk mais seguro, efficaz e melhoI' é PILUtAS DE FOST�R
:; : ;,,, 'j .. r;n recorsmendado pelos lJ\eWLOS e 'l:5�O j,lOI milh'weJ?.

",'" :_:
.. ,:; , tl0 vísínho I

--�O primeiro (��í:daj,) d�t aC1UJi udrn.uistr ·)'.;r'.··2L�"�1(·

p .ira a rep aração das lin has telegraphicas, serviço q li c vem
senda celeremente executado, jà tendo sido concluída em exten

do :\,01]0 kilornetros.. Concornitantemeute, '·W\':'.S J;,.

i; ;'

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



Por d�tefminaç�v "do ministro Vict�r_ Konder, proseguern, i:.<;li-Icomo ,uma. poüícula ctnemato
. v.'"il1e;,�le. os trabalhos d,e construcçüo ?e oucras ,lllü,a,s, todas

,graOh1Ca,
embora composta de

elías ligando prosperas localidades ou demandando a Ironieira; pequenos quadros com a ma
devendo a rede do paiz attingir em breve a extensão de 56,000 ehina a certa velocidade, nos
kilornetros. Do grande circuito .telegraphico que ligará (J 1-\;0 I dá a impressão perfeita de mo'
de . Janeiro a Selem dt! Par à. através do -hinlerland» brasile.ro lvinwnto, pela conservaçao da
j8 está concluido o primeiro trecho, de Rio a Bello t-lorizolltd; I imagem dos obj .ctos na rctin q

apparelhos modernos 6 rápidos estão sendo ahí empregados. humana.
o

li. radiotelegraphia, ja vicioriosa no terreno da pratica, A novid .de consiste, sobre-
vem também auxiliando efticíentoniente os serviços do ide tudo, em duas agulhas, uma E' O iDEAL é o grandioso
grapho: nUmETO�3.S estações de ondas curtas estão sendo disse atraz da outra, que apprehen-. patrimonio Iegado

ã

therapethico
minadas pelo interior, em capi taes e cidades importantes dos de o som do disco qu-ilquer ] dcrmaiciog ica 'Il.'ÓS :U }l.mnos dr)

o E�_;t�dcso São Salvador ter i: uma dessas estacões de ondas curo cornmnm, levando-o Dai' dois; 2.tU aüos studos, 1 ema toda a

t�5, devends a respectiva montagem ser feita dentro em breve diaphragmas, por dois brac:ós' ((eu Iidade de Feridas "novas oveo
l\<lU toda a costa ha estações ultra-potentes, para attender ao acústicos, de onde entra no \ lhas, tant humana corno de
serviço marnímo do litoral: llO Rio, além das que jà tunccio-J espaço por dois pavilhões re-. animaes e mvj�m.; docucas da

�am" mais l:l,ma será instalada, provida de npparelho impressor, sonantes. A d.fferença de pha- i pelle e da cabeça: Ulceras,'Quei-
ue att o rendimento, para attender ao trafego do norte, por in- se,' dos dois díaphragrnas '= des-: maduras, Infecções Erupígr-ns
termedío de Reciíe, e ao do sul, por Porto l\legre. Esses rnelno- percebida ao ou\'ido.,_; produz Sarnas, Tiuha, tav » a e tonsu:
rarnentos nas linhas e no sysrema de communicações, all ados ra Impressão da plenitude pelos rantej. Ulceras svphiliticas f:' é:]
ao augmento iníelJigent.e do numero das estações e a introdução !loques prolon.iaoos do som.. gllmasCanCel'OSa8, frieiras, Dar
� apparelhos modernos e ape teiçoados, vieram dar aos ser

(ESSe
intervailo é de um viges-: thros, Pannos do rosto, Espinhas

VIÇOS do telegrapho nacional um grande impulso. C essado re- sirno de -egundo aproximada- -c
--.;

etc' Iudispeusavel nos fu+ebolis-
tardamento injustiíicave) da CO(I cspondencia e integrada assim men Le. Em virtude desse eff ito i

"� _

tas, às damas para adherir o

a repartição na confiança do publico, voltaram as rendas a Icommum de ambas as ondas: pode arroz, esterilisar a cutis e par a massagens.
crescer, notando-se neste anuo um grande augrnento sobre a !sonorasl as va. iaçocs secunda-: Curas maravilhosas por toda a parte. onde a «Minanr-or:»
receita obtida no exercieio anterior. E não SA deve suppor I ias, afrouxadas pelo mesmo vae chegando, as curas, a reput!1.ção e a sua procura vão al!��
que esse crescimento da renda seja consequente da majoração I machnismo, tornam-se mais for' mentando, dia fi, dia, Quando todos a conhecerem, será o reme

�a: ..taxas, .recentemente o

feita, póis tamber,n é. sensivel o aug'o \i��J
sendo entend:das pelo (u- dia d� n:�jor h'h!!npho em lodo ,0 �r::siI._D. CtHo�ln:: Pa�har('s,

mc,lôO da correspOlloenCífl, que trafega pel.ls hnhas do, nosso Vl,-,O, de JOlllvJlle, curou com uma "50 CalXIlÜllP lU1H-l lenda de 9 an-

telegrapho. "- Os fabricanles felizmente �,t- Temos centenas:.> de curas semelhantes ! � 1

,Em�ora essas in�ormaçõe�, ja poossa:i1 d�r ao publico idéoa :t�ndem tamoer:l tlO go!"�o arti�· . Adopta(�a já �m muitas casas_de saude : grnnJe clínica me

preC1SI1 dO grande trabalho, altitS feito sllenc!osamente, do 011- jtlCü, dando aos apparelhos um: dIca. ,-- Líc(mcIada em iJ1 ;5/910, sob N° �,70
nistro Konder, n� pasta da Viação, desejaria comh:do ou\,jJ-oi��itio exterior elegautç, qtie c!'J': _ Ve�uia e.:n: too:h23 as Drogar,ias e p.r"H:naCv.�s
algum tempo m:us, ' 11!mamente se casa eom a moo, --Dao'",e �:(JOO�,UOO a (l1lt"'1l1 denunCiai' ('\,jli l;!q\;lS iI,., L;'3 "�'''''''''o;'''';'-.'�o�,�:-;��%ci-"='-,;r���-',;;;,;,,",,

-

-O prazer é todo meu, "1uando se me offerec8 O(}I)GfÜl,\lbilia de um quarto moderno. ii. dadt's 1 MI'n;>!,l":I)l'<i em Jl)in\'lll:_�., ��o C:\tharilln.
nidade de falar aos meus contprraneos, por iníermedio de 11m I P. U. }-:,

p lílrm. - - , � �=�.

Ijornal plestigioso, conJo «A Tarde» e principalmente quando, I L',_ �""''''j''"bO:
- In�effissll � J'.ndot\ombOFa de modo summario, apíOveito a occasião para esc:a- :�

A_a =,...",.� �. V """",,_. - ij hH 'g lJ '. [! u lü t) ,

recer a opinHto publica da Bahia sobre os problemas vitaes do! � As senhoras magrns e NER-
'

o

A '

I [h�,E:"Rl®...i�.,.B"",, .. "USASpalZ, ."\sslIn, continuando, dir-lhe-hei que, a pnr das reaíizaçCitS, o, �il""',-" ��. A POMADA MINANCORA 2.ppmVaclIJ, i2'eli'l ExtrJn, Sande Pu � v : �
orientadas e systematízadas, como as qUl:; gIzei em largos t;-a-; _ fel,leiO ,1\.l.arlll1s dos Anio, t" �)ljca e llomn l'egisíT8do, uão póde ter substitutos Ha quem di- � AS fvi.OÇAS ANEMICAS; i
COi>; a actividade do ministro Konder se constatou, em 19n,'tuP!il;a !'�IIl'andoose p_3.ra a ,>' ga mal d'um remedia de fama universal, só para ve!Ldef untre' � As crianças MAGRINHAS I
com a construcçãv e concJuBão de cerca. de l!lO kllometros de dade de �rusql.le € llao pode,t-, sem valor scieníifíco, mns que lhe dá maior iLH:TO; isio (: lima i e rachiticas; �
estradas de T0dagem: ligando [l. Capital .Federal ás tidades de do por aosolnla carew..:oa d"" arte de cacar o vosso dinheiro. Previna-se contra dia. S�liba E"xi- J Os homens enfraquecidos. IS. Paulo .e Pefropüiis, �1ravessando zonas muHo accidentadas !�,emp��despediIem-se de too(;,;"'; gir o que' quer. � Os velhos fracos e exgo- �
8, caso V1TO'em no Bra�ll levando-se a termo em ião curto pra ,�s pessoas com quem mantl\ c- : I tados �
-;0'0 tr.abalh?� �Tàuos na�· cond�çôes das, duas' rQdovia� re!cridas 'Imm re!at;ÔEls de �rnisado� _

o f,'! Peçam preç�os corentes a E. A. GONÇALVES. � devem usar o ;
i ui_amda 1�ICiild,a a co�struccao da eSirada de S. Joa? � Bar- �e�l1 'por e,st,e :n;1O ooffcleCelll,lO! ! VANAD�OL gracao, no Fa, [t,l;'!, e coaita-se dI:! um prouramma l"odov,arto n:t- a touos, lliiqllelLt Cidade os s;:� , ''

-...."._-��
� , ... '

"

1
o b ,

i
o o 'ro J '

� {' O\Oa 'a', 'ort llc"nte u-pral
11

ra comp eÍar os ",,5 tmas de e"tradas de ferro e para Jigaç50 tIS InsigJl1llCanles s<Jrv:ços.
"""".,.,..

I
" D,/l' e , ,I U b- 1.5.

das capitaes dos .Esta.los. ( Blumenau, Abril de 19:!8 LOTe.; C! A Vi-I\� nAIi, ,

},XC1L3 o appet:�e"r_d,esenvol- �
-Para conCluir, que me diz sobre a aviarão commerCiai?1 -=====-� Lv L",Q � U ve as forças, ,úl11llCa o san- �
-O ministro KGnder, desdeo seu advento'na administr:fção O�Di1' 1{ST A' 1\ FIEf 1CIDADE 11 i gue, e os �1ervos, desp�rt:?.o a �

da paosta 32. _v a::iu, sen1iu nitidamente a impol'lancía capit,al e
• o _jj nJ.:\* SE�HORlJA's.

_li
ii.. Viuva Irma Oaertner, prop;":'l3tja de !cr;",�s no {t·1'1.1_i- i �1��:la, <��m�el;t: o. �elebl?� �

li}, prO.lecçao lutui",! que a navegacão aerea teria nos destmo!< li�.H _ U ,s.;;;imo Vnl1e Rio do d'Oeste ç �!;"" tr;\ ur:',:c 3, i t:l!de 1, t,,� de � .cll,t.e o OlgúlLS11;0 oalldo fo, �do Brasil, mi'O:. do ljuo em qualq'uer outro pa1z. dadas a c0nfi- Em possuirem dois jardins I especiaes terras de cultura, medi,",.., ,0 qu:>,s: tüces --é'; \o:dos ij T çns, .s::H:d(� _e .Jem ;�t�r. 1:
g:'racão accidl:''ltaJ' do �'''ll -'lel�'I°tolol'O l'rnmenso e', " le;l "'(1 ,yolll-llog d ' "

'

d A o' d 'por c",rnd'lS de t'odagom CO!1<-tlo"'j";'" "(\" "l"1 f( � ,o (' ,- l"..fe� � ,I','S Vidros suo o sUIÍlclente �
':,-

,_, �v 1 . ,.J'5,t b' aoseÜlresr;o o mOI, en-' �'':,'_,L 00, I" Lo '-'''v IJ'v', 'O,.," -._L � A' -�" td '" t H

g:lOfl.:r do S��_i:.c)::o[lmeont�o E' o Brasii, �o seu pro:J1',!O diz::r. O .tro de easa; o das FIOl'es 110 I i'idos lotES serão velldldns em conoi":,',,,:s O,,;!:t'l'(JS;!';. ::2r�;, ir:.,-! � VtWü.d�m O a faf e Ü
"�:al:hj,af;) _ naLtulLtl.: Ua aVlaçao .. ,e a ell� esta reserv.ada, latalm('n�e quintal. O primeiro symbo]jsa, tra com 03 procurad0TtS RodolI,ho rio,:!-'CI e �lq{;, l,r;('cHschol�--""=� a

p�epOll?el�l�t:,-,/::�I{'i, �� .politlca, so�!�1 e econOlmcana e':o!�ç:ao a felicidade; o segundo com-I �.=_�� ��==����=""""'���

da nac,o�"""l(,ue ' I i:L:".elfa. Mas sei ViÇO novo, Cj ue se 7nlCla e. pletla-a dentro do conforto ma-/
se orgamz3, IOilgL1S e penosas têm sido as I)rúvidenc;as pre!):!- t""I'�'1 lTlor·,Jirl"de I'dol"jria 'Je- i

J. '

h
'

1:0.
... .1;..... •• ('_IU<.,., c�._ i

ralorw__s, que <10 de assegurar, em fuluro que ;ia esta ponúmo, los flhQ5 _� cor'�""O" 'e . � "�"..á,,, j
t\ regula1'ldnde e a�.expa-nsão dô trafegl. ae.eci: Tres'.l;r�--:5Ctçf":';:_c, I f'2ílta [do esta. tudo Be irans-I
companhias que "O exploram: um"", de nac:o lalidade J'rancc',,;'! !'orma tom sodiO e martyrio.j
já nos colloca a sete _9ias da Europa, con�u�ind(� _os 5e:1S .3VjÕt'S Com P?is, gar�Htir a Iposse ge ias malas postaes até lolouse; outra brasllelra, la mantem um �ão preciOSO NU MEM, de tao'
serviço de passageiros e maias postaies entre () Rio de .!<tllc;TO �Tl,ideBj':M? indo d�reito em bus,!
e Rio Grande; -e terceira, t'inalmente, naci01lflI tamoem, com o <:1 de "lVdnervina" que é um I
maior exito e aceitação do publico, liga, por via aere(l, as tr�s

I

,::::ulcioso e3pecifico feito pelo i
mais importantes cidades do R;o Grande. Maiores, }Jo�'ém, de) ;rl�tor da aramada Minancora 1
que geralmente se pensa, toram os obices ql1l') tiveram de Sé}' pele dnraute dez annos tem \f-l
vencidos no decurso do anl�O passado, A determinaç,?'o das rótns Irado innllmeras senhoras evitàn !
a.ereas, que (xige attenin 651udo das condições d1 afl11o,:<p]-;cr:, do (as vezes) operações e s9u'!em que são Ja:lçadas, e a adaptação ao noôso Clil1l:i� ?'lS o

:lfJp;1,- rl'ifll�ntos vé�ho,s do utero e I
rel�os ..:on,struldos para c cam/1 europeu, rne,Hos5u,:e1to H:3 !lh.i ovarIO, posslImao a!tcstad<-:f Itaçoes bruscas e, ao 1110S;11O �empo, a organlzaçao dJ rede ]11'0 magnUcos. Um negOCIante cp"
t:_ctort't de e�t[:ç,ões meíeoricas e radiotelegraphicas, sem a, 911�i lHo commer.:Ío de Joi�vill�, ef- I
nao na posslbllldade de man:er a seguranço,a e a l'tgulandaOe gist2.l1do quasi a paclencla \e Idas communÍCaçôes pelo a.r, vaíe d'zer a sua dficier:cio: ahí est ú lesperança, curou,se de hemo,-,
ires aspectos de capií:11 importancia do problema a resolva, roid[�s enm 6 frascos!! Todqs I
jà não falando :Ia in.stal,ação� ?OS ,a upos de PO?S0 paTa aVi6éslos enco:nmodos causados 90!de terra. Os dOlS pllille:ros )a podem ser c0l1s1derados com 'reõras" Irregulares, hemorrhol� i
resolvidos; o ultimo, bem como o

. estabelecimeEto dos cami'os .da,:; t' hemorrhagias, curam-se Ide 00U50, têol já a sua sol Lição encaminhada, mas nguara:l.f11'jse são) curaveís) com a (1\11-
para a sua realização um momento propicio, que permitta ao nerv;::n.j " I
governo empenhar as despesas que lhe são indispensaveis, I \

Aos qu� observam descuida.damente não conhecem de, I ��"'�--"",""..!!!":õ-'--'--'"'""""'�T"""""'="""""""""'�'=""'-"""''''''''''""''''''' ��---

;��t�/�e��lfl��g��a�:: a�;���úd��p��;et����:oáJov:i��'st��C�S�1 Banco sdl do Brasil,> Isoluça0 do problema dos transportes pelo ar. lembrem�se, efl-l ! \\ itretanto, os que assim julgam, de que, até bem pouco, para re-
F) 1 .. _ -,! . _ , d T): 1 ,\ :'0,:

solveI-o, "ó dispunhamos do céu immenso do Brasil. E aguardem,lbdlélncete das upeli:lÇOe:s ,na .plaça r,C: n,te: (e ]dnet \.
confiantes, aR providencias, que hão de vir, no semido de reiv;no, ru em 29 de revereil';�1 ue 1928.-111clumdo as \'

dicá! para a nossa Patria o posto que lhe cnoe na aviação! Agencias de Florianopolis e 'Blumenau \ \,
mundial, por ter sido berço dos seus pioneiros, \

'

1

Terminando, meu caro amjgo, devemos reconhecer que I ACTIVO \
todo este tra "alho, feito num silencio realizador. revestiu-se por! liisso meosm�\ de maioreS merito�) _ porq�e. Rão g�inda 1desde ,

!o- i Ctpita! a re:llizar 2.229:200$000
�o, ?� t��1VoldllOS ha j tonda ga opmao P,uodllca; mUito. pe.,o �'17r�� i Letras Ilescontadas 1.546:01 O�8121no, lra L. �lr no a o e enemerencla os ,que vrere:n epois'!Letras e effeiíos a réCé'Oer em Nbrança do interior 1.019:304$180
dos que Ir30 colher o frudo dessa semeutelra h'l.nçada com sa-, E '-"1"10' e' 111 �ontas cClrrentes 2,25i :42i �46tí 1

'fO
o

d d d f ,I tUpI I.:'::', ,," '- ' •

CrI lCIO e t_? o

a �r em, mas que cou ort� ao_ tIo:. tem1?e;'a�llen.�o I Valores c::mcloaadss 1.446:456$638 i

c�mo O d� Victor Konder, pela sua dedicaçao bem lim,tes ,,0 I Valore� dep?s�[ados 4.175:801$000 Ib�m publ.co. ! Auenclas e r'[laes 110 interior 912:586$050 I
o=�!!!!!!!!!����="""""",""'!'��!!!!!!:�"""'"","",,,,,,,,,,""'!'õ<""'-""_�'�O"�_�==--=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_�v�o,:=:!_�:::!=w' ....'-' C�\'respondei1tes do exterior 267$HJO ��� =-=-�==�'__�w,�=,�,,-=- _==,�

COl'i't:.spondeií t,�s ,lo interior ')87'410<:::, í 'F, I
'rítn!oH e bnebs pertencentes ao Banco ] 12;232$��Õ(í I
Hypothecas 50:0CU$OOO i

Caixa em moeda corrente 110 B:mco �)32:245$559
DiveTsás coutas Rfl(i:81 R:!: 7:- 4 !

.,\t:eões em call(;ão 14:000�Or()
Ab�nC'ias conta supprimentos 1.000:UO(j�OOu

i

-í['87j;Y54�13Tl :

I que o invenfor tomv: I)2i'
"

de seus esfud%.

Depois de !ongos annos de O ultra �hol1e, constrn;l�'
estudo, o mestre allemão em accordo com os princi: U:;

ilcustica, Heinric!l Kucl1enme;s- Kuchenmeister, distingue-c;
'i€fJ estabeleceu uma nova e lo facto de, por me;I" dê L

fundamental doutrina. acustica. suscitação mllltipla dos SOL

Partindo do facto de que o to- falcutarem exactamenie, tal q" '.

mem està em condições de ver como uma sala acustío. L;r:I, :
com os seus dois olhos todos audição plastica: QUVel�1'Se os '['os obejectJs plasticamente e sons, facultarem exiraordinaria-,
não em planos, por exemplo, mente, sonoros, nítido;; e n<l!u-!
,por ir.trrmedto de um estereos' raes. A suscitaçfLo dl:pla dos Icopio, Kuchemeister desenvg' -

I
sons se consegue meàían:e dois,

veu, com referencia aos dois I diaphragmas, que circu'am uml
ouvidos d,o homem, a idéa da

I
atraz do outo, no mesmo sul- i

aLdição no eSEaço, ap,p�iC3.i1do i c� do dis?o, 0 cnja distanciai
li à reproduc�ao ar.tlflcml d.e- i f')l determma�a de ac.cordo com \
peças de mUSlca. EXIstem, pOIS, i os supramenclOnados l11tervallos I

certos !nt.ervallos de tertlP? I c�lculados oS .ie?ti�icarn€ilte. A_J- II
muito, dlmmutos entre lS dl- �lm, os dOIS dlapnrag-mas daolversos embates sonoras contra I ao ouvko a impl'essão de Uill,:'

O tympano do ouvido humano.! sõ nota, a quai e aproximada,
Essés intervallds do tempo .,&, do som natural analogamente

o ultraphone

---------_.---------6---- -_ ---

-, T �

l.�j_llla'}lCOra,
N'_"Lf' ernarca l{ega�!l'allH)

Do pharmaceuticü E, A Gonçalves Joinvme .: So
Diplomado pela Facudade de Medicina do Ri"

lj 1: ivei sida d e Co .ira.

Catharína
de janeiro

Confrd todas aS molesiíô5 do ,-

$i' Ururo rememo ,mOj
/
= t�;;nÍ�a �Í�!�l��' ',.�,�,__

c

••_�_-,:-�,'�.:••:.�I II ;L.f. COI'lli'''DS'f,'i';;:;;z.., :::_�,oFormula do +h,�:�8i�;��0�.ti _ ...... .k..n-'.d...�,,-,,��\. ...J'

ffetn:�;Íi1'o��0&.. fi �_.!' "__�!ILJi_\: .. .._p

dironíea.s
'1i\ T •.

�!O]mlo§-
.� �

....
�

.01110505
. Puramen1e indIgend - da Flord Ànlô:wnense :03
§]

.

"lANCHAS DA'PElLE. (PROVENtENTE DoF16ADO) �
5i1ll1iW111UlllllIIlIJIlHf:Jl!lllllllllllllllllll!lllOilllllDlUllIllllllRillllllllllUillIllDlSHllllllumilUllillmmuUlm!mIl2!mll!!m�mmfimmlllii!m!milj�

Tarde
Dor��ngo� 29 de Abril de 1928

No Campo dos Gymna.stícos
Jogo inicial de 1928

'ul!�:';;n �.' lhw ; 5
.. Jara�uã

F. B � G.
Reinaldo Puhlman:n: l' Sf'cretal'Ío

PA""'-"'''-"blA

PASSiVO o MELH� DENTIFRIC!OC�mita;_
De'positos em conta corrente com jUlos
Dêpositns em conta corrente limitada

DelJ{lsitos a praz0 fixo
Depositos em conta cobrançíi,-ao interior
Titulo em caução e em depo�ito
Ac-enc:as e filiaes no interior ib ,. J._. I

Correspondentes no lntenor '

Vtllores Hypothecarios
Lucros Ó perdas
Diversas coutas

Deposito da Directoria

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



, .

Ed It I d
.

.

c;r1f8�@6fi;�j6q,��Ç'@i�

.
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! ao!.. e: "00 n c u r"so \��. �'cr ...

' (;,� 'U(·

'�il .•o"
"'Yo '. ..•.... I� �t\Ol\Ü� 2�ãga �:l ...... que

. " .,

Doutor Amadeu feliPpe. da �uz, JUiz:,deDlteüo da Co- � -. � II
.

I'MI ca de Blumenau, .na forma da lei, etc.
.

/ [:k) ADvuaADO � II
. Com certeza um medicamento efficaz ""para cu-

faz saber aos que o presente editai
....Vlr.

em, interessar pOS ffi3 r: . .

7 �.II j 1'81', sem, grandes gastos, o rheumatism'b, a go-
sa. °3 deile notich! ·tjyerem, que Se acha vàgo o cargo de ES.;

Crime, cuie I

�"i
ta, . ar ce dentes, dor dos ouvidos erntim.

cnvao de Paz do Distriêto de Indayal, de.&ta. .Comarca, pela exo- � e coinmercial

;
i

neração a pedido do respectivo servenülario, pejo que declara. -, 1. DORESaberta, pelo pT.�S� de �:s?enb (60) qiás; a ins,cripçã.o para �) � R 1 D ele N overr.bro
, :j

.'.
.

concurso do retendo offício. O exame que sera escrípto e o' ai, � mi
vel'Sarà, de. �.o�1f�rmidade

..
com 0

..
estaüelecid� no Artig? 147

�::EB�.<..,.J
.. �8.'.(.@8S?�8$'�. \1

de toda natureza? Pois o Balsamo Sta. Helena
do Codígo judíciarto do Estado, sobre BS seguintes maierws:-l.·

.

I ê usadr, por milhares de famílias e se vos per- -:ião ha egual. Uma creança

a) gram l.u(Íc.l portuguesa; b) ftfithmefica; c) noções succintas I =-:::... ---:- �=::::::...:::---, j ..

' �unjaes se algum d a existiu um preparado me ! de 11 rnezes atacada de desin-

da Constituição' fedtral e.da Estadual; d) noções succintas dei i
� .. '�".' _�r�J.'

"-TI
'. 1110T. receberás a resposta unénirne I teria.perdeu MiH vermes de 3

pratica do processo: E). i.Ul"isprUdei1cia euren::-atica. O requerimen ) "D �11 li11Cld H. P�po iI.I.1 I qualidades testemunhado por

to para lnscrrpção d.e.Ve.Ffá .s.eI'
datado e aS�lg�ado p.elo preten- i I. n su, f n ti l' li ,,�. ,. I

seis pessoas idóneas em I-'.,àperiÚdente. ou seu procurador lelJ�dment� constlÍ�ldo, e acompanha- ii i �l� O . Municipio de S. Francisco do

do dos documentos a que diz respeito o Artigo 135 do refendo Clinica geral e �Il ' �.�I" ê I'
Sul filha do Sr. Carlos J. Neu-

Codigo e que. são; 1) Ooso dos direitos civis e politicas; 2). !
Especialista para: moléstias ;: I remberg, professor. Cada frasco

Apresentação .. ,de folha co_rrlda e de outrosquaesquer documen-jj de gar.gania, nariz, ou- Ui )01 � I n�, ç' :.1'
ê uma dose. Toma-se de uma

tos que os pretendentes !ulgarem necessarios sendo todos es-] ; vidos e olhos· )!! I que J .D.'1L:;::WlO era. He
",
na é realmente bom

I vez em café com leite. Depois
-

' '. J �

II 'd'
-

...... _. dO' d d . I) li I e seu efJelto e sesruro e rápido. l d ffeit
-

.

di t
ses papeis convenientemente se a os. ::,;:10 rspensa os o exa- .! Blu,nenan - Iiouposm. 8eecáli.

'"
I

o e 01 o nao precisa ie a,

me os graduados por Faculdade de Direito officíal, ou que lhe !�w��. . .. Ww._w•....

i! --�-''''''�--''''''''--�.....---�-- nem purgante.

fOJ;ftf1uiparada pelo Governo. federal; os advogados provisiona-
..........v ---....v��=iiiiCã==""'===õiiiõÕ======== I Vende-se em a nurneros Ylz

dos"é os serventuaríos de officio .de igual natureza. Não pres· 1

S ,'L lO HOLETZ 13, 4),
conforme fi edade, em to-

. ta.rá exame de pértüg'utis e arithmetiea o candidato que exhibir -;t'.'''D''�R'·.·''''·W·''-A··L·-T''''E''R: '-C"A"'P'-E',�'L-L'-E�T'" � '..L� ..L� -1' . d?s °dS ntego�dioSd' n3dS phB:rma-
certificado. de aD.0,rovação obtida em estabelecimento secunda- .

- ,
.

. ( Clas, ee a Cl a e, rogana e

l' na Minancora,
rio oífici=l, ·ou Il este eqi.íparado. E para que chegue no conhe- I I'ROFP'S,')R 1.1-: C1RÚRGIA PELA

"

cimento de todos mandou .passar o presente edital que será ! UNIVE!{SlDADE DE l\lUNICH) C'IN.c·\. .../IA, B'.USCH', NOTA, Se qnizer poupar vo-

� F-'(CHllP:lmATlCO lL\. UNIVERSI; ;. 1\- J. ssa saude e vosso dinheiro com

ai'fixado, no loga.r do costume, p�blicado pela imprensft e re_ í. D \.UE DE ,\S;j MPÇ.\() � doença desconhecidas e remedio

.mettido, por copia, ao Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, i Medico Director do Hos-I Domingo, 29de Abril de 1928 habitui-vos no com eço de qual-
juntamente cúm a certidão da SUa affixação e, publicação. Dado .: pibl,l Sa.:lta lza':Jel

e passado nesta cidade de BIumenau., aos vinte ir tl'es dias do '. desta cidade .' l'J li�� �lfI!)p�G<_�.n.mlO.dia do quer doença ao deita, dar um

, )
UUCI!;;:il �" II!;;jIIlI �� 'Ui II bom saudare e de manhã cedo

mez de marco de mil novecento� e vinte e oito. Eu AlfredO!' tCo'nsultas- tliruitJ1NUllc ''''.;.' URANIA d L b J
•

C
.

> .

. ('T ' • unrOeij'amlna}) um pnr2"aute G om r_guelra
ampos, escfÍvão inierino do Crime, Civil e Commercial, o es- í I!osplral :Olwf" lzaiJd "Íl� 9 as I21 It'" � Mjnanco�a E' O melhor de todos

erevi a machiria e subscrevi. (assignado) Amadeu felippe <;ia. ) e aJ 5 ar 7 """IS atl Im,,", 10llos!

•

b t 'Ih "d'
.

1 d' l' d d' '1' I ). I'S dias 1dâs ,i,l seJltan<1 , A T0r1110Sa e escultural quantos evistern, e de effeito

1.yZ: so Te uma es �mpl a es,a na o va 01' e OIS m! l"e[8.\
Esta conforme o onginal, do que dou fé. r-··-"-

.... �.. · .. �._-�··�_/ .... ·� -

ÂiI�Q'l PI'"illl"IO jrapido e suave.

I� .... J.hHH • H ti b Muitas diarrheias infatis são

O escrivão inteI'iuo:-All'rGdo Oampos \::::�·�C'�:-__ n_ •••• -:;;c;c��:"c�;:�·
e o <'ngnH,'adissimo f:�S�d;�o�sÓ �:���r:�:�sv��:�;

���������=��=- ii.. \I .,,",. ;7;' Chester CokHn medico.

-! ii DL Francisco KübeI ill/ um dos melhores éomieos da tela em Vende-se na Phafmacia l\li-

I:i Medico (i
nanCOl'a em joinville, e em todas

.

'1'( � í' j U I h
·

g
as boas phurmacias desta cida-

}Directol' d�'Ho�pítallv\unici-iil ma m u e r pe r'1 osa de.

i paI e De!<:gado da Hyg-iene ; ,

I du Estado 110 i\'\unkipio
I i de Blumeli:w

ii
. CUNICA GERAL

. Joa-O M-0del-rO's \\ ConsuHl1s dbbs das 9 ás

...., 1\....· !),lO horas no Hospital Muni-'i
'li cipal e das 10 às 12 na �:

-

M �
- Ip Pi1.:l.'t'nnia Ci"uzeÍro ;

Rua 15 t..Jovembro -en1 frente a egreJti aLrIzf�t�
..... � ...... ,,_ � ..�-, .. �.�L

o mais moderno estabelecimeJ.lÍo pharmaceutico de BJu-
---- ---�=--

�ena:: .e _q�� l:e.ceh�. I11�n�a.Imen�e o que l.la de ma..
io múderno(.l.

.-----.-

I

('.m m�dlcma.· .
.

.... .' _., "0 'Cd' B t
.

Stock' p;erma.nent,e de !>fOc!úctos ó;imicos e pharmaceuti-j
L L- gar ,arre o

cos Importanos dIrectamente da AiJema:iha. .'\DVOOADO
Essendas de írueias,.· qiías para perfumaria, esponjas finas

especialidades riacionaes e. estrangeiras, sõro8, . productos bio·
�

Jogícos e opotherapiCos. Perfumaria"! estrangeiras. Sabonetes.

EXAME COMPLETO DE URINA

. I
.. ':_' .

•
. ..

•

T-'----.-------� �-_----��---------------------------------.--------

I i Aos bons paes
.

II E' natural que a vossa felici�
I dade dependa de vossos filho!'

I a celles dependa, quasí da SAU�
DE; e esta depende, quasi eX

clusivamente, de lhe dardes de
3 em 3 meses, um írasso da
afamada:

procuraesí

Lombrígueira Minancora

Pharmacia Central
de Uma Comedia caseateante de risos! 1 1

New-Vork, :1 cidade maravilhosa nos apP:l.rece com todo o seu

explendor com seus Cabarets e restaurantes, :� Quinta-
A \-enidu, O Broadway onde mulheres line'as

e tentadoras se exhibem.

8 bdlos actos de gargalhadas 8

ENTEADASCGmeç�lní as 8 horas 2$000 ------�----�--=-=-=�

nestâ Redac-
çüo a 500 1'5 •Conlpra-se

\
__ ._ ....

.Nr .. 123

o BELLO BRU}Y[}\íEL � Á MELHOR
JOHN BARRYMOOE

CREÃÇÁO DE'oS nr_;, 17 de 14 de Janeiro e

122 de 18 de �ever�Í1o. do cor

enÍl anilo. d' A C1d3Qe.

Appliçação de injecções hypodermicas e intrHOlusculares. I!. '.R ti e
Ther-r1lometros c1inicOs dos melhores fabricõlntes I Hgra �n'fhl

Este ácnsditado estabelecimento, ach�ndo-se completamente. O melhor vinho de
!'.ortido e legalisado pelá Departamento ele Sande Pub!iciL Óll

I' meza. conhecido

Rio de Janeiro e da Inspecto;'ia de H !�ip,ne do Estado, t�!'t:\
"'" t t

Ih d
. ..'

d'
. K..epresen an oe

___pare.. a o para. /lv!ar o rec.eltu.ano me 1CO com ii. maior

CUIl1-,.!
C"lT1l lia ':::'clm"' i j" .

petencra e honest!daae nos preços.
(. ( .1(.. '__' - LI. ( U

PROBIDADE PROFISSIONAL .

Deposltano nesta Cidade

MAX PUET'l'EH.
As pessoas dos mnUIC1plOS visinhos que vêm à esta cida-

de consulTar os medicos, devem mandar aviar as receitas na

PHARMACIA CENTRAL, onde encontrarão pessml competente
paia nHendel·as, e a' garantia da. 10:1ga pratica de seu pl'oprie
fario que gosa de grande renome em todo o Estado.

I

.. __ _ _l ����"""""''''"'''''''"'''''�����''''''''''��'''''''''�===================

com

ma n0\ i iI!dade ��a�i� ��n���� �11;� s:��,;�d:x��;�,
,

W' � Incontestavelmeflt(\.\'nl dos ml'�

. ...,. dicamentos que podeis usar, B

.

Levo ao cúnhec:lllent� da minha ,drstncta u-eguez.la, que a: «INJECÇÃO iDEnL "M!-.
puz a venda um novo mod�lo �e�mo�eIestofado n,que del o nome NA!'JCORA"·'·. 0. modo de usar

UNI\- J�Rt)AL
I
esta nos rotnlcs oe <:1da fraseo.

o qual alem de ser um moveI pratico e de perfeito acabal11en- Nos casos de �e tratar de se-

to, constitue uma excellellte nhoras usam-sI: � colheres de

POLTRONA sopa para um ,litro de aglU:L

di
-

l.. ! l' usando com rrngador, 2 vezes
macia, e boas mOlas, propria para uoras (e eltUri1 e momCfl-

no dia. Vende-se nas tôas
� tos de descanso. Com um:), pequena e simples manobra, poEte !)harmacías destll cidade,

...,

,..------------- ser transformada nUH12 comnwda
e na

CHAISELONGUE »�[inancor�inviJJe
jjfc:Jl'ia tambem para descanso de doentes n(Js hospitaes e casas

ClR'j(')IÃ.!);- DENTISTA p::r,iculares, de llspedo agradavel e e!€gantE'. Uma nova e sim-

'11. Executa quaesquer servic.os j)lcs manobra, tral1sformará esse movei numa

I! concernentes á sua arte." CAJ\1:A
IJ, C! P 'E'. não falta 11111 só dos requisitos para um SOll1no leve e r�

1 ,h'dla. <A:l/i�l'Jlf{! - !ilulllellilU

I
'1

II' L....""_:...�_ ��..
-.

", --·-·�-w".·:",",,·---_·-�==-,,::;.��.·-
I�:l;·ldoi·. Bem e:;tofada, de boa appai'encia, Hão deve esse movei

_..,.__
_ . .. __

_

biLl.!' erl!1 nenhum qu::rto de dOflIljr e sala de leltllm.
n preqJD é dos lTI.tis commodos e aõ alcance de todos:
Estofado er1i!. fazenda lGOS�OOO

Iffi�§q§q§ggg�Wt&�'ZFffi Em couro de 1" qualidade 350$,000
m D�' Freitas Melro ® Sob encommen;la, fornece·se esse movel, �orn um pequeno
W .

rOi augmento para serVlr ao mesmo tempo de safa e cama de casal.
$3 . Advoga1io � Outrosim, levo ao conhecimento dos meus freguezes. que

� Lo(9 os conhecidos moveis de minha exclusiva fabrica�ão, icem ago'
&-l CalJsar; i'Íveiti, commer!'ÍaBS EEl la 08 3eguintes preços:flN e e:riminaes c,'2) J 1 f' d lt d 1
83 LZ9 ogo com 80 3, lias po ronas, es': e

ltl3 Rua 3};Jias Coafs � tstofado em couro desde

&-:lm Df c,?rommm.m fi m m Chais:_!ongues desde
rtP <.J."9r:&J iJ5W'();:F6:::Fá:FcJ:::j((B<flW CoIc:hoes desde

Idem de molas, excellentes desdfl

Encarrego-me d� ql:t::51.thH' ontr03 se;-v;ç'o;
à minha arte.

RÍCdrdo Witte

Serviço de passagens e

tranSDorte
Jí,.

8lumenau� Hajahy, Tijucasr florianopoUs
em auto-onnibllS Rugby 6 cyiindros

.. �.
�'- ",:-- nas quartas-feiras e snbbados as 9 'horas di manhil

•

Partidas de 5hU'nen�u
nas terças e sexías�feiras ÚS 8 horas da l1)anhã

.. Partidas de F30rianopolis

Encoml11(\nd�S, cargas, cobr:lt1ças etc.

promptidão.
PREÇOS l\IODIOOS .. '. Traia·se com os

agenCitls.

BLUMENz'\U-Hotel Boa Vista
ITAJAHY-Hotel Lippmanh
FLORIANOPOLIS- J\gencia Stn. Cruz

·G. A. Büchlt�r,.· Rua Trarano 7

EMPR·P:'.J j q�h�� !b n$Hl<1inO
Q'a»�Jl, J1di:.da UU"dJi _ U�d u..�

serão eHectuailas I -
.

--

.. Ili.':Splen(lidO�()rtlmrntode
livros

proj;lrtetanos ou de j'eza em ene:ulernadlo sim

I p! es e ele 111.\ 1), ).1 nlll(�H, preta ('

,h� outr>1& t,OI"CS; (.ftereee eom

:tlfl.isltl'tig03 l'elí,\!,"ío.�(}s a CASi\
CARLWAHLE

nas

Sabonetes

\\lulca..nÍzadol�a !vfoderna
Pc S�·ae··•

.' If' ..

'S

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



EDITAL
FALLENCiA DE 1l1ANOÊL BARRETO PRIMO

, ...
• •

.•

" ...

. O Doutor Amadeu Fehppe da Luz, Juiz de Direito da Co
marca de Blumenau, lia. forma da lei. etc.

faz saber aos' que o presente edital virem, possa inleres-
sar

..
ou delle noticia .t.iverem, que por sentença 'por mim proie- fi�:�fl�'�':a.

rida foi 11Oje, ás dez horas, declarada aber.ta a fallencia do com- "�;:l;?l;·'��t :!',,����,
.

merciante Manoel ]3�rrete Primo, estabeleci..do com pharmacia na. �_<l!)
..

�à?t,�,�;E, :t71 �.J·,:".-:.:".J"';i""n!·,�.',:.s�.•:��.�.'.��:;!l��:J:�freguesia do Gaspar, desta Comarca, tendo sido fixado o +errno �_ .. _.' �'"".
legal da mesma falleneia em dezoito fI8) de março do corren!€ � fi��';r,'!�,;:ecre�..
armo. Foi nomeado synd.co para administrar a massa a -Phar- � FI'"" brancas,

macia Brandes», estRbelecida á Rua 15 de Novembro desta cida � I��f���· i CARTÕES DE VISITAS, FACTURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUlAS DE REGlS·
d'e, ao qual os credores da referida fIrma fallida •.deverão apre- ����b;.'i�';�,�;'i.�·'.J. Ii' TRO DR B.F,,'r':ID·A

..

S,�',N,-.·---"·-
--- .. -- ... ------.-.---- .. -- .. - .....--.-----.-.-..

-.--.,;, lf�LODpli'S, G:111 �Ssentar dentro do praso de vínse ;(20; dias, a contar desta data, ��;;:':::: ��it�.·dv, �.u __ Li H.:. ,i.... .. U n-

as declarações de seus credítos, acompanhadas dos respectivos Tusrore nos ossos. PARA EOm�ICAO DO I 1
---... i f'iDLi OS RorrUlO(1

mulas;' Outrosim, convoco aos mesmos credores para cornpa- b(t�:!;.ep::�� :r:::I"�� ! <, 1 l!, i
·

II IlreSSeleS (1cores i ::ifl 'il ., - 1; i)}
recerern à primeira assembléa dos credores que terà lugar no r��n����·o�o<';,i�;��<�.:; PROGRAThHi!AS LI· : ! VROS DE VENDAS I'dia vinte e seis (26) do proximo vindouro mês de maio} ás tre- ..""ae. '---- -'- ----.-.--.-.----- -

'

:: ���a�h;�l�o��t �;I:C�jn�e�lt�staj:\��6sen�a�go�al����a� P6 l' GR����<I;;;�RAT!VO no SM:GUE II i_A_ V��TA ... __ D_����Qªº�l..Bº��_����! � _ ��_��A!��_ ��R�I(º�t}_lD�EQ-UÀ-D_OS_A_'��TE 1
presente edital �ue será publicado no jornal official« A Repu- i-,-�· .� -"�'-__ " .'. - .

�, ,, � _. .. '. . �. " _._,�� _�� ��__-_,__._,�_!
bl�a». Dado e passadb ne�a ddade de Blumenau, aos vinte !.��������������������������������������- �-�-�--�-�--� l

.

e sete dias do mez de abril de mil novecentos e vinte e oito. ,

Eu, Alfredo Campos, escrivão interih(), o escrevi á machina . e

sibscrevi, (assígnado) Amadeu Felippe da Luz, sobre uma es

tamnilha estadual no valor de dois mil reis. Está conforme o

original; do' que dou fé.
Alfredo (!a1np:O,fJ.�O escrivão interino.

nas seg-uintes
molestías •

Typogr-a..ph i co Carlos Wahle

C Lo>
•

P ..

'

---.:��:-� ,0111 lVr�trla: e apelaria =�--��:.._---

Tel1�)? o praser de comm�micar a. miu?a distíncta ,clientela, que na !>resente data
estabeleci Junto ao meu negocio de livraria e papelana nesta praça urna rypographia
encontrando-se esta upparelhada para ,« execuçno de qualquer serví,;o como:

b

9236 AlbatJi Avila
6664. Bertholdo Krebs
0950 Christina F. dos Santos
1348 "Esmeralda Momm
8648 Dorvalina Q. Dua te
7140 Antonio Chaves
6910 Elza Guimarães
6702 Francz Kamisky
2778 Maria Freltas Ramos
6168 Maria das Dores Byppolito

Jaguaruna
Therezopolis
José Meudes
Fiorianopolis
floríanopoli!'l
lndayal
Laguna
Estreito
Florianonolis
Floriul1opolis

CAS fJFREDI NHCreditoMntuo Predial
Resultado do 82' sorteio em 18 de AbriL de 1928

Premio no valor de 3:925$000
CADERNETA N.. 5518

.-�- ---_._------�----.__ .. --- -- --�-_ .. _---�.,,---_ .. "---_._-- -.-------- -- .. --_ .. _-

-r__-./.-' _ __....._,_�....._,_� .•. r___"._..__.,__-....-.... ...........'"',:_"""'_-> ... "....,. ........... '"' ...........................'����

GRANDE ESTABELECIMENTO
CO MERCIAL �--� contra as prala.s {IJ(.;�

jardiDs e pomarlli'.'l';

fOI PREMIADA NO VALOR DE TRES CONTOS NOVE
CENTOS VINTEE 'CINCO MIL Rs_(3:925$OOO) a caderneta n. b518
PERTENCENTE A' PRESTAMISTAjOl\NNA TAVARES ALVES
RESIDENTE EM MORRO ORANDE, municipio dejAGUAHUNA

N. 8 (ESTA' EM DIA.)
.

Esta casa é muito conhecida em Biumenau

Atacado em grande escala

I
I
I
1

Assucar Extra, assucar crvstal. sal Perynas. sul Mossor«
sal refinado e moido, (J afamado vinho de asaxias m�H'('U

GAUCHO, vinho Barbera marca MINISTH.O. soda cau-ticn.
arame farpado, carne secca coxões e sortida, do Rio G1'Ll<1-
de do Sul, vinho Adriano Ramos Pinto. vinh.is Collares c

Clarete tinto e branco. vinho branco GOTT \ I >E CH :f(( l,
Champagne, Phosphoros Achatados, bacalhau. Iarinha ,I"

trigo. azeitonas, guí{'�baclas, marmeladas, sardinhas f: mui« ),<
. outros artigos que deixa de annunciar,

A C ·AH· -dO h POD�;: _VEI\UE!\ -r�'u() em
.

asa li Nr re ln· O condições 11:11';) n:.; �r:-" C(\I1)-

merciar-tes porque tem muitas n::prt'sel1t(:1I.::-}('s (-' exclusivi
dade de muitos artígr)l..; de lri e importa tudo dire( ·tlllnt�nt(>.

Preços baratissimos

hnporta\,ã<o dIrecta

IMPORTAÇão EXPORTAÇÃO Oruzeiro do Sul
BLUMENAU

Gesso para dentistas
Inhalau!!res à vapor; Ultima

liovidade

PRE}IIOS NO VALOR DE 30$000
487� Publêa Povoas Furtado, ltajahy
4876 lzolina Gomes Brasinha, Florianopolis
7951 Esther da Silva

.

Flor ianopolts
6046 Maria Ca�harina' da Silva Estreito
2590 Manoel Esperidíão Silva· Florianopolis
4990 Arliudo da Costa Arantes Tijucas
7148 José Oeronço de Souza Flor ianopolis
6665 EmilÍft Schmitz 1 herezopolis
2134 Abelardo Abraham Florianopolis
0821 Generosa Thornazta Santos Florianopolis

PRE))fiOS NO VAL0R DE 10$000

Recommenda-se a CASA ÀLFREDlt-�HO

Endereço telegraphico: :-\LFHEDL'\HO

1426 João Baptis'a Cardoso
1488 Laura Souza

10681 Iracema e Aracy Oliveira
948L Nilza. Ouriques
1061 João Climaco Lopes
3750 Zenilda Bastos

.

2137 Augusta fidel
.

2784 Bento João Alexandre
3982 Basilica Alexandre
9789 .Maria f. B. Freitas

Agente em Blumenau

Lagôa
Floríanopoiis
ltajahy
JI1{;uaruna
fJoriauopolis
José Mendes
florianopolis
Morro da Lagoa
FlorianopoHs
Itajahy
EDMUNDO PACHECO

Rua Parahyba Nr. 8

Proprietario Alfredo C.

CAIXA POSTAL 22

a Prata Vida' Ramos
�

SANTA CATHARINÂ

I\�oreira
ISENQÕES DE PAGANIENTO POR 5 SORTEIO

Rua lauro fliüHar

ITAJAHY

------------�--------�---------�------------�----------------------------------------------�------------------------------------------�--����.
. -

Sem F.
.

a·.m' 1-'1·'1-a 'dei���: ..

na B�urboule, n.o Moní-Dúre príllcipaimente fizemos mago jse olhava para, nós zangado, i.:lmo-nos embora; se parecia escu

niflc"s receitas. .

tar-nos ap;J "J)(!:lllH nJ·no,;. í3 o Clpi podia anrese.ltar ous-eda'

.

Para ser justo, devo d.i��r que foi prineipamen�e ao Mattia ment,e a sua bandvju. sem receio de ser mand�do embora a pOl1'

I que as devenlGs, a sUa haolltdade, ao se�! tacto. Eu, em vendo ta peso
(123) umas poucas de pessoar:; jtllltae, pegava 11ft harpa e punha-me Mas era principalment.", com as creanças que MaWa alcan-

I a tocar, o melhor que podIa, é verdade, mas com uma Lerta çava os seus SlIcceS5uS ll1!.us rendosos; com a sua rabecca da·
.

indiferenço,. Maitia não procedia d'este modo; não bastava que va-lh0s pernas p:�ra dansar e com o seu sorriso fazia-os dr mes-

I estiveS�êm umas poucas de pessoas junias para elle. c�meçar J [�() quan(�o, estavam de. mau hum3r. Como arranj.ê!va ene isso?

'logo a tocar. Antes de l?egar n� rebee.ca ou n.a COI neUl de 1 :Nao o seI. 1\'aS era aSSlIn mesmo; agradava, gostavam d'elle.
chaves, estudava o publico e llao precIsava !Ulllto tempo para, ,0 resullndo da llossa campanha foi deveras maíavilhoso;
ver se tocaria ou se n[tO tocal'ia, e sobrd.udo o que devia tocar,l�jepoí5 dl�, pa�'as tod:lS as despezas, ganhámos bem àepressa s-.f.;�

Na escola de Garofoli, que explorava de gra.nde. a. ca,r;da-! senta ...e vito Trancos.
'

de publica, tinha elle aprendido em todas as �ll/l.S sllllhlezt1S a-I. _ . �esseflt3. e. Oito francos com cento e quarenta e stis qt:o
Mte tão difficil de n.lcançar á força a generosidade 0:1 a sym-, Ja tllll1amOS JaZltt cll!zer.tos e quatorze francos' ora chegada a

.

' ';1 das pessons: e a primeira vez que 0. encontrei no s(J�ão+oc'�aSjilo de nps dirigirmos sem mais demoi"as' para ChaV;lnou
• ua de LOi;rcines, fizera-me pa�mar expllcando'll;!c a� razoe.s I p�ssa.ndo por Ussel onde, haviam-nos dito, devia haver umL�

d1a seguinte. . Jas qt:aes os iranseun'les se dt;Cldem a levar a mao a algl' fel1'a lmportante de gado.
Não pudera. dizer-lhe diante de Espinassons, . ,eira; mas ainda mais me fez pasmar quando o vi !la pratica. Uma feim era o que nos convinha; ia.mos fíntiJmntô po-

ção queo seu grito: «Deixar o meu amigo!» me fiz� , .

.

foi .nas terras d.'agu3s .q.ue elle mostl'ot;, toda a S�l� habi- d�r �o1llpral: a celebre vacca em que fanfa vtz falavamos e pa-
mas quando sahimos, peguei-lhe na mão e apertan.:c lidade. e para o publleo pamitcnse, o seu antigo pnhlll:n, que ra a qual lIzeramos tantas economias. .

-Sabes, disse-lhe, que entre nós é para vida e !I
.

;" i tinha aprendído a conhecer e que tornava ali a encOllir�lr. Até aqueDe momento so tiveramos o prazer de acaliciar
POi-se a sorrir olhando para mim com os Sei� .. , .;,lt.:S I -AUenção; àizia-me elle, quando víamos vir caminhan?o o nosso. s,ouho e de o fazer tfio lindo quanto a imagina':'ão n01·

olhos. I para nos uma senhora. nova. de luto, nas alamedas do Cat)1!Cill, I o perml�ha; a �ossa vacca havia de ser branca, era (I àe ejo
.

-Jà sabia isso antes de hoje, disse. devemos tocar uma C'Hsa inste, tratemos ce a enternecer e de I de IVlattlfi; havIa de ser russa, era o meu, em ie:llbl'âm�a d:" noS

Mattia, que até ali adeantára muito pouco na . \ .!L', fez a, fa,zer pensar n'aquelle que perdeu: se chorar, temos a nossa

I s�
pobre Russa: havi:! de 501' mansa, havia de dar muftr,s iUO'

progressos surprehendentes no dia em que leu pela <, .•Jria da fortuna feita.'
.. _

d;das de leite; tudo isto era soberbo e encantador.
musica de Kulm. Infelizmente não o pude fazer trabalhar tanto E punbamo-nos a locar com uns monmelltos tao vag aro· I

Mas agora, era mister passar da phantasia nara a ni'a'ica
quanto qlwria e elle .proprio desejava, porque eramos obrigados! sos, que era de rachar o coração.

.

I e ahi é que começava a atrapalhação.
"

a andar desde pela manhã itté a noute, descansando pouco para Ha passeios, nos arrabaldes do Mont-Dore) uns log�rcs. que I CO;-JlO hav1amos de escolher a vacca com a cerrei>: ' ÓL' que
atravesarmos o mais depressa possive] aquellas regiões da Lo· se chamam salas, silo uns grupos ue arv()res, um qumtalejosl teria realmente todas 3S qualidades com que nÓ5 a Orfi5.';an1OS?
zêre é do Auvergne, que são pouco hospitaleiras para cantores á cuja sombra os banhistas �ão passar algumas horns ao ar i Isto era caf-'O sério. Eu não sabia por que SÍO'n:lêS Bt conheCE
e mus�cos. _ _.

livre; Ma2tia estuditva _o publlco d'essas sal�s, .? era pelas suas I uma boa vacca, e Mllttia era tã� ignorante c�)mo eu,
,

N'aquellas pobres terras, o aldeao que ganha pouco nao observaçoes que an:anJavmnos o nosso repElI tO! l�, .
. lOque nos redobrava o cltldado eram as historias swgu·

està dispqsto a metter a mão na aJ�ibeira; ouve placidament:e Ql!�!1do vit:mos um doente sen}it:lo l11el�I:(',I!ohcamenfe ll'�' l�lres que. tinh�!TIos ouvido contar nas estalagens desde cpe
emquanto se toca; ma� quando prove que vae comecar o pedl- ma catlen'a, pallldo, com os olhos vldl ados, <b laceS cavada�, dmhamus lmagmado comprar 'uma vacca. �
torio, v.as·lie émbora ou fecha a porta.

.

.

.

livravarpo�nos bem. de nos irmos coilo.:m' bru;.;camellte diante I DizEJ" alquiin.dor de caVllllos ou de vaccas é o mesmo qUê
finalmente,: por Saint-flour e Issoi�e, chegamos às terras d'eHe, pa.ra o arrancar aos seus pel�same�ltos trif;tes, Pu_nha,mo-I dizer fabri-,,:,te d� astucias e de fraudes. QUDntas bis70r:"S u("�

d'aguas que eram o fini da nossa expedJç�o, e viu-se que as nos a to-::ar longe d'e!Je, como se estlVGSSemos tücaudo fiüsmllOS, I tas iJOS haviam. lcado na memoria para nos aswstm'; mn ('um
.

mformações do domesticador de ursos eram felizmente verda- e applicando-nos conscienciosamente; observavalllol-o de revez:: pOl:ez eom,:ra r:.:l f,:'ira umei vacca que tem a e:wdn nJa�; lino;

POR

SEGUNDA PARTE

A VACCA DO PRINCIPE

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


